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 חקו״דה 0101
החשוב

ביותו והבולט
הקרובה בשש

 לבצע הזדמנות המזל לבני תחיה השנה
 וחו- חולמים חם שעליהם השינויים <ת

 כבר החולפת בשנה שנים. כבר שבים
 חייבים שחם להרגיש דגים בני תתחילו
 דברים אך חדשה, דרך לחם למצוא
 לבצע לחם והפריעו אותם עיכבו •ונים
 אלה שתיכננו. מה את למעשה הלכה

 בקאריירה לעצמאות להגיע השואפים
 משימות עצמם על ולקחת להעז יוכלו

להגשמה. ניתנות כלא נראו אחר שבזמן
יבי ובלתי־שיגרתיים מקוריים רעיונות

 יעזו חם אם עצומה, הצלחה להם או
 שנשארו נשים הראשון. הצעד את לצעוד
 שתשביע תעסוקה להן מצאו ולא בבית
האפ כל את שינסו כדאי רצונו את

 אחר בזמן כי חשבו. שעליהן שרויות
קשה. יותר הרבה יהיה

 העסק את להרחיב יוכלו בעלי-עסקים
 את יבססו שלא עדיף אך חשש, ללא

 שיקחו, שותף כל שותפות. על ההרחבה
 לחפון עלול מצויין, רושם יעשה ואפילו

בהח חם אחרות. פנים ולגלות עורו את
 מזלם. ועל עצמם על לסמוך יוכלו לט

 ביטחון מוסיף אחר שמישהו ההרגשה
ומטעה. גכונה אינה משענת ונותן
 אלה בימים המתבשלות התוכניות כל

סו על שישמרו במידה להצליח עשויות
 ישתתפו אנשים שפחות שמה כדאי דיות.

מעט שלא מכיוון ובהתלבטויות, בהכנות

 לא אם גם המזל, בבני מקנאים אנשים
 במיוחד יצליחו בכן. מרגישים הם תמיד
 מעבר בנסיעות לחרבות המתכוננים אלה
אח לארצות הקשורה עבודה כל לים.
 מסחררת. כמעט להצלחה תביא רות

 במיוחד ולפירסום. להכרח יזכו אמנים
 מוסיקה בקולנוע, העוסקים אלה יבלטו

וריקוד.

 קלות חיו לא האחרונות השנתיים
 יצאו לא שונות תכניות כספית. מבחינה

בתחום אי-יציבות של הרגשה בגלל לפועל

ל1ן_המ1ןןלקמנ
 עז צווו *•שים מ!

 מקום אח דשנות
 הדנו מגוויה□,אך

קל יהיה לא
 בני על הקשתה חדשה רכישה כל זה.

 לחוסר־ביט־ לעתים להם וגרמה המזל,
 בני מרגישים חודשיים מזה אולם חון.

 ולמרות משתפר. הכלכלי שמצבם דגים
 דגים בני הבורסה, של החזקה הנפילה

הגדולים. המפסידים בין היו לא
 להחזיר יוכלו ניזקו זאת שבכל אלה
 יחסית. קצר זמן תוך כספם את לעצמם
 המזל בני עצמם על שיקחו היוזמה

 גם אותותיה תתן הקאריירה, בנושא
 נראה זה שברגע ומכיוון הפיננסי, במצבם

 חיובית, בצורה מוקרן הכספים שבית
ולר מצבם, את לשפר המזל בני יוכלו
 עד לחם שחסר מה את לעצמם כוש
בקש יתקלו לא להלוואה בקשות כה.
 עליהם יקשה לא כן וכמו מיוחדים, יים

קודמות. משנים הלוואות להחזיר

■ם ־11 מג
 עז צורן מרגישים המזל מבני חלק
 אם נרים, חם שבו המקום את לשגות
 שהדירה משום ואם להם, שנמאס משום

 של הרגשה לחם ונותנת לוחצת קטנה,
 באפשרותם חיה לא עכשיו עד סגירות.
 תחיינה השנה אולם שינויים, על לחשוב

 מקום על לחשוב הזדמנויות יותר להם
 להפריע שעלול מה חדש. מגורים
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 כעת. עליכם עוברת מוזרה קצת תקופה
 טוב, כל״כן לא חשים אתם אחד מצד

ונוטים מחר מתעייפים *יי
מה שני מצד לחלות.

 מתחילים אתם שבוע
 מלאי שוב להרגיש

להרפת ונכונות מרץ
 למרות חדשות. קות

 את תמצאו החולשה
 ונהנים מבלים עצמכם

ובמיפגשיס באירועים
ה התחום חברתיים. ___________

 המפתיע יחיה רומנטי
 היום. עד שהכרתם מה מכל והמרגש

 והנאה. ביטחון לכם יוסיפו וחיזורים
¥ ¥ ¥

ומכ ידידים עם לןזיפגש ממשיכים אתם
 מהבית, לצאת ומרבים וישנים, חדשים רים

 מרוצים. אינכם ^}ולם
 מטרידות. שונות בעיות

ומ מאכזבים הזוג בני
 להסתגר אתכם ביאים
 זה וכל עצמכם, בתוך
 לאות של להרגשה גורם

ל שאי־אפשר ועייפות
 על־ידי עליה התגבר

אינ מנוחה. או שינה
מיו נטיה מראים כם

 בעיו־ על לשוחח חדת
 שאתם והשתיקה לכם, הקרובים עם תיכם
 יותר. עוד מקשה עצמכם על כופים

★ ★ ★
מוצ חקאריירה בתחום חדשות הצעות

 במהירות לענות נוטים ואתם לכם עות
מחשבה. הרבה וללא

תשו את לדחות נסו
 ואז בשבועיים בותיכם

ב יותר לשפוט תוכלו
ב גם ולהבחין הגיון,

להי עליכם חסרונות.
 על להעמיס לא זהר

ש ממה יותר עצמכם
להס מסוגלים אתם
 יהיו החברה חיי פיק.

להיפגש תוכלו מחנים, יי
 תיאלצנה תאומים בנות ידידים. עם

במילואים, שישרת הזוג בן ללא לבלות
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 או חדשה דרך על לחשוב כדאי השבוע
ל מצויינת תקופה זו בחיים. שונה כיוון

 בכל בלימודים התחיל
 הראש אך שהוא, נושא
לשפות. בעיקר פתוח

 לחו-ל לנסיעה תוכניות
או כעת, לתכנן אפשר

 מתכננים כבר אם לם
 חודש את להוציא כדאי
 שבחודש מכיוון מאי

 בעיות לצוץ עלולות זה
הנסיעה. את שימנעו
 לא שהתחילו ידידויות

 שגרמה אי־ההבנה וחרף מתהדקות מזמן
 יימשך. הקשר פירוד, על קצרה למחשבה

¥ ¥ ¥
 לחזור ומתקשים מרוצים אינכם עדיין
 הבריאות מצב ועליז. אופטימי רוח למצב
ש ואתם, טוב, אינו

 בשקט, לסבול יודעים
 הפעם לשתף נוטים

 בצרותיכם. הזוג בני את
דרו כספיים בעניינים

 השיפוט זהירות, שה
 ושגיאות שוב, אינו

לה עלולות חמורות
עדיף לכן לדאגות. ביא

___________ המצב את שתשאירו
ש מעניין שהוא. כפי

 בעסקים. להצליח יוכל זוגכם בן דווקא
 ומרגש. סוער מאוד יחיה הרומנטי השטח

¥ ¥ ¥
 עלולה השמע לסוף שמתוכננת נסיעה

מבו מישפחה קרובי להתבטל. או להדחות
לעזרתכם, יזדקקו גרים
התוכ לשינוי יביא חת

 גורמים הזוג בני נית.
ה בזמן לעצבנות לכם

דו שהם ונדמה אחרון,
 מדי יותר מכם רשים

 כדאי השבוע ויתורים.
ול במקומם להעמידם

 היכן עד להם הבהיר
להגיע. מוכנים אתם

 תזכו העבודה במקום
ב העבודה. לייעול רעיונות על בשבחים
והעלאה. הטבות לבקש תוכלו זו הזדמנות
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חופ ואינכם מעוכבים שאתם ההרגשה
 העבודה במקום כרצונכם לנהוג שיים

לה סוף סוף תתחיל
תוכ ושוב השבוע, עלם

 עצמכם על לקחת לו
חדשות. התחייבויות
ל יכולות עקרות-בית

ה את לארגן התחיל
להת או מחדש, דירה
ל למעבר בקשר עניין
 התחום אחרת. דירה

 מפתיע יהיה הרומנטי
 ממבט אהבות ומסעיר,

 השני, המין לבני מהירה והענות ראשון
 הישנים. הקשרים על לשמור רצוי אן

* * ¥
את יפתיעו עבודת בענייני טובות בשורות

 בכירה למישרה התקדמות על מדובר כם.
 תפקיד על או יותר
 וסמכותי. רציני יותר

אינ בריאותית מבחינה
 והשבוע כתמיד, כם

מ לסבול נוטים אתם
 דלקות או ראש כאבי
 אתם השבוע בסוף גרון.

 עם להסתכסך עלולים
 אי־ הזוג. בת או בן

 לעתידכם בקשר הבנות
 לכעס יגרמו המשותף

ל קשורה העיקרית הסיבה והתמרמרות.
 עצמאית. לדרך לפנות הזוג בן של רצונו

¥ ¥ ¥
העו שהתקופה לחוש תתחילו השבוע

 מיוחדת, משמעות בעלת היא עליכם ברת
 על כל קודם ומדובר ^

פר הרומנטי. התחום
ב שונות אהבה שיות

יוסי אחת ובעונה עת
 בני ביטחון. לכם פו

כלפי יגלו השני המין
ונדי אדיבות יותר כם

 כספיים בעניינים בות.
מזל, בת תקופה זו

בהימו קטנות זכיות
השבוע. אפשריות רים

רב מתח יורגש והמישפחה הבית בתחום

בר 2( בלי  * בגו
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 הקשורות בנסיעות להמעיט נסו השבוע
לבי מהעבודה חלק והעבירו לעבודתכם,

ב בבית השהות תכם.
 מאוד תהיה זו תקופה
ל יבואו ידידים מהנח,

 הודעה ללא ביקורים
 טלפון שיחות מראש.

את יפתיעו וסיכתביס
משמחות. בבשורות כם

 בני — מכל והחשוב
 אתם שעימם תשני המין

 הדוק בקשר קשורים
 לביתכם יגיעו וחשוב,

 ועקרב שור מזל בני כמנהגם. שלא
 השבוע. את לכס שינעימו אלה יהיו

¥ ¥ ¥
מה בכל זהירים להיות עליכם השבוע
 עם להתייעץ כדאי לכספים. שקשור

 ניתן שעליהם מומחים
 מל- הימנעו לסמון.
 גם ידידים עם התייעץ

 נשמעים דבריהם אם
נו זה. ברגע הגיוניים

 מאוד הידידים שא
 לכם ואל כעת, רגיש

החי לרושם להיתפס
 משאירים שהם צוני

המ דלי בני עליכם.
 מיש- בבעיה סובכים

 שכן השבוע, לרווחה לנשום יוכלו פטית
המסובן. מהמצב מוצא שיש יתברר

★ ★ ★
 מבולבלים. קצת עצמכם את חשים אתם

ומת מתקרבת ימי־ההולדת תקופת אמנם
 ההרגשה בכס עוררת
 אך ילך, הכל שכעת

 מסתבכים אתם יום בכל
 כי אם אחרת, בבעיה

פית־ לה שאין כזו לא
ש או שבוע תוך רון.

 לארגן תוכלו בועיים,
במ מחדש. חייכם את
 תהיה העבודה קום

מע אנשים התקדמות,
עבודתכם. את ריכים

באינ להיגמר עליכם כספיים ובעניינים
מבורכים. אתם שבה החזקה טואיציה
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