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תמיר אסטרולוגית

א ה ל י ה ה ת ט ח ל י  ט
 בכמויות נפט ^ 1978־3

̂  בארץ יתגלה גדולות
 1979־3 לשיאו ■גיוו בגין

 אסטרולוגים י1ש עים3קו -
ת י ז ח ת נה ב ה לש א ב ה

ליפשיץ אסטרולוג

 ,1978 יוני כחודש לעשרים האחד ין ך•
 מאד עד קריטי מצב לישראל צפוי ■1

תפ לא זו בתקופה ביטחונית. מבחינה
 ישראל בין סוללת פילחמה אופנם רוץ

 מצביעים הסימנים כל אך למדינות־ערב,
 כולל ביותר, חריפים עימותים שיהיו כך על

 לישון אפשר אבל חם. כנשק התנגשויות
מזה. תצא לא מילחמה בשקט.

יש למדינת המסוכנים החודשים ככלל,
 וביטחדנית, צבאית פעילות מבחינת ראל

חו שבץ התקופה כל פני על משתרעים
 .1978 אפריל חודש לבין 1977 דצמבר דש
בת בסובבים. שיבדוק מאמץ, שלא ומי

 לשיאה כאמור שתגיע השנה, של זו קופה
 ,1978 יוני חודש של הראשונה במחצית

 שהיתר. הסיטואציה אהתה הכוכבים יוצרים
• .1973 יום־הכיפורים מילחמת ערב

 מצב חוזה ליפשיץ הרצל האסטרולוג
 מצב תקופה, באותה מאד מסוכן קוסמי
והמח ההיגיץ של כללי לעירפול הגורם
 שעל ביותר הקריטי הקטע ״זהו שבה.

 הוא הבאה,״ בשנה לעמד ישראל מדינת
יש מסוכנות. תוצאות בו אץ ״אבל אומר.

נק שאליו מהסבך להיחלץ תצליח ראל
המשבר.״ על ולהתגבר לעה

 מראש ליפשיץ הרצל חזה שעברה ׳בשנה
 רבין. יצחק ראש־הממשלה של נפילתו את

הכו בעזרת כמובן. הכוכבים, :בעזרת
 משה כי מראש לקבוע גם הצליח הוא כבים
 שר כי .הפוליטית, הבמה אל יחזור דיץ

 טיבעי לא מוות ימות ישראל בממשלת
 ייבחר קארטר ג׳ימי וכי עופר) (אברהם
ארצות־הברית. כנשיא בוודאות

 את ליפשיץ ערך החדשה השנה לקראת
 ולאי- לישראל הצפוי האסטרולוגי המיפוי

 לוה־זטנים על-פי שנערכה תחזיתו, שיה.
 החוץ, מדיניות תחומי1 את מקיפה חודשי,

 הצפוי את וכן והכלכלה הפנים הביטחון,
ישראלים. אישי־צ״בור של שלמה לשורה
לליפשיץ: המסבים שגילו מה וזה

י מיפגה ל כ ל  — כ
מחבלים עימות

 מערכת כל הקרוב ספטמבר חודש ץץ
ת קשרי *■ו ח חיו יותר הרכה תהיה ה
 עם האחרונות. השנים בעשר סשהיתה בית

האת לפני לעמוד תתקשה ישראל זאת,
 ולאתר־ זה בחודש לעברה. שיופנו גרים
 התימרון יכולת טאתדמאי, ׳בחודשים מכן,
במע קשיים יהיו !תצטמצם, המדינה של

מיק בכל אך הבידלאומית, היחסים רכת
 משמעותיות החלטות לקבל ישראל על רה

 חייבת זה לצורך חיובית. בצורה שיתקבלו
גמישה. יותר הרבה להיות ישראל

 במניות לשפל לצפות אפשר בבורסה,
ובעיסקות.
בפב ינואר, במחצית אוקטובר, בחודש

 קשיים להיווצר עלולים ויולי, יוני רואר,
 אופוזיציונית מפעילות כתוצאה פנימיים
 עם עימות להיווצר עלול הכלכלי. בתחום

סיטואצ תיווצרנה זאת לעומת מתבלים.
מהשכנים, חלק עם להידברות חיוביות יות

 במשא- התקדמות גם ותהיה מגעים יהיו
ומתן.

 יולי יוני, ובחודשים ׳77 נובמבר בחודש
תוכ למימוש לצפות יש 1978 ואוגוסט

ידע לא שכמותן מהפכניות כלכליות ניות
בת חשובים שהיו רבים דברים בעבר. נו

 השינויים ערכם. את יאבדו הכלכלי חום
מש ולשיפור עצומה חיובית תפנית יגרמו
 עם ידענו. ■שלא בהיקף בכלכלה מעותי

מכאי די למיקרים יגרמו השינויים זאת,
 זו תקופה מזעזעים. אפילו ובחלקם בים

הפעי ארוך. לטווח להשקעות טובה תהיה
 במטרה דבקות תוך תימשך הכלכלית לות

בכמו נפט יתגלה ביותר. יסודית בצורה
מאד. גדולות יות

 ולאחר- ומארם פברואר ינואר, בחודשים
יח- ׳,78 אוקטובר־דצמבר בחודשים מכן,

 ובכו־ בעקשנות יוזמות, של בשפע טיין
לחצים. בפני גבוה שר־עמידה

 הגדולות השנים אחת תהיה 1979 שנת
 אישיים לשיאים יגיע ובה ׳בחייו ביותר

מעולם. ידע שלא
 אצל ביותר המוצלחים התחומים אחד

 כל חוץ. גורמי עם המגע הוא דיין משה
 אותו ומביא בחוץ עושה שהוא דבר

 הצלחה לו גורם ישראל, לגבולות מחוץ
 כאן ׳.78 יוני מאמצע לשיאה תגיע אשר

ל אותו המביאה תקופה עבורו מתחילה
 ואף ׳67 בשנת בה שזכה תהילה אותה

חו דיין על יעברו זאת עם מזה. למעלה
חו עליו יעברו אז עד קשים. דשים
 ככל אשר נפשי, מתח של קיצים דשים

 מדינות עם במגעים קשור יהיה הנראה
שכנות.

סאדאת
רצח

חוסיץ
קשה מחלה

שיג מה במדינה, הפנימיים הקשיים ריפו
מאב של רקע על וזאת המתיחות את ביר
ש חבלנית ופעילות האופוזיציה עם קים

מדי עם שנוצר הקשר את לטרפד תנסה
ערב. נות
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 על יעברו הקרוב ספטמבר חודש ך*
 ימים עשרה בגץ מנחם ראש־הממשלה *■

להי העלולים גבוה, נפשי מתח של קשים
דו תופעה בריאותי. ממצב כתוצאה ווצר

 ופאי. אפריל בחודשים גם עליו תעבור מה
 ואץ בשלום אלה ממצבים יצא הוא אבל

לדאגה. סיבה
 באינטליגנציה המצטיין אדם הוא בגץ
מצ אמוצוונלי, מאד טיפוס מאד, גבוהה

 במאבקים רצופה דיין של הקאריירה
 להכשיל שמנסים אנשים עם מאד קשים
 נכשלים הם דבר של בסופו אך אותו.

 מראה דיין של הקוסמי המצב בעצמם.
 אויי- על להתגבר ומצליח טוגן הוא כי

דקלה. ׳בדרך לא כי אם ומתחרים, בים
 בדצמבר טובה תקופה יתחיל אריק

ויח תיקוות שאיפות, של בתחום 1977
לרע שותף יהיה הוא ׳שותפים. עם סים

 שתלווה מצליחה ולפעולה פוריים יונות
פנימיים. בלבטים
 הרבה גדול פוטנציאל בעל הוא אריק

 בעל הוא השטח. פגי על שנראה ממה יותר
 מבטא אינו אך הכלל, מן חצאים רעיונות

 כל למיצוי מגיע אינו ולכן די עצמו את
מנ כושר בעל מאד, מעשי אדם יכולתו.

 איש- התלהבות. הרסה ובעל מצויץ היגות
מובהק. מישפחה

קשר יקיים 1978 של השנייה במחצית

 לדברים קישור יהיה שותפים, עם מצזיין
סודיים.

 מאד חזק קישר אצלו בולט 1981 בשנת
 ב־ שנת־שיא תהיה 1982 שבת לחו״ל.

שלו. בקאריירה
 הרצל האסטרולוג של תחזיתו כאן עד

ליפשיץ.

ת א אד ס

 אשר וזמיר, מריס אסטרולוגית ן*
 מראש גיבאה כאשר בפירסום זכתה 1 1

 שלושה נאצר, מצריים נשיא של מותו את
 לדי־ בחריפות מתנגדת שנפטר, לפני ימים

אסט באמצעות גורלות לחזות שניתן ער.
 רק לראות ניתן לדעתה בלבד. רולוגיה
 שליליות, או חיוביות ותקופות השפעות

לכוון. ניתן זה ולפי
עתי למגידי שישי דור שהיא מרים,

 עיוור. בגורל האמונה את גם סותרת דות,
 עיוור, גורל אינם לכיוון שניתנים ״דברים

מהל על להשפיע יכול שהאדם במידה
 דברים רק חם עיוור גורל עצמו. של כים

 להתרחשותם,״ מודעות ללא קורים אשר
אומרת. היא

 מרים ערכה הקרובה לשנה תחזיתה את
 ובאמצעות אסטרולוגי מיפוי באמצעות

:תחזיתה וזר אסטרולוגיים. קלפים
 את הקרוב בעתיד רואה לא ״אני

 ממנה. ׳חוששים כולם •אשר המילחמה
 הכרזות לכל חשיבות לייחס צורך אין

 מתיחות אומנם תהיה הסוריות. המילחמה
 לפלל תגיע לא היא אך גוברת, ביטחונית
כוללת. התערבות

ב ניסר שיפור יחול 1978 אמצע אחרי
 כביכול המיתון מצב וייפסק הכלכלי מצב

ב נפט יתגלה היום. בו שרויים •שאנו
גדולות. כמויות
ההכ כל לדעתי, :ארצ׳ות־הברית לגבי

 ביחסים מתיחות על האמריקאיות רזות
 אפזג-ה צופה לא אני הסוואה. סתם זו

ל ייבחר אגב, הוא, קארטר. של •מצידו
נוספת. קדנציה
למהפ לצפות אץ ישראל, ממשלת לגבי

הצ לנחול ימשיך בגין דרסטיות. כות
ה לקראת כוספים צעדים ננקטים לחות.
 עזר •בולטת. בהצלחה יזכה דיין שלום.
 שיתרמו רציניים שינויים יחולל וייצמן

הביטחון. מערכת לשיפור
 בברית- דראסטיים שינויים רואה אינני

 לקאר־ קשה די שנה צופה אך המועצות,
 מלך לחוסיץ גם צפויה קשה שנה טר.

ב וייתקל קשה מחלה יעבור הוא ירדן.
 פיסית־אישיית, מבחינה הן ריבות בעיות

לאומיודביטחונית. מבחינה •והן
לסכ לדבריה, ׳שצפוי, אחר ערבי מנהיג

 סאדאת, אנונאר מצריים נשיא הוא נה
עמו. בני על-ידי יירצח אשר

ל קשה מחלה צפוייה הבריאות .בתחום
בישראל. מאד ידועה אישיות
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