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שנלחם אידיאליסט הוא המפה בעלבנימיני
הפוליטיקה ממשחסי ענוווווותיווסולד על החודש: מזל
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 גן־ שדויד אחרי שעות 12כ־ נולד *
 ישראל. מדינת הקמת על הגריז גוריון ן
 מיוחד קשר על מצגיע חזהה התאריך ¥
 האס- הקשר למרות המדינה. ובין בינו ן
ו המדינה גורל זהה) (תאריך טרולוגי $
ש ההגדל בשל שונים, האיש של גורלו *
אסטרולוגיה בין האסטרולוגים מבדילים ן
בנו אישית. אסטרולוגיה ובין פוליטית *
 בשעת השוני כמובן, ישנו, כך על סף ן
הלידה• ן
 במאזניים עולה אופק ישראל למדינת £
ב 14ה- של אחר״הצהריים 4ב־ (נולדה 4
(נולד בטלה• עולה אופק לו ואילו מאי). }
במאי 15ה״ של בבוקר 4 השעה בסביבות *

* 1948•(
 המדינה, ובין בינו גורלי קשר קיים }
 השביעי בבית נמצאת שלו השמש כאשר י

שות מסמל השביעי הבית המדינה. של
 עם שלו הקשר את נישואין. או פויות

ני ,קשר כמעין לראות אפשר המדינה
 מחוייבות של קשר לפחות או שואין/
עמוקה.

 עקרונו• על שנלחם אידיאליסט הוא
 הוא במדינה. שקורה מה לו ואיכפת תיו,

 המקובלים. הפוליטיקה ממישחקי סולד
 אפשר בלב״• ואחד בפה ״אחד איו אצלו

 העולה האופק במיקום זאת להסביר
 שהם מה אומרים טלאים כידוע, (טלה).

ישירה. בצורה חושבים
שרג כך על מצביעה בשור השמש גם

 ושהוא הקרקע, על מונחות האיש של ליי
 מפו- ותיכנונים תיחכומים אוהב אינו

 וטוב• רך רגיש, מאוד אדם הוא תלים.
 רבים. לאנשים ידידותי אנשים, אוהב לב,
מת ואינו לזולת לעזור צורך חש הוא
הכלל. מטובת עלם

 השלישי, בבית נמצא אוראנוס כוכב
מח על מצביע הדבר חשיבה. המסמל

 בלתי מקוריים רעיונות מהירה, שבה
 מהפכניים. אפילו ולפעמים שיגרתיים

לאי תגובותיו תהיינה מה לצפות קשה
ש אלה במדינה• והתרחשויות רועים

בטו יהיו עימו ועובדים אותו מכירים
 הוא ואילו מסויימת, בצורה שיגיב חים
לחלוטין. צפוייה בלתי בצורה יגיב

 ומראה סרטן במזל נמצא ונוס כוכב
 המולדת. ואהבת עמוק פטריוטיזם על

לזו ואהבה ריגשי קשר מסמל ונוס כוכב
 נמצא המפח בעל של שוונוס מאחר לת.

 הדבר המדינה, של ונוס לכוכב בצמוד
 שלו הריגשי הקשר את יותר עוד מחזק

בה. ולתפקידיו למדינה
 כי־ השאר בין מסמל החמישי הבית

 שבית מאחר בפוליטיקה. לעיסוק שרון
גו חשובים, כוכבים בארבעה מאוכלס זה

 להצליח בפוליטיקה, לעסוק מחייבו רלו
 במזל נמצא זה בית מקובל. ולהיות בה

 הוכחה וזו חשילטון, מזל שהוא אריה
המפח. בעל של ליעודו נוספת

 כוכב- נמצא אריח במזל 28ח״ במעלה
 השפעה זה לכוכב רגולוס• ששמו שבת

כל כוכב לו שיש אדם כל ביותר. חזקה
לפיר- בהכרח מגיע זו במעלה על שהו

 אריק של הלידה במפת :לדוגמה סום.
ה שליט (שהוא נפטון כוכב נמצא שרון
והתוצ באריה, מעלות 2$ב- שלו) מפה
 דיין משה לבן־גוריון, גם ידועות. אות

זו. בנקודה כוכבים חיו מאיר וגולדה
 שלו) המפה שליט (שהוא מארס כוכב

ומש רגולוס, כוכב על בדיוק נמצא
לגדו ויגיע יתפרסם שהאיש הדבר מעות

 מיל• כוכב הוא מארס שכוכב מאחר לה.
 רעיונותיו על להיאבק ייאלץ הוא חמות,

ליעודו• יגיע וכך ועקרונותיו
 וגם בולט כתיבה כישרון בעל הוא
 בצורה עצמו את מביע הוא בדיבור

או קושי כל לו אין ומרעננת. מעניינת
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 ן דרושות הן כאשר מילים למצוא מעצור
 $ זו, תכונה מדגיש בתאומים מרקורי לו.

 # עוסק היה לא שאם לומר אפשר ולמעשה
 ן לכתיבה. מתמסר שהיה יתכן בפוליטיקה

 2 אותו מקשר התשיעי בבית יופיטר
 ן יתכן האקדמי. ולעולם גבוהים ללימודים

 ♦ סטודג־ במיסגרת פעיל היה שהוא מאוד
 ן ל- אותו הביאה שאף כלשהי, טיאלית

 ¥ הפוליטית בדרך אותו וקידמה מעמד,
 2 התשיעי בבית יופיטר צועד. הוא שבה

 ן או־ על גבוהה, אינטליגנציה על מראה
 2 חד־ רעיונות לקבל ונכונות רחבים פקים
 ן חייו כל למעשה לקידמה. רצון ועל שים,
 2 עם אחרת או זו בצורה קשור יהיה הוא

 2 למרות סטודנטים. ועם אקדמיים מוסדות
 ¥ ולמיש- לבית מסור הוא הפוליטי עיסוקו

 ן ש- מאלה לא הוא ילדים• ואוהב פחח
 **  מחיי״המישפחח אותו מנתקת השאפתנות
2 ומידידים•

 ♦ נסתרים, אויבים מסמל 12ה־ הבית
 ן המפה בעל אצל הגב. שמאחורי ותככים

 ¥ כששליט דגים, במזל 12ה־ הבית נמצא
 ן שהוא השביעי, בבית נמצא (נפטון) חבית

 ¥ האימרה מתאימה לכאן השותפויות. בית
 2 מידידי, אותי שמור ״אלוקים הידועה
 ן העיקרית הסכנה בעצמי.״ אשמר מאויבי

 2 דוקא היא שלו לקאריירה הנשקפת
 ן הזחי- למזלו, ביותר. הקרובים משותפיו

 2 ב״ הבולטות מהתכונות אחת היא רות
ן גם להתמודד מסוגל הוא ולכן מפתו,

ג71 זו. בעיה עם  ¥ הקאריירה, בית שהוא העשירי, הבית
 2 את יותר עוד ומדגיש גדי במזל נמצא

 ן מש- להישגים להגיע והרצון השאפתנות
 ¥ ח- מאמין• הוא שבו בתחום מעותיים

 £ בבית נמצא (סטורן) זה בית של שליט
 } פופולריות על ומראה באריה, החמישי

 * ב- לו שיעזור דבר רבים, אנשים בקרב
שלו• הקאריירה קידום
} המדי- של שמצבה לכך לשאוף עליו

 ♦ שהמ- פעם בכל כי שוב, תמיד יהיה נה
 * ב- לחיות עלול הוא גם תסבול, דינה

* מצוקה•
 2 ומכו- כפול להיות צריך שלו המניע

 5 ש־ המדינה, של לטובתה לשאוף — פל
שלו. טובתו בעקיפין היא

 ובין בינו רבים מקבילים קווים ישנם
 שבעתיד סיכוי ויש וייצמן, עזר

יחדיו.
 4 יפעלו
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 הח- להחליט יכולת שוב חשים הטלאים $
למ מעטות. שניות בתוך מהירות לשות 2

האופטי ההרגשה רות
 זהירות דרושה מית

 בכל ביחוד מיוחדת,
 להשקעות שקשור מה

 לרכישות או כספים
הק תוכניות חדשות•
 מקום להחלפת שורות

 אף קשורות המגורים
לש־ רצוי בסיכון. הן

הרעיו את היטב קול 4
במקום החדשים. נות ן

לא וכמעט קשה לעבוד נהנים העבודה
פיסית. בעייפות מרגישים

¥ ¥ ¥
 המזל, בני אצל מורגשת חדשה התעוררות *
בקצב קורה זה גם הדברים כשאר אך $
._________ התקופה מהרצוי. איטי 2
שעו הנפש חישבע נוזל 2
 את מביאה עליכם ברת ?

 חשובות למסקנות כם
אופטימ העתיד. לגבי
 ושיפוט עיוורת יות

הגור את היוו מוטעה
להרג העיקריים מים
 והאכזבה. התיסכול שת

קיימת, עדיין הנטיה
 את להפעיל רצוי לכן

 ביחוד בכס, הקיימת הטיבעית הזהירות
אנשים. עם בפגישות קשור כשהדבר

¥ ¥ ¥
 מצד התקופה, את מאפיין שקט חוסר £
 את ולתכנן להתבודד צורך חשים אחד ¥

 ומצד מחדש, החיים
 להישאר קשה שני

 מחפשים ואתם לבד,
לש לנסות כדי חברה

המ הדברים את כוח
 למצב פיתרון עיקים.

נמצא, לא עדיין זה
 לקאריי- התמסרות אך
שבשיג־ ולתפקידים רה
ו להועיל עשוייה רה

ה ההרגשה על להקל
חד מקשרים במיוחד להיזהר יש כבדה.

להתאפק. רצוי וחשדהו. כבדהו — שים

אי וג ט - נ ב׳וני 20

 להטריד ממשיכים המשתנים מצבי־הרוח
 לעצמכם ולמסור להיעצר רצוי אתכם.

 המצב על .דין־וחשבוו
 המצב נכון, האמיתי.

ל יחסית אך קל, אינו
 מורגש שעברו חודשים
הקרו האנשים שיפור.

 מתגעגעים אליכם בים
ה צחוקכס את לשמוע

 גם והסוחף. מתגלגל
 את שכחתם כמעט אתם
המפותח, ההומור חוש

 אתכם מחלץ שכרגיל
מת הכספיים העניינים מגוחכים. ממצבים

 נוסף. מאמץ להשקיע רצוי להסתדר. חילים
¥' ־¥■ ־ '¥ ־

 מעט לא חדשה. דרך לפני עומדים אריות
למ אך התקופה, את מלווים חששות

 עומדים אתם עשה
ב והכרח קידום לפני

שביצע הקשה עבודה
 מתאימה התקופה תם.

 ארוך. לטווח לתיכנון
 לתוצאות לצפות אין

שה למרות מיידיות.
אפש מעט, מדכא זמן
 חיובית. התגשמות רית

 רצוי השבוע בתחילת
הברי למצב לב לשים
 טיפול. הדורש את להזניח ולא אותי

 בטחונכם. עירערו ביניכם שהיו המשברים
¥ ¥ ¥

יביאו ידידים עם ודינמיים חיוביים יחסים
מלאי החיים ומקדמות, פוריות להחלטות

מתמיד. יותר אירועים __________
והת־ פורחת המקוריות
לא מאוד נהגותכם

ובלתי־רגילה. צפויה
עשו כספיים הישגים

 מוזר ממקור לבוא יים
ההת משעשע. ואפילו
אינה הכספית קדמות

נר שהיא כפי מוצלחת
 להיזהר רצוי לכן אית,

ב מתיחות למנוע כדי ״י .*׳
 ידידים עם קשרים יותר. מאוחרת תקופה
לטובה. מקוות, לתוצאות יביאו בחו״ל
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 אתם מאזניים. לבני קלח לא תקופה
פור סיכסוכים רב. ומתח עייפות חשים

 במקום גם לפתע צים
בביתכם. וגם העבודה

 הכספיים העניינים
מהתוכ לדאגה גורמים

 כל-כך שנראו ניות
 אינן וטובות בטוחות

 בכל רצון. משביעות
 לשנות כדאי לא זאת
 אלא זה• ברגע דבר

 חמיסמכים שכל לדאוג
כחוק. חתומים יהיו

 — ״בלוק״ מעין חשים ריגשית מבחינה
 רבה. למבוכה לכם גורם שנוצר המצב

¥ ¥ ¥
 אתם לעלות. ממשיכה שלכם הפופולריות

ה סוגי בכל ומצטיינים חביבות, מפגינים
 במקום גס שותפויות.

 ביחסים וגם העבודה
יו השני. המין בני עם
 אהבה פרשיות מדי תר

מבי לדראמות גורמות
 את מעט לרסן יש כות.

 מההצלחה ההתלהבות
 פנים לכם מאירה שכה

ש העקרבים לאחרונה.
 יזכו קהל עם עיסוקם

 ושמם רבים לשבחים
מת וישנות חדשות ידידויות לפניהם. ילך

 אתכם. לעניין ועשויות זו בתקופה פתחות
¥ ¥ ¥

 נגרם חלקו לאחרונה• מורגש חוסר־שקט
שיו הרגשה קיימת עבודה. עומס בגלל

מו תפקידים מדי תר
הדאג עליכם• טלים

לאח שפיתחתם נות
אופיי ושאינה רונה
בדרך־כלל, לכם נית

 לבעיות להביא עלולה
 שותפיכם בריאותיות.

 לחיים או לעבודה
כל ביקורת מעוררים

 מוכנים ואינם פיכם
 של בדעתם להתחשב

הופ לנסיעה הקשורות מחשבות אחרים.
למציאותיות. ויותר יותר זה בשבוע כות
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ש מוכיחים עצמכם על שלקחתם סיכונים
 טוב סיכוי ״ש זו בתקופה צדקתם. אכן

שק מה בכל להצלחה
ספ להתערבויות, שור

.חיש־ ואפילו קולציות
אי־ מסוכנים״. חקים
מי עם שהיתה הבנה
 השני המין מבני שהו

התו כאן וגס תתברר,
ה רצון. ישביעו צאות

עולה. שלכם פופולריות
מעוג־ העבודה במקום

קש בחברתכם. ייניס
 וקשה להתלבטויות מביאים חדשים רים

 רצוי נקלעתם. שאליו למצב פיתרון למצוא
¥ ¥ ¥

 שבו למקום הקשורות חדשות תוכניות
 על חושבים לאיטן. מתבטלות גרים אתם
 אחרת לדירה סעבר

 חדירה שינוי על או
שעי ידידים הנוכחית.

 זמן התראיתם לא מם
 להגיע עשויים ממושך

למ ולהביא במפתיע
 בני־ ובין ביניכם תח

ה במקום גם הזוג.
 עליכם מוטלת עבודה

אנ אך רבה, אחריות
 מעריכים אינם שים
 2 שאתם והיעילים הטובים הרעיונות את

 2 לטובה• המצב ישתנה בקרוב מכניסים•
¥ ¥ ¥

 ¥ השבוע. צפויים וטיולים קצרות נסיעות
 2 לזוז אתכם לשכנע צריך שלפעמים למרות
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ממקומכס
 הכרויות כדאי. המאמץ
 לא אך צפויות חדשות

ש הקבועים במקומות
מסתובבים. אתם בהם

עומ מסובכים קשרים
קש אך סיום, לפני דים

 ומושכים חדשים ריס י
בפתח. עומדים יותר

 העיניים את לפקוח יש
ההז את להחמיץ ולא

ב לנהוג יש שכנים עם ביחסים דמנות.
כספים. בענייני זהירים היו ובטקט. זהירות
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