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קשה .אך עם ישראל עבר מצבים קשים
יותר ,תקופות מורכבות ומסובכות מצפות
לנו עד סוף המאה.
למעשה ,שנה זו פותחת עידן חדש .השנים
הראויות לציון הן  1987ו־ ,1988שבהן עלולה
לפרוץ מילחמה קשה ובעקבותיה מצבנו
יהיה חמור עוד יותר .בשנים  1992עד ,1995
שבהן צפויים לעולם אסונות־טבע גדולים,
רעידות״אדמה ,שטפונות ומילחמת״עולם,
ואפילו מילחמה גרעינית שבה תושמד
מחצית האנושות.
בתוך כל זה ,דווקא ירושלים תהיה במצב
טוב יותר .לירושלים כוחות קוסמיים
מיוחדים וכל הקרוב יותר לירושלים יהיה
בטוח יותר .מקומה של ירושלים ,במובן
הקוסמי ,בא לידי ביטוי גם בקונגרס העולמי
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התחזיות
הקודחת
של אירן נ קו
בימים אלה ,כשהביטוי .שנת תשמ ד־
עדיין .צורם את האוזן וגורם לאי־שקט
וחרדה ,נאות האטטרולוג ,אילן פקר,
להסביר מה הוא רואה במפה האסטרולוגית
של שנה זו ,ואם אכן מוצדקים החששות
שהתעוררו עם כניסת השנה החדשה .לדעת
אילן פקר ,שנת תשמ׳ד פותחת ,למעשה,
תקופה חדשה .הוא אינו מתייחס רק לשנת
תשמ״ד עצמה ,אלא גם לשנים שיבואו
אחריה.
פקר טוען שהשנה ייפתח עידן חדש
בשילטון .סימן ראשון לכך הוא התפטרותו
של ראש״הממשלה ,מנחם בגין ,שהיתה כעין
שיחזור של מצב שכבר התרחש בעבר.
הכוונה למה שקרה בשנת  ,1953כשבן־גוריון
פרש מראשות״הממשלה בגלל סיבות
אישיות .ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
ההסבר האסטרולוגי למצב זה קשור לכוכב
שבתאי ,שנכנס למזל עקרב ,וכתוצאה
מקרינתו הקשה של כוכב שבתאי כלפי
ההורוסקופ של המדינה ,קרה אז והיום
שמנהיג פרש מסיבות אישיות.
אין ספק ,שגם שילטון הליכוד עומד
בסימן שאלה ,כתוצאה מאותה קרינה של
כוכב שבתאי .נראה כי השילסון בישראל
יהיה ותון במצב קשה מאוד ,הן בגלל
אי״יכולת להביא פתרונות כלכליים

וחברתיים והן בגלל אי־יכולת להציג בפני
העם שילסון ברור והחלטי .מעכשיו ,תהיה
התרוצצות גדולה מאוד בתיד חמיפלגות.
אם המערך יידע לנצל נכון את המצב ,קיים
סיכוי למהפך .אין ספק ,שלרבין ולנבון
סיכוי לתפוס תפקיד מרכזי בשנה הקרובה.
לשמיר תקופה קשה ויתכן שהממשלה ,אם
אכן תקום ,לא תחזיק מעמד זמן רב .מכל
מקום ,נראה שיש סיכוי רב שתקום ממשלת
ליכוד״לאומי.
מבחינה כלכלית ,המצב יהיה קשה
ביותר .מיתון חדש יעיק על המדינה -
גזירות כלכליות חמורות ביותר ,שכמותן לא
היו מאז קום המדינה .אילן מוסיף שאלה

ומיוחמת עולם
גועינית,שבהתושמד
מחצית האנושות

אסטרולוג פקר
לשמיר תקופה קשה
שמצפים לבוא המשיח בקרוב ,אולי
צודקים .דבר אחד ברור  -הוא יגיע רכוב על
חמור ,מפני שפשוט לא תהיינה מכוניות
בשימוש ,בגלל יוקר הדלק ומחירי
המכוניות.
לישראל צפויות התמודדויות על עצם
קיומה ,כפי שתמיד היה וכפי שתמיד יהיה.
ההתמודדויות תהיינה בתחום הביטחוני,
הכלכלי והחברתי .האיום על קיומה של
ישראל לא יבוא רק מבחוץ ,שכן ,גם מבית
צפויות בעיות לא מעטות.
שנת תשמ׳׳ד מעוררת מחשבות נוגות
ואולי אף פחדים .אילן טוען שאין כל טעם
לחשוש ,אף בי מצב הכוכבים השנה יהיה

לאסטרולוגיה ופרה־פסיכולוגיה שיתקיים
בדצמבר השנה ,אשר ירכז את גדולי
החוזים ,המכשפים והמדיומים מכל העולם.
אין ספק ,שלעם בישראל תהיה הזדמנות
להציץ לעולם המוזר הזה מקרוב ,ולהנות
ממידע מעניין.
נושא הכינוס יהיה שנת .1984
התקופה הקרובה היא גם תקופה של
חשבון־נפש לבנקים .מרכז הבנקאות יימצא
בזעזועים רציניים ,וזה ישפיע על המבנה
הפיננסי הבין־לאומי .יקומו בנקים בסיגנון
חדש  -בנקים של סחורות ,לא של כספים.
סחר חליפין בסחורות וכלכלה חקלאית,
יתפסו את מקומה של הכלכלה הנהוגה
היום.

בשני תחומים עלולות להיווצר בעיות
השבוע .הראשון קשור לעבודה .אי הבנות
ובעיות תיקשורת יגרמו
לכעס שאיננו מוצדק.
לכן אל תמהרו להאשים
את עמיתיכם לעבודה,
ובררו קודם לכן את ה
סיבה .עומס־עבודה ו*
חוסר־זמן יגרמו עייפות
רבה ,עד כי בריאותכם
■ ן*■! ■^■•11,
עלולה להיפגע .עליכם
להשתדל למצוא זמן
למנוחה .בשטח הרומנ 
טי המצב עדיין אינו ברור .בזמן האחרון,
בגיהמין השני נמשכים אליכם יותר מתמיד.
* * *

השבוע אתם עלולים להסתכסך דווקא עם
אחיכם או אחיותיכם .עלולים להתפתח
ויכוחים גדולים .עדיף
לוותר על כך מראש
ולתת לתקופה לעבור.
ביחסים עם שכנים ה
מצב רגיש ,וגם כאן
כדאי להימנע מדיבורים
מיותרים ומוויכוחים.
מבחינה כספית אין יצי
בות ,לכן בעלי־עסקים
חייבים לשקול פעם
נוספת לפני שהם מתחי
לים בפרוייקט חדש .אכזבה שהיתה בשטח
הרומנטי ,תסתיים בהפתעה נעימה.
★ * *

בתקופה זו אינכם חזקים ,ואתם נוטים
לחלות ,מצב-הרוח מדוכדך למדי .וקשה
לבם להסתדר עם בני
המישפחה ועם ידידים.
עליכם לגייס את כל
המשאבים כדי לעבור
תקופה זו מבלי להס 
תכסך עם הסביבה ה 
קרובה .במקום העבו
דה המצב אינו ברור,
הצעות שמושמעות ב 
 111א111
אוזניכם בתקופה זו
מפתות ,אך אל תמהרו
להשיב עדיף להמתין .ידידים מן העבר
הרחוק עומדים לבוא להתארח במפתיע.
* * *

בתקופה זו אתם חושבים על נסיעות
לחוץ־לארץ ,אולם כעת עלולים להיות עי
כובים .הנסיעה לא ת
עבור ללא תקלות .א ם
אפשר לדחות אותה ב
שבועיים ,תוכלו להנות
יותר ולבצע את המ
תוכנן .מצב הבריאות
של בן־הזוג אי ט טוב,
אך הוא אינו מספר על
 21בדצמבר ־
כך ואמו מראה זאת.
 19בינואר
עליכם לשים לב אליו
ולהשגיח שמצבו לא
יתדרדר .בעיות כספיות עלולות להיווצר
השבוע .תוך זמן קצר המצב ישתפר לטובה.
* * *

השבוע בדאי לחשוב ולהחליט על תחום
לימודים חדש .בתחום זה תוכלו להצליח
במיוחד השנה ,ותפתיעו
אפילו את עצמכם .מי-
כתב שיגיע מחוץ־לארץ
יגרום שימחה .סכום
כסף שיישלח אליכם,
יגיע בדיוק בזמן שאתם
זקוקים לו יותר מכל.
בשטח העבודה עלולות
להיווצר בעיות השבוע.
הקפידו על כל דבר
שאתם מבצעים ,וביחוד
היו זהירים ביחסכם לממונים עליכם .בשטח
האהבה יחסיכים עם בני הזוג מתערערים.
* * *

השבוע אתם מצטיינים בהמון רעיונות לא
מעשיים ,הקשורים לכספים ולעבודה
חדשה .אל תמהרו לה״
תלהב .לא כל מה ש
נראה טוב ברגע ה
ראשון ,אבן יוכיח את
עצמו ,ובתקופה זו עדיף
לא להתחיל בשום דבר
חדש .חשוב שתשגיחו
על הארנק או על התיק,
מכיוון שהשבוע אתם
נוטים לאבד כספים
ולשכוח היכן הינחתם
כל דבר .בני מזל קשת גורמים למבוכה ,לכן
עדיף להתרחק מחברתם לפחות השבוע.
* ★ ★

בתקופה זו הכל מתקלקל .המכונית עלולה
לגרום בעיות .לכן היזהרו ובידקו את הרכב
לפני הנסיעה .אביזרים
שונים בבית כמו מכו-
גת-הכביסה או הטלפון,
עלולים להתקלקל ,אך
אל דאגה זה יסתדר.
הבריאות מעסיקה א 
תכם בימים אלה .אל
 11א ו מ י ו ! _
תעמיסו על עצמכם יו 
תר מדי ,והשתדלו ל
:! 21מאי ־
 20ב׳וני
נוח .פגישות רומנטיות
קשורות השבוע לנסי
עות .לא קל יהיה להיפגש ,ויהיה עליכם
להשקיע מאמץ ולבטל תוכניות אחרות.

השבוע אתם נוטים להבטיח דברים שאינכם
יכולים לקיים .אל תמהרו לרוץ לעזרתם של
אחרים .מכיוון שלבסוף
יאשימו אתכם ללא
הצדקה .אלה שחושבים
על נסיעה ארוכה ,עדיף
שידחו אותה לזמן מה.
התקופה אינה מתאימה
לתיכנון לטווח ארוך,
__ אך בעוד מיספר שבו

רעיונות חדשים יעזרו לקדם ענייני קריירה:
הממונים עליכם נוטים להתיידד איתכם
אתרי שלמדו שעליכם
אפשר לסמוך .הצעו
תיכם יתקבלו על ידם,
לכן כדאי לדאוג לקדם
את האינטרסים שלבם
במקום העבודה .חפצים
שונים עלולים ללכת
לאיבוד .הקפידו בעיקר
לקחת מפתח ,כיוון
שאתם נוטים לשכוח
דווקא את המפתחות.
לקראת סוף־השבוע הבא ,תהנו מפגישה רד
מנטית.בן־הזוג מעוניין להתקשר ולהתראות.
* * *

השבוע לא יהיה קל ,אינכם מרגישים טוב
ומתאמצים יותר ממה שמותר לכם .לשם
שיטי השגיחו על עצמ
כם והורידו מעט מהה
תחייבויות .כספים של
בני מישפחה אחרים גו 
רמים לכם דאגה ואפילו
כעס .אין ברירה ,נסו
לטפל בעניין כמיטב
יכולתכם ,אם כי ,כרגע,
תתקשו למצוא פיתרון
למצב המסובך .בשטח
הרומנטי הדברים אינם
מסתדרים לשביעות רצונכם ,המתח שטצר
ביניכם לבין בני-הזוג מביא לעצבנות.
* * *
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ריאות של בן־הזוג או
של בן מישפחה אחר ,מרמת לכם דאגה ,אך
תוך זמן קצר המצב יהיה יותר קל.

עקת

השבוע תוכלו להגות כמעט מכל דבר שבו
תעסקו ,בשטח הקריירה אתם עומדים לפני
קידום ,אל תציעו את
עצמכם ,והמתינו שהה 
צעות יגיעו אליכם .כעת
תוכלו לתכנן את נסיע-
תכם הבאה עם בן־הזוג.
כספים יגיעו במפתיע,
ואז תוכלו לבצע את כל
מה שתיכננתם .ידידו 
}  2בנובמבר ־
יות מתהדקות בתקופה
 20בדצמבר
זו ועשויות להפוך לק 
שרים מסוג אחר .בני
מזל טלה יהוו לכם חברה נעימה השבוע.
כדאי לנסות לחדש עימם את הקשרים.

עליכם להיות זהירים מאוד בתקופה זו.
צרות לא מעטות צפויות בחיי המישפחה
בגלל דיבורים מיותרים.
בשטח הרומנטי ייתכנו
קשיים ,ואפילו ניתוקים.
למרות הכאב יתברר
מאוחר יותר שהניתוק
היה לטובה .תוך זמן
קצר מאוד ,אתם עו
מדים להתחיל בקשר
 19בפברואר
חדש ,פחות מסובן ו
 20במרס
הרבה יותר בריא .במ
קום העבודה אתם נו
טים להתפרץ ולהתרגז ,רצוי שתארגנו לכם
כמה ימי חופשה .לאחר מכן תרגישו טוב.
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