
אמתי היא האסטחלוגיה האם
בעצסך: נשקול קרא

 בשבועון שפורסם המערכתי החומר של המלא הנוסח
)19 |עמ'2.?$4.2ב־ אור שראה ,2426 מס. הזה״ ,.העולם

 חודשיים, לפני החלה האזרחית שהשנה למרות
צופ מה לביא שבתאי האסטרולוג השבוע סיפר

 הפוליטית במפה המרכזיות לדמויות הכוכבים נים
 הקרובה. בשנה בישראל

 יצא רביו יצחק לדעתו
 לא נבון יצחק מהמשחק.

 המרץ במלוא השנה יכנס
 שמסיבות יתכן לפעילות,

 .2 מס. להיות יעדיף בריאותיות
 את ייצג שמיר יצחק אם

 יפסיד הוא בבחירות, הליכוד
 דויד ואם פרס שמעון מול
 הליכוד בראשות יתמודד לוי
 ינצח. הוא - המערך מול

 למרכז ישוב שרון אריאל
 לשנת סמוך הפוליטית הבימה

 חוזה תקופה ובאותה ,1988
 למישטר סכנה לביא

דיקטטורי.
 כהן יגאל הנוכחי האוצר לשר

 רב עתיד צפוי לא אורגד
 הקרובות. בשנים ומכובד

 שבתאי אוצר: עיניני אגב
 המתרגשים לכל מציע לביא

 לצאת בבורסה מהמתרחש
 יהיה הקיץ אחרי רק לדעתו, יוני. חודש עד לחופש
 במשחק. חלק לקחת כדאי
 מניות־נפט. על להמר רק כדאי זה, בשלב

 לביא שבתאי האסטרולוג השמיע אלה דברים
 בערב התל־אביבי, ב״בית־לסין״ לכן, קודם שבוע

 אגמון. יעקב בהנחיית ראיונות
 במלואה. תחזיתו התגשמה בינתיים

תסקופ בדו־שבועון ט סדרת מתפרסמת אס

 של בנושאהאסטרולוגיה לביא שבתאי של כתבות
 למענך הודפסה קצר־רוח, אתה אם אך הבורסה,

 בעזרת העתיד חיזוי הספר של השניה המהדורה
 שאינם לאלה האסטרולוגיה

שבו. לאסטרולוגים, מאמינים
 על גם מהימן מידע תמצא

הויבר הסינית, האסטרולוגיה
ההו בתי כוכב־הלכת, של ציות

 החיוביות הזויות רוסקופ,
ואסטרו הימורים והשליליות,

 המזלות לכל תחזית לוגיה
לידות, גורל, קבוצות ,1984ל־

 תורת הצלחות, תאונות,
והתאמות, זיווגים המספרים,

 בשפה הכל כאשר ועוד. ועוד
לכל. וברורה מבודחת קלה,

קשה, בכריכה הספר של מחירו
 1500 ומע״מ משלוח דמי כולל
 מזכה ספרים, 3 רכישת שקל.

חינם. רביעי בספר הקונה את
 לעותק שקל 1500 ע״ס צ׳ק שלח
 1157 ת.ד. - בע״מ״ עיף ל״הי

גבעתיים, 1157 ת.ד. גבעתיים,
 אליך שישלחו .53111

״חיזוי עותקים בדואי......
 שאינם לאלה האסטרולוגיה בעזרת העתיד

לאסטרולוגים״ מאמינים

...........................למשלוח: הכתובת
בנק על משוך.............מס, שיק רצ״ב

........חתימה......................תאריך
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אסטרולוג• יעוץ פרסום* לאור* הוצאה
 734847 טלפון רמת־גן 5 אברדים שדרות

53111 גבעתיים 1157 תן. מנתבים
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