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 מיום גואה כשהמתיחות אלה, נימים

 בעתיד לנו צפוי מה לדעת והצורך ליום
 אנחנו גם ניסינו ועצבנות, חשש גורם הקרוב
 ולראות האסטרולוגית המפה דרך להביש

 הנחירות תאריך העתיד. לנו צופן מה
 אותו של תחילתו קשה. מאוד יום על מצביע

 עצבנים יהיו שאנשים מראה עצמו יום
 אלימות התפרצויות צפויות סבלנות. וחסרי

 בל יגלו לא אנשים שונים. במקומות
 הנמנע, מן ולא יום. באותו סובלנות

 לעזרת יזדקקו שונים שבמקומות
ניצים. בין להפריד בדי המישטרה,

 לכולם תהיה יום אותו של בתחילתו
 לצפות באפשרותם שיש חזקה מאוד הרגשה

 יום אותו של בסופו בנחירות. ינצח מי
 ספק, אין לחלוטין. שונה תמונה תיראה

 אם מפתיעות. תוצאות יביא הבחירות שיום
 אותו של בערבו דווקא יתבטא לא זה כי,
 כאשר יקרה הבלתי״צפוי למחרתו. או יום

 האסטרולוגית המפה ממשלה. להרכיב ינסו
 מיטיב אינו שיום־בחירות מראה הליכוד של
 של הראשונה המחצית אם גם זו. מיפלגה עם

יותר, חזקים שהם תראה יום־הבחירות

כלומר, ברור, לא דבר ששום מראה המפה
 מאשר קולות ביותר יזכה המערך אם גם

 יהיה אכן שפרס נראה לא הליכוד,
 שימעון של הלידה מפת ראש־הממשלה.

 ויהיה מניצחון יחנה אם שגם מראה פרס
 להרכיב יוכל לא הוא - בזרי״דפנה עטור

 כראש״ממשלה, ייבחר אם וגם ממשלה.
לא הוא קצר זמן שתוך לכך יגרום משהו

 ומי הממשלה את ירכיב זאת בכל מי בך,
 לא לכך תשובה בראשה. יעמוד זאת בכל

 תוצאות נאמר, שבבר כפי זו, במפה ניתנת
נראות. אינן חד״משמעיות

 יהיו ומי הממשלה את ינהיג מי
 יהיו זה נושא סביב בהז המשתתפים

 שהמיפלגות בכך הורגלנו רנות. הפתעות
אולם השלטת. למיפלגה מצטרפות הדתיות

 צורה באותה יתרחשו לא הדברים הפעם
 יצטרפו שהם מאליו מובן לא כלל זה והפעם

 את ימצאו שהם לוודאי קרוב לממשלה.
 עם פעולה ישתפו ולא באופוזיציה עצמם

 הקטנות מהמיפלגות הנבחרת. המיפלגה
 בקולות תזכנה הן שכן להתעלם, אי־אפשר

 דבר. לעשות אי״אפשר ובלעדיהן יקרים
שביני ואי־ההטכמה המחלוקות הניגודים,

 למצב העיקריים הגורמים נין יהיו הן
ממשלה. להרכיב היכולת ולחוסר הלא״נרור
 הוא הזו התיטבובת לבל היחידי הפיתרון

 יוכל שזה אלא לאומית. ליכוד ממשלת -
 נפש' עד מים יגיעו .באשר רק להתבצע
 מצליח לא היהודי ש״הראש ויתברר

 ויגבר ילך הפילוג פטנטים'. שום להמציא
 בעיקר ביטוי לידי יבוא באמור וזה

להתפשר יסכימו שלא הקטנות במיפלגות

יחיו הנחירות ניוס
נסוך קשוח.

סבתישח. תוצאות חיוס
 חילוקי- אך רעותה. לקראת האחת ולבוא

הק המיפלגות של נחלתן יהיו לא הדעות
 שהצליחו הגדולות לגות8המי בלבד, טנות

 יתחילו הרמונית, תמונה להציג הבחירות עד
 לחוטר־ ויוטיפו ולהתווכח להתמקח
ממשלה. להרכיב ולחוטר־היכולת היציבות

 הראשיים הכוכבים של המפות אם אגב,
 אומרות והגששים ריבלין טפי הבחיתת, של
 ניתן העתיד, על מרמזות או משהו הן נם

 מבחינה רינלין טפי של שמצבו לומר
 למרות במיוחד חזק אינו אסטרולוגית

 מפת מעורר. שהוא והאהדה הטימפטיה
 והגבלות, קשיים על מצביעה שלו הלידה
 המראות הגששים, של למפות בניגוד

 בך, מקשיים. ויציאה התחזקות התאוששות
 הגששים נין רק- היתה המילחמה שאילו

 וכאן המנצחים. היו הם רינלין, טפי ובין
 מהמזל מעט שיספוג לפרט לאחל אפשר
שלהם. הטוב
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 זו שמיפלגה יתברר היום של סופו לקראת
 בפעם להם שקרה ״הנס״, רב. כוה איבדה

 לפי הזו. בפעם גם עצמו על יחזור לא שעברה,
 ביותר יזכה שהמערך כנראה, ברור, המצב זה

 להרכיב עשוי שהוא משתמע ומזה קולות,
 נראים הדברים כך שלא אלא הממשלה. את

האסטרולוגית. במפה

בשילטון. יהיה ולא זה, בתפקיד ישמש
שנר וחוסר-הבהירות הבילבול העירפול,

 אותותיהם את יתנו ביוס-הבחירות אים
 הכל. על ישתלט ובוהו תוהו יותר. מאוחר

 ממשלה להרכיב יצליח שמישהו נראה לא
אם היא השאלה .1984 נובמבר חודש לפני

 מלהיבים. ימים יהיו בחודש 20וה- 19ה״
 לא עתה שעד תוכניות ולבצע לפעול תוכלו

לפו להוציאן הצלחתם
 תהיה ההתלהבות על,

 לא וההצלחה גדולה
 2ב-ג ממנה. פחותה

 נסיה קיימת 22וב״
הכס מהמצב להתעלם

 לתסבוכת ולהיכנס פי
להח לא רצוי נוספת.

 יקרות רכישות על ליט
 בשטח ימים. באותם

עלו אתם הרגש חיי של *
להת עלולים ישנים יחסים להתאכזב, לים

 בתגובות. זהירים להיות תצטרכו ערער.
★ * *

 קלים, לא ימים לבם מצפים בחודש 23וד עד
 מתיחות לכם תגרום כלשהי בעיה כי נראה
 להתעקש נטיח יש רבה.

 נוגעים שלא עניינים על
 עדיף במישרין, אליכם
 לקראת ללכת הפעם
 פגישות ולוותר. הזולת

 אנשים עם מחודשות
להי נאלצתם שמהם

 מצב- את ישפרו פרד
שתר יתכן אולם הרוח.

 וחולשה. עייפות גישו
 עשוי רופא אצל ביקור

 רצוי העתיד על שיחות המצב. את להבהיר
 פתרון. מחפשים אם בשבוע, לפחות לדחות

* * ♦
 עומד ביותר המעייפים מהשבועות אחד

 תוטל נוטפת אחריות נעת. עליכם לעבור
 מתברר ולפתע עלינם

 עליכם טומך אחד שכל
 לכל פתרון שתמצאו

אור שמתעוררת. בעיה
 עשויים או עלולים חים

 ספק ללא זזה להגיע,
 2ה-ג לעומס. יוסיף

 מתאימים אינם 22וה־
 רצח ונטיעות. לטיולים
ימים, באותם שתנוחו

 חרבה תרגישו 23מה־
בשטח לטובה. ישתנה וטצב-הרוח טוב יותר
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 חשובה החלטה להחליט תצטרכו השבוע
 הזמן זה המיקצועי. לעתידבם בקשר מאוד

חד התחלות על לחשוב
ש מביניכם אלה שות.

 בעסק להתחיל חושבים
 לדחות יצטרכו עצמאי

 כלחתימהעלמיסמכים
 התחייבויות או חשובים

 הקשיים ארון. לטווח ״
ה שיתעוררו הכספיים

 את יחמירו לא שבוע
 הבא ובשבוע מצבכם,
 בהירה תראה התמונה

 יותר להקדיש יצטרכו לילדים הורים יותר.
 עצמם. את לסכן חנוטים לילדים, תשומת־לב

* * *
 לא עדיין והמכבידה המעייפת התקופה

 יותר הרנה יחיו בחודש 20וה- 19ה- חלפה,
 אך ומלהיבים, נעימים

ש תרגישו 21נ- כנר
 הולכים אינם הדברים

חשב או שתכננתם נפי
 יהיו 24וה״ 23ה- תם.

 אם נעימים, יותר הרנה
בפ להפריז לא רצוי ני

 ידידים ציבורית. עילות
 ופגישות בכם ייזכרו

ומל בלתי-מתובננות
 באותם יתרחשו היבות
להש מתחיל המצב הרומנטי בשטח ימים.
 שתרצו. כפי יקרת הכל לא עדיין תפר,

* * .
 עצמכם את תמצאו שוב בחודש 20וב״ 19ב־

 פנוי רגע לכם יימצא שלא עד עסוקים
 22ב־ או 21 ב־ לעצמכם.

 אורחים להגיע עומדים
לתע יוסיף וזה מחדל,
 לא וכה כה שבין סוקה
 הזמן הגיע כעת. חסרה
 נסיעה לעצמכם לתכנן
 אם גם לחדל. קצרה
בלתי־ שזה לכם נראה

 שידידיס יתברר אפשרי,
 לפעול יבולים שונים
תונד להוציא כדי רבות
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 יהיה הרומנטי בתחום לפועל. זו מעין נית
הפרטיים. חייכם סודיות על לשמור עליכם שמים. ומכשולים עיכובים תרגישו הרומנטי

 האחרון בזמן חלקכם מנת שהיו האכזבות
 ולהכניס מצב־הרוח את לקלקל צריכות לא

 ה- יד לדיכאון. אתכם
 לעזרתכם תבוא מיקרה

 יהיה עליכם אולם נעת,
ול במהירות, להחליט
 שקשור מה מכל התנתק

 שאיכזבו אנשים לעבר.
 ראויים אינם אתכם
 למחשבה או טוב ליחס

 נעת מצדכם. נוטפת
 בדרך להתחיל חשוב

הטיק־ בתחום חדשה.
 הזדמנויות בפניכם להיפתח עומדות צועי

 ולהחליט. להסס, לא רצוי באן וגס חדשות.
* * *

 אך חדשות, תוכניות לתמן תוכלו זו בתקופה
 לבצען תנסו אם קשיים. במיספר תתקלו
 לימודים תחום השבוע.

 את לשפר עשוי חדש
הע בשטח מצב־הרוח.

עסו מאוד תהיו בודה
 20וב־ 19ב־ ביהוד קים.

 22וה־ 21ה־ בחודש.
 קשים ימים נראים

 עליכם יהיה במיוחד,
ב זהירים יותר להיות

מבי אלה התנהגותכם.
 חייבים שנוהגים ניכם

 לנסיעה יוצאים שהם לפני הרכב את לבדוק
 להשפיע. תוכלו המיקצועי בתחום ארובה.

* * ♦
 הפרק על לעלות עומדות לחו־ל נטיעות
 בעיות מתעוררות שנעת למרות בקרוב,

ומישפחתיות. נטפיות
התוכ את ישנה לא זה

 חדשה דרך בל נית.
 חושבים אתם עליה

ב טונה לחיות יכולה
 עם שתתייעצו מידה

מת או שמבין מישהו
תמה אל בתחום. מחה

 עצמכם על לקחת רו
ב שאינכם תפקידים

גהם. שתצליחו טוחים
 קשרי ביותר. מפתיע יהיה הרומנטי התחום

התראה. ללא להיווצר עומדים חדשים חיבה
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בדיפלו להתנהג ללמוד עליכם יהיה השבוע
מאז מזל בני עם להתייעץ יהיה שוב מטיה.

 שאתם מהלך כל ניים.
לה עלול כעת מבצעים

 הרגש בחיי גורלי. יות
 להרגיש עלולים אתם

 או מרומים עצמכם את
 הסודיות מאוכזבים.
במ חשובים והחשאיות

 שיבואו אורחים יוחד.
מצב־ את ישברו מחדל
 לעבור לבם ויעזרו התה

נוחה. הלא התקופה את
 חדשות, הזדמנויות לכם יביאו 22וח־ 21ה־
 והקרוב. הקצר לטווח רק יעזרו אלח אך

* * *
 אגשים עם להסתבטך עלולים אתם השבוע
 לקחת רצוי עובדים, אתם שבו במקום
 לזמן ולהתרחק חופשה

ל עלול סינטוך כל מה.
דב לומר אתכם הביא

אומ הייתם שלא רים
ה אחרת. בתקופה רים

 שתחליטו היא סכנה
שיזי נמהרות החלטות

הת על ומדובר לבם קו
 23ה* המיקצועי. חום
 יותר יהיו בחודש 24וה-

 לחשוב תוכלו נעימים.
 השני המין בני חדשים, רומנטיים יחסים על

 בנית. מתיחות להזדמנות. ומחנים ערים
* * *

 עלולות הכספי בתחום קוסמות הצעות
 על לחשוב מבלי להחליט לכם לגרוס

 טוב שבכך. הסיכונים
 ולא ימים כמה' להמתין
הרומנ בתחום להחפז.

הק אכזבות, ייתכנו טי
 עלולים שיתעוררו שיים

 אך לניתוקים. להביא
 שלא רצוי אפשר. אם

 שעוי כל כעת תבצעו
לח ביותר הטוב חשוב.

תח שהתקיפה עד כות
 העבודה בשטח לוף.

 אנשים עצמכם. את להוכיח כעת תוכלו
לרעיונותיכם. ויקשיבו פעולה, אתכם ישתפו
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