
ז ג ע ד מי ב
 מושג ויצר שלו, שיטחי־המומחיות שני

£ ״אסטרוסקס״. לו קורא שהוא חדש,
 3 אחד שכל לחשוב עלולים ״אנשים

 ז במחשב. מדובר הרי כי זהה, חומר יקבל
̂  סבו. אומר נכוו,״ לא בפירוש זה אבל

 | אפש־ אין־ספור על בנויה ״התוכנית
 ̂ הקטעים נשלפים על־פיהן אשר רויות,

 £ לזוג. או מסויים, לאדם הרלבנטיים
 של שילוב שהיא אחת, מפה מקבל הזוג
שלהם." מפות־הלידה שתי

 בעמוד אם סבו את השואלים יש
 פסק־דין, יהיה דפי־המחשב של האחרון
 לזה!״ זה מתאימים לא ״אתם בנוסח

 כוונה הזה למירע שאין היא התשובה
 בני- בין היחסים עתיד לגבי לשפוט

 את הכלים, את מקבלים ״אתם הזוג.
 כראות־ בו ״עשו אומר, הוא המידע,״
 אי־התאמה, מסתמנת אם גם עיניכם."

 להיפר, לגירושין. הכוונה בכר אין
 המידע הקשר. בהמשר מדובר

 את לבני־הזוג מראה הזה הממוחשב
 נקודות־ על מצביע האמיתי, המצב
 וגורם ביניהם, הקשר שבתוך הקושי
 קודם אם אפילו ביניהם, גלויה לשיחה

 בנושאים לדון קשה להם היה לכן
 לא זה אגב, ל״אסטרוסקס", כואבים.

וגבר, גבר — מדובר זוג באיזה משנה

הממוחשב המיני ההורוסקופ
את/ה? מין איזה

 בעסק. שותפים שני ואשה, אשה סבו, חיים של דבריו הם אלה
 סבו. את מעניין אינו הפונה של שמו האמור החדש, ל״מכשיר" האחראי

 שעת־ ,הלידה לתאריך רק זקוק הוא לזה, זה בני־זוג של התאמתם לבדוק
שאפשר כמה עד מדוייקת — הלידה הבחינה מן ובעיקר הבחינות, מכל

יורע שאינו ״מי סבו: ומקום־הלידה. — רמת־גן, תושב ,42ה־ בן סבו המינית.
לפנות יכול שלו, שעת־הלידה את את שילב ואסטרולוג, מחשבים איש

 חיים דרכי
ה לוגי רו ט ס  א

מינית
 מצלצל אינו הים1אל 1

 אבל סבו, לחיים
1ל מספר שלן המחשב י

המין חיי על |
מי ע ; נ ₪ מ

 למצב להגיע קשה זוגות ״להרבה
 יחד חיים לפעמים נדבר׳. ,בוא של

 לעומק. ממש, לשוחח מבלי שנים הרבה
 זאת שעושה מכשיר להם יש והנה

עבורם.
 ביחד להחליט יכולים תמיד ״הם
 לעומת אבל, לפח. החומר את לזרוק
 לחומר להתייחס גם יכולים הם זאת,

 פורש מקבלים שהם המידע ברצינות.
 — ביניהם מערכת־היחסיס מיגוון את

הסי נקורות־החיכוך, נקורות־המיפגש,
 מישחקי־כוח הקשר, להיווצרות בות

הקשר." בתוך

והמחשב סבו אסטרולוג
יידעת לא אמא

 לדעת ולבקש נולד שבו לבית־החולים
 אזרח לכל השמורה זכות זוהי זה. פרט

 האם. של זיכרונה על עדיף זה במדינה.
 הצירים, את זוכרת היא פעמים הרבה

שעת־הלידה...״ את לאו־דווקא
 לקבל אפשרות אין — שעה אין אם

 הנחוצה רמת־הדיוק אסטרולוגית. מפה
שעה. חצי פלוס־מינוס היא

 ממוצא סבו, ישתגע. המחשב
 (פעם נשוי ,5 מגיל בארץ הונגרי,
 של ביקורת מותח לשלושה, ואב שניה)

 של ״חגיגות מכנה שהוא מה
אסטרולוגים".

 מנהיגי־ ומחיים ממיתים הם לדבריו,
 גם הם לפעמים בהבל־פיהם. מדינות
ממשלות. מפילים
 לא אני מצלצל, לא אלוהים ״אלי

 ״אי־אפשר, אומר. הוא זכיתי....״
 אירועים מראש לחזות לדעתי,

 אחד אסטרולוג שאף מעניין פוליטיים.
 אינדירה של הרצח את חזה לא בעולם
גאנדי.

פוליטית, אסטרולוגיה לאפשר ״כדי
 ראשי־ כל של בנתוני־הלידה צורך יש

 ויועצי־ וחברי־הממשלה, המדינות,
 נתוני על לדבר שלא שלהם, הסתר
 כולם הרי כי והמאהבת, האשה

 הנתונים בכל אזין אם ואז, משפיעים.
 הוא גדול, הכי המחשב את האלה

ישתגע. או יתפוצץ בוודאי

 מסוגלת אינה גם ״האסטרולוגיה
 את מסויים ביום יחצה שאדם לחזות
 אפשר זאת, לעומת גל. וישבור הכביש
 גופני לנזק צפוי שהאדם לחזות

 קשה אבל ברכוש, לנזק או מסויים,
 כמו, הנזק. עוצמת את לצפות מאוד

 שריפה שחזה אסטרולוג אותו למשל,
 היה במציאות שקרה מה בביתו.

 וסביבו התהפך, בביתו התנור שבחורף
מייד. שכובתה קלה, בעירה נוצרה

 סיפרה בבכי, אליי באה ״מישהי
 ־תתחתן שהיא לה אמר שאסטרולוג

 ולבקש אליו ללכת לה אמרתי השנה.
 זוהי בעיניי בחזרה... הכסף את או חתן,

 גם ולעיתים שנשים, עצובה, תופעה
 מאסטרולוג לשמוע רוצים גברים,
 שיש עצוב יתחתנו. הם הבאה שבשנה

 רומנטית על,חוויה לדבר שמוכנים מי
 של להתפתחות רציני סיכוי בעלת
קבוע׳. משהו

 בעזרת לדעת ניתן שכן ״מה
 השפעות אילו תחת האסטרולוגיה:

 כיום, עליו עובר■ מה האדם, נמצא
 במיוחד. עתה עסוק הוא תחום באיזה
 את מצמצם אני האסטרולוגיה בעזרת

אפשרו לשלוש האפשרויות אין־סוף
 אומר לא מנבא, לא אני חמש. או יות,

 של הנוכחי המצב את קורא רק עתיד,
 הדומה מכשיר, זהו בשבילי האדם.
בעיה יש כאשר עורך־דין אצל לייעוץ

 רואה־חשבון עם התייעצות מישפטית,
 אחר שרות כל או בענייני־עסקים,

במהלך־חייו. לו זקוק שארם
 כל עם יחד מקום לאסטרולוגיה ״יש

 מסוגלת לא בפירוש היא אבל אלה,
 ואינה בחיים, שאלותינו כל על לענות

האלה. השרותים במקום באה
 לחדור מסוגל האסטרולוג ״נכון,

 בעזרת האדם, של לניבכי־נישמתו
 לקליינט אומר הוא שלו. נתוני־הלידה

 בלי והאיש, מעברו, כלשהו סוד
 מיידית, תלות מפתח בכך, שירגיש

 הגדול,׳ סודי את ידע ,הוא באסטרולוג.
 רב שכוחו ,משמע הקליינט, חושב כך

הכלי׳ יודע והוא
 כדי עד יורדת, ״רמת־הביקורת

 נרדם הישר השכל ממש. היעלמות
 יכולת־הסינון גם וכך לחלוטין, כמעט
 לשכוח אסור הנאמרים. הדברים לגבי

 אלוהים, לא בנאדם, הוא האסטרולוג
 — אומר אני לכן לטעות. יכול הוא גם

 תבטלו אל רק רוצים, אתם אם אליו לכו
 הדברים את תקבלו ואל עצמכם, את

 אנשים מכיר אני מסיני. משה כתורת
 בפח שנפלו גבוהה, אינטליגנציה בעלי
 היתה החווייה, הסיטואציה, כי הזה,

להלם.״ להם וגרמה חריפה
ש ״נניח סבו: מסביר לאונן. כמו

 שומעת רווקה, שלושים־פלוס, בת את
תתחתני. שנתיים שתור מהאסטרולוג

מן א. ה את בי
מ בע״ ואבטחה גביה שהותי
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