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 על לנוח הרגע עכשיו
 זכור שלך. זרי־הדפנה

להת אפשר תמיד שלא
 ושצריך הרף, ללא קדם

 לפני מחדש להתארגן
 שוב. קדימה שמזנקים
 יפה? עלתה לא הפגישה

רוצה, הוא תתייאשי. אל
______ ל־ נוח אינו טיבעו אבל

 המתיני הפגנת־רגשות.
 בן־ בעקיפין. להתבטא לו ותאפשרי בסבלנות

עסקים. לעשות ביותר הנוח הוא ה׳ יום דלי:

★ ★ ★

ת לא ההרגל, כוח  פחו
או עושה הכוכבים, מן
ם לאומלל תן מי אלה. בי

בן הסתכל בי שוב ס  וח
אינן, שלן הצרות אם

מעשה־ ,ידועה במידה
— שכן הסקת אס ידין.

ב־ הכל, את תשנה אל
ת, מיו ל תן אלא פיתאו

מן ״■ צ ש, ע בהדרגה, לגלו
ח אחר לאורח־חיים הו בת־דגים: יותר. ונו  ז

שות כלל נוח שבוע לא רומאנטיות. לפגי

★ ★ ★

 כל פעמים עשר שקול
 בשבוע מצעדיך, אחד

 מפתח״ההצלחה זה.
 טוב, אנושי במגע הוא

 הגינות של ובקשרים
ה אלה עם הדדית

א ולהם לך מסייעים
 עצמך קח מסייע. תה

 פרג־ בענייני בידיים,
השעה הגיעה :שה

 — ומנטפך לעבודה, הפנוי מזמנך לחסוך
ובתמים. באמת לך הדרושות להוצאות,
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 בי לצאת
הישמר

ה ום
מצננת.
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★ ★ ★

 וזה הרבה חושבת את
 לך אסור אבל טוב.

 עיסוקייך על לחלום
 תנתק אל הנוכחיים.

 ואל שהוא, קשר כל
מערכי־ לשנות תנסה

 שמור השבוע. עבודה,
 תוך הקיים, המצב על

 את לעייף לא הקפדה
 כוח מדי. יותר עצמך

למקו השבוע, אותך, ימשוך בלתי-מוסבר
הפעם. לו היעני מזמן. פקדת שלא מות

★ ★ ★

להתא חייבות הלביאות
להש ולא השבוע, פק,
ב מדי רב מאמץ קיע

 זהו בעסקים. או עבודה
 על לשכב אידיאלי שבוע

 — בשמש ולהשתזף הגב
 יכול אתה אומנם אם

 לעצמך. זאת להרשות
קצ חופשה לקחת נסו
 ה׳ יום בין בייחוד רה,

ה דבר תעשו אל הקרוב. ב׳ ליום השבוע
קרובים. או שכנים עם אתכם לםבך יכול
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ב אבל גואים, הפחדים גוברים, התיסכולים
 הן הקלה, לן יביא השבוע דבר, של סופו

הן הכלכלי בתחום בת ו
ם ש זכור הרומאנטי. חו
 התחשב קיימת, היא גס
ר שאתה למה מעל בה
 בת־ את, לעשות. גיל

 הרגע את תפסי בתולה,
 ממנו זאת לבקש הנכזן

חפזי ואל —  לגלות תי
 מריבה קלפיין. כל את

פו מתמשכת, משפחתית
י ה־ החוצה, שוב רצת

טו לחיות עלולות תוצאותיה ואשר שבוע,
ת, מבחינה בות הרגש. מבחינה קשות חומרי

★ ★ ★
ש חיוייה לך מתגלה קסום בחלום כמו
ב בה. לזכות אפשר כי כלל פיללת לא

 יודע שאינך רצון כוח
לעצ תפלס בא, מניין

 ה- לכל מעל דרך מך
— הקטנים מיכשולים

הניכסף. היעד אל ישר
ש מצויין, שבוע זהו
 ושל עשייה של בוע

ו הישגים של בילוי,
 שבוע — לכל מעל

האנו בתחום מבורך,
 לבשי והרומאנטי. שי

 האפשר, ככל ורבגוניים ססגוניים בגדים
חשובה. הופעתך כי השבוע, בסוף ביחוד
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★ ★ ★
כפי־ש־ למצב הגעגועים

אי־ מוטב, גוברים. היד,
הר לעצמך שתפנה פוא,

הרבה, תבלה פנאי, בה
 האפשרויות את תגלה

החדש. במצב הצפונות
ללכת. תוכל לא אחורה

 לשקוע רק מסוגל אתה
ולנט בעולם־של־אתמול

בת־שור: עצמך. את רל
עדיף פגמיו, כל על הנוכחי, שחברך זכרי

האחר. של המוגזמים — זיכרונותיו על

★ ★ ★
 עם האפלטונית הידידות

 שתפגשי המבוגר הגבר
 הרבה לשנות עשוייה
 הקפידי, חייך. במערך
 לעניינים לתת לא איפוא,
רומאנ לפסים לגלוש

 ל־ לתת אבל — טיים
דן די  ומעל הוגן קשר י

 קנייה יושר. — לכל
 את תעכיר בלתי־מוצלחת

 לא הקפד שמחת־העשייה.
בלילה. א׳ וביום בערב
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 ה־ תכונותייך וכל שלו את עושה הקייץ
 העולם. לאוויר יוצאות יותר מתפנקות

 שהבעיות תחשבי אל
 את אם תיעלמנה,

ה לחום אותך שוכחת
מ תגזימי, אל שמש.

ש במאמצים שני, צד
 עתידים אינם כה בין

 פירות אלא לשאת
 הדרך ביותר. קטנים
 על-פני להפליג הנכונה

הש של מי״המנוחות
לע — היא הזה בוע
 כל בקפידה ולתכנן המינימום, את שות
חשוב. זה החיצוני. מראייך על שמרי צעד.

★ ★ ★
 אם מדי, יותר להפסיד יכול לא אתה זנק!

 מבוגר באדם ותיוועץ צעדיך כל את הסייג
השוח באשה או ממך,

 כי זכור טובתך. את רת
להיש להגיע אי־אפשר

 העזה ללא נכבדים גים
ה רצוף. מאמץ וללא

קש את שפקדה מריבה
 אך ותסולק, תלך ריכם

 הרומאן על כתם תשאיר
 אם ספק אשר שלכם,
 אך אי־פעם. כליל ייעלם
 צריך להתמרמר. אסור

ה המציאות זאת כי זה, עם לחיות רק לדעת
עמוק. בורדו או אדום־כהה לבשי פשוטה.

★ ★ ★
ל תקפיד לא אתה אם

 להתרוצצויות, קץ שים
 ה־ מן תצא אס רב ספק

מ אתה בשלום. עיסקה
מ הרבה להפסיד סוגל
ש מוטב כן על אוד,

 קורבנות. קצת תקריב
 הצדדי הרומאן בת־גדי:

שואין את מסכן שלן  הנ
ה עם הקשר את או

 לרמות שאפשר תחשבי אל אותך. האוהב חבר
אפ היותר, לכל הזמן. כל הגברים כל את
 לבסוף הזמן. מן חלק מהם כמה לרמות שר

 תתפלאי אל כן על לאור. ממילא תצא האמת
השבוע. דווקא יתגלה, הכפול המישחק אס

קשת
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 כבר! יבולה ן!אינני4£0י די!
הושיעו! הצילו! מספיק!

בז להגיע ממשיכים מכתכיכם
 מצליחה ואיני אדיר, איתנים רם

 יורשה אם יותר. עליו להשתלט
 ״שחה פשוט :ביאליק את לצטט לי

אהבתכם.״ משא תחת לעפר נפשי
 קצת. המתינו. :יקירי תביטו, אז

איכ שאתגבר עד רק בסבלנות.
 ורק הזה, הנוראי השט!? על שהו

 עד אז טוב? לשלוח. המשיכו אז
תש אל אנא, - חדשה להודעה

 לרותי! מכתבים לחו
בנולני בודד* * *

 וכשהוא לגולני, שנקלע )1/03( חייל
 אז גם לרמת־גן, הביתה, לחופשות מגיע
הת על לדבר שלא מישהי. לפגוש ישמח

 ,19 בן תיכון, בוגר הוא ממרחקים. כתבות
עיתונאי. להיות ועומד הומור, חוש עם

 אתן אם בשבילכן, טוב מדי יותר
אותי. שואלות

★ ★ ★
רצינ-ת למטרה

 להכיר, רוצה תיכון, בוגר ,25 בן הוא
 את ואם ,20—22 בגיל את אם אותך

הקטנה. תל־אביב מסביבת
 להכירך רוצה שהוא מדגיש )2)/13( כן,

רצינית! למטרה
אמת של ידידות★ ★

 גימנזיסשית להכיר מעוניין צעיר ״סטודנט
ת 16 בגיל יפה לידי הכמהה יותר) או (פחו
אמת.״ של דות

 ),3/03ל( להוסיף לי יש מה באמת, אז
 כח!״י ״יישר מאשר חוץ

★ ★ *
. שתי אנו . בנות.

 למכתב מתאימות כמובן הן אז טוב,
 יקבלו בטח הוא וגם הן גם אבל שלעיל,

הצעות: עוד
ת, שתי ״אנו ת בנו ת ,17 בנו מעוניינו

ך ר ב ד ג ה
ו ההתרשמות, לפי מנחשים האופי את

 ותווי־ ,וההורוסקופ ספל־הקפה, לפי גם
החבר׳ה. שאומרים ומה וכתב־היד, היד,

הי אבל תר: הבדוקה השיטה כנראה זו  ביו
 רחמנא (או מאחור, נראית את איך הסתכלי

 ואז נראית) היא אין הסתכל — ליצלן
 שאי־אפשר האמיתית, האמת את תדעו

להסת]יר.
הי אגב, פרי והיא 'רצינית, אבחנה זו
ה. י. האמריקאי הפסיכולוג של מחקרו
הי שלדרן, ביותר: מדוייקת אנליזת־אופי וזו

• • •
 (או אבטיפוסים לשלושה היא החלוקה

כון יותר אמטיפוסיות). — נ
ה הטיפוס א.

הו מעוגל: הטי ז
/ פוס פי׳ ד מו דו אנ ה״

מקב ררן. האמהי,
 בקלות דברים לת

מ ומתבוננת באופטי
נינו במתרחש. יות
מ למד- ונהנית חה
ל דבר. כל ל כ ־ ון  בז

ולענ ישרה בחורה
מסובכת, לא יין.

העמדת־ ושונאת
בדרן- פנים־חברתית. $ ¥ $ מאוד חביבה — כלל ■י * ״

אי נותנת וגלוייה,
 לבבית באנשים, מון

ת. וחסרת תחבולו
ת יש אן בו תגו ה ו

 אותה יהפכו אנשים
 בטוחה פחות לקצת

חש וקצת בעצמה,
 לא בדרן־כלל שנית.

 אם לדבר, אוהבת
בעליצות. לפטפט

הי השרירי: הטיפוס ב. הבחורה זו

המעוגל הטיפוס

 21—22 בגיל סטזדנטים שני להכיר היינו
תל־אביב.״ בצפון הגרים

 למכתב )4/03( של מכתבן מתאים ולמד,
 עם להשוויץ אוהבות קטינות כי הקודם?

 שסטודנט כשם בדיוק — סטודנט חבר
חברה־קטינה. עם להשוויץ אוהב

★ ★ ★

הסיפורים" בכל ״כמו
 אהב הוא עצוב: והוא 19 בן הוא )5/03(.

 נפרדו. הם ואז — שנים 4 במשך נערה
ם׳ הסיפורים בכל ,כמו ״ומאז  אני העצובי

בודד.״
מוסיף? עוד הזה המותק מה יודעים ואתם

. לא שהבנים אומרים ״ועוד — . ים ״רגשנ .
שמעתן? לו! תכתובנה אז

לעט רעים★ ★ ★
ירוק: בדיו נחמד מכתב
 מחפשת לא / נערה לא גס ילדה, ״אינני

 ידידה״, לא ידיד לא /1 כלה, ולא | חתן
 מין צבע הבדל ללא לעט, רעים סתם אלא
 למי — לשמה התכתבות גזע. או דת

הידידים. חוג את להרחיב שרוצה
 ויש נחמדה נורא היא )6/03( מזה חוץ

אינטליגנטי! נורא יד כתב לה

 ה־ המבנה בעלת
גדם נושאת אינה

השרירי הטיפוס
אף

 הנמרצת הספורטיבית,
 מוצקה, היא ״מזוןוורפי״

בע גופה, על מיותר
 בלתי־נידלה מרץ לת

— אחד כל המייגע
עצמה. לה פרט

ל יותר קשה לה
 כי בחברה, הסתדר
 מאפשר אינו אופייה

עצ את להתאים לה
 לאחרים. בנקל מה

בחרי אפילו נוטה
 על לשמור פות,

 תמיד אינה עמדותיה.
 הזולת, כלפי אוהזית

 מסוג* שהיא ז1בידע
 ללא להסתדר לת

רן  אחרים, בעזרת צו
ת ולפעמים תנ  להם נו

מגמ זאת. |יש1להר
 היא העיקרית ! תה
— , ם ד ק ת ה ו ל

מ שלילית ביקורת
 אינה החברה צד

אי אותה. מטרודה
ת נה להת מעוניינ

מקוב בצורה נהג
 של בגינו להשתנות סוכנה ואינה לת,

אחד.

״האק־ המכונה הגרמי: הטיפוום ג.
 קווים ועצמות. עור כולה דקה, טומורפי״.

ת ללא אנכיים וז רגליה אחור, וללא חזי
 ארוכות רועותיה
 כשהיא וצנומות.

הדוג היא — יפה
אלים. האיד מנית
ה אבל הפרט בחיי
שהיא העובדה יים,

ה חסרת  וירכיים חז
 קשה אותה. מדכאת
ולרוים־ איתה להיות

עצורה, איתה: תדר
ל־ ונוטה עצבנית,

מפ והיא יש רוגזה.
בול אדישות גינה
 היא למעשה אן טת,

בייש בכך מסתירה
להפוך היכולה נות,

למתבודדת, אותה
 ומכונסת מהורהרת

ן תו עצמה. ב
• • •
— דבר בכל כמו
ם ואין כמעט  טיפוסי

 אחת כל קיצוניים.
ה של תערובת היא

ב־ נוטה, אן שלוש,
הגרמי הטיפוס

מהם. לאחד כלל דרך
שוב הי — ו  מבוססת רצינית, אנליזה זו

שכת סידרה על קת ממו מדויי  ניסויים. של ו
הסתכ אופי: להכרת אמיתית אפשרות זוהי(

רן בה לו באמת. היא מה ותדעו — הגב ד
 אפילו תוכלי — מראות שתי ובעזרת

עצמן. על האמת את סוף־סוף, לדעת,


