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האשה עול□
 לאחר יקרה מה אף הסתם. מן יודעת ככר את - הינף רווקה איזו

 מכשפה? סתם או כינונית, מוכה. אשה לכעלך התהיי ?נישואייך
לצידו, כשווה לחיות כדי פסיכולוגית, מכחינה מספיק, כוגרת את האם
■>

 מושך הכאים מהגכרים מי .1
כיותר? אותך

 דסטין ג) מקוויך. סטיב ב) הריסון. רקס א)
הופמן.

רא דכר ׳לכ שמה את למה .2
חדש? גכר פוגשת כשאת שון,

 ח לעיניו. ג) למיבנה־גופו. ב) לחיוכו. א)
לקולו.

 את וכראשונה, כראש כיצד, .3
גכר? מעריכה

לבילוי־חינם. כמקור ג) כידיד. ב) כמאהב. א)

תעדיפי? מה כשתינשאי, .4
 חשבון ב) בעלך. עם משותף חשבון־בנק א)

ביד. מזומן כסף ג) משלך. נפרד

 כיותר אוהכת את אריג איזה .5
שלך? הגכר על לראות

 ה) צמר. ד) משי. ג) עור. ב) כותנה. א)
טוויד.

 של תפקידו זהו לדעתך, האם, .6
? כאמצעי־מניעה להשתמש הגכר

לא. — כן

 ירכוש שהגכר לדעתך, הרצוי, .7
נישואיו? לפני מיני נסיון

לא. — כן
כיו מעריצה את תכונה איזו .8

כגכר? תר

 לענות כדי לרודנית? יותר, שגרוע מה או, - לו לשיפחה שתיהפכי או
 השאלון את ויועצי־נישואין פסיכולוגים צוות הרכיכ אלו, שאלות על

שיוך. הגכר כשכיל - מעניין פחות לא - וגם כשכילך, גם הכא

 כל עם התקשרות נישואייך. יצליחו איתו
שניכם. את תאמלל רק אחר גבר

★ ★ ★

נקודות: 20-25
המטומט הגברים את מסדרת שאת איך

 איך עליהם. רוכבת שאת איך האלה. מים
או כורכת שאת איך עליהם. מצפצפת שאת

ש הם הסיכויים הקטנה. אצבעך סביב תם
 ש־ ,שתלטנית אם של שלטונה תחת גדלת
 את בה היחידה והצורה ימייך, כל בך רדתה

 ועצמאי, חופשי כאדם עצמך לחוש מסוגלת
כמו גברים — אחרים שיעבוד על־ידי היא
 פלא לא זו! היא נהדרת דרך ואיזו בן.

 באמת, תתאהבי שבו הגבר להם. בזה שאת
 לעשות תצליחי לא שעליו תזה הנבזה יהיה

 אם מאושרים. נישואים לך יהיו איתו רושם.
 רודנית אשה תהיי אחר, מישהו עם תתחתני

הנחמדה• אימך כמו רודנית. ואם —

★ ★ ★

נקודות: 15-20
 צלול, מבט בעלת ושליווה, קרירה את

 — צלולה כל־כך צלולה. ונשמה צלול מוח
 פשוט את לבן־זוגך. לתרום מאומה לך שאין
 מעניי־ הפחד אחד: מלבד — מרגשות ריקה

 במאה כן, שהוא, איך המיסתוריים. ני־המין
 כמעט עליהם ללמוד שלא הצלחת שלנו,
ל לך יגרום אותך, משתק הזה הפחד דבר.

 את למצוא תצליחי ם א — אומללים נישואין
והיחיד. האחד

★ ★ ★

נקודות: 10-15
 מוכשרת, נהדרת: את לפחות, הנייר, על

ימייך לעזור. נכונה טוב, אופי בעלת יעילה,

 ד) אינטליגנציה. ג) סקס-אפיל. ב) נסיון. א)
גבריות. ה) קסם.

מתכ את מה לכשתינשאי, .9
לעשות? ננת

הראשון. הילד הולדת אחרי לעבוד לחדול א)
להמ ג) החופה. אחרי מיד לעבוד לחדול ב)

הילדים. הולדת אחרי גם לעבוד, שיך

 מוסד- על השקפתך מהי .10
הנישואין?

נצחי. דבר ב) הגירושין. עד — טוב דבר א)
זה. על חשבת לא ג)

 אחת לכל תשוכתך את צייני
 כל ליד וסמני השאלות, מעשר

לה הנקודות מספר את תשוכה

הכא: הפירוט לפי זכאית, היא
.2—ג .4—ב .5—א .1
.2—ד .5—ג •4—ב .1—א .2
.3—ג .1—ב .2—א .3
.3—ג .2—ב .1—א .4
.5—ה .4—ד .2—ג .3—ב .1—א .5
.1—לא .2—כן .6
.1—לא .2—כן .7
.4—ה •1—ד .2—ג .3—ב .5—א .8
.1—ג .3—ב .2—א .9

•2—ג .3—ב .1—א .10

 ייצא מה וראי — הנקודות את סכמי
ממך:

★ ★ ★

נקודות: 36-30
לא רגלייך. שתי על לעמוד אוהבת אינך

 בית־הורייך חמימות את לנטוש כלל תחלמי
 שלך. בגבר אחוזים באלף בטוחה שתהיי לפני

 אבא׳־ של המותק תמיד שהיית הם הסיכויים
 שאת מה מזה. לחדול מסרבת ואת — לה

 חוכמת־חיים, מלא מנוסה, גבר זה מחפשת
 והביטחון הפינוק את לך להעניק שימשיך

אבא. של

★ ★ ★

נקודות: 25-30

 חתיכית נורא להיות עשוייה שאת למרות
 מוח מתקתק החמוד שבראשך הרי וסקסית,

 לגדול נאלצת אחרת, או זו מסיבה גבר. של
ה כתוצאה, מדי. עצמאית עצמאית. בצורה

 הימנעות של אטומה בחומה עצמך את קפת
 בטוחה עצמך מרגישה את מהרפתקאות־מין.

ה תשוקותייך את לגלות מאשר כך, יותר
 שאת מה ולהינזק. — מישהו בפני מדוכאות

 לנפץ שיצליח גבר זה מכל, יותר לו זקוקה
רק אמוגו• את שירכוש לאחר וו, חומה

ל מאורגנים לילותייך למופת, מאורגנים
 מדי׳ יותר למופת. מאורגנים חייך כל מופת,

הביט את מחפש בך שיבחר הגבר למופת.
ה החכמה, הגדולה, אמו לו שהעניקה חון

השנייה. לאמו אותך יהפוך הוא חזקה.

שאלות
לגבר

 מושכות הכאות מהנשים מי .1
כיותר? אותך

 דו־ פיי ג) קריסטי. ג׳ולי ב) פונדה. ג׳יין א)
לורן. סופיה ד) נוויי

אתה וראשונה, כראש למה, .2
ד (המשך )28 בעמו


