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 הבריטיות המהנדסים אגודות
כנין הנדסת *
מכתות הנדסת *
חשמל הנדסת *
אלקטרתיקה הנדסת *
ייצור הנדסת *
כימית הנדסה *

ללימודים. הצטרפותם אפשרות לקניעת אישי לראיון יתקבלו נגרות, תעודת החסרים תלמידים

1 ס 0 פו טי - שלן־ ה
)27 מעמוד (המשך

 אותך דוחסים שהם הוא: לכולם המשותף אך
 השנים, עם קבוע. בטישוס ולהתאהב לחזור
 קשה הרגל, כל וכמו להרגל. הדבר הוסף

אותו. לשבור
 שלך הסיסום אם אסשרי. אבל — קשה

 מתאהבת את תמיד אם בשבילך, אסון הוא
 ושיש אביך, להיות שיכול הרציני במבוגר

 שאינו העליז, בפלייבוי או בגילך, בנות לו
ביכול יש — שנים עשר עוד להתחתן חולם

 ב־ ההיסטוריה. גלגלי מהלך את לשנות תך
 הבאה בהרפתקה שהתחלת י נ פ ל — יחוד
 מאשר להתחיל, לא יותר קל תמיד שלך.

 לב עדיין אין אז שהתחלת. אחרי להפסיק
 האמיתית, הבעייה פגועה. גאווה ולא שבור

ת שאינך לא היא לגבר, במשיכה ל ג ו ס  מ
. שאינך אלא — אליו להימשך שלא ה צ ו ר
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אה? סוג מץ איזה

:האוניברסיטה במשרדי אחה״צ, 5—9 לפנה״צ, 9—1 השעות בין ההרשמה
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ב1ו_ ־ ו
פאואססינולוני

בנ1ו_
אברהם חנו

 שאלות התכנית* של השני בחלק
ותשובות.

:על בהרצאה
מאגנטי ריפוי
 וממרחקים במגע־יד

 יד במגע־ ריפוי הדגמות בליווי
 באמצעות מחלות איבחון והדגמות
מטוטלת.

 גו־ רח׳ ״מלאת״, במועדון בחיפה,
לאוקטו 17ה־ שישי ביום לומב,

בערב. 9 בשעה בר,
*

 רח׳ סוקולוב, בבית בתל־אביב, *
לאוק 22ה־ ד׳ ביום ,4 קפלן

בערב 8.30 בשעה טובר,
ירצה

אברהם חנן
על

ה י ז ט ס י ד א ר
 איתור בריפוי, המטוטלת

(בלי נסתרות. וגילוי טבע אוצרות
שיקופיות). ווי

*
 רה' ״מלאת״, במועדון בחיפה, *

ל 21ה־ שלישי, ביום גולומב,
8.30 בשעה אוקטובר,
 האסטרולוגית תרצה

 ספקטור מרים
על

ה י ג ו ל ו ר ט ס א ה

ה
סודות

ם י א פ ו ר
 עונה האוטומטית: הטלפון למזכירת זקוקים אתם

ביממה. שעות 24 בביתך לטלפון

.244118 טל. תל־אביב, ,18 שלום־עליכם רח׳ דוקטור, רדיו

 _ סוג ומהו את? נערה סוג איזה כן, 0
ר ב הג £ אוהבת? שאת \
 הטיפוס יסודיים: סוגים ארבעה קיימים
 האבהי הטיפוס החושני; הטיפוס ההגיוני:

האינטואיטיבי. והטיפוס האמהי); (או
 ל- שתלטני טיפוס בין היא נוספת חלוקה

נכנע.
 מזנק פועל, יוצא, הוא עושה: השתלטני

 וממתין יושב לעומתו, הנכנע, החיים. לתוך
לו. יקרו שדברים
 קיימות ברובנו תיאורטית. היא זו חלוקה

ה כל של תשלובת התכונות. מכל מיקצת
 תכונה בולטת תמיד כמעט אולם טיפוסים.

 אצל גם אצלך, גם מהאחרות. יותר אחת
שלך. הגבר

 טיפוס מין איזה הקובעת התכונה זוהי
יו שאת ברגע הוא. טיפוס מין ואיזה את,
 שהיחסים בבירור, לראות תוכלי זאת, דעת

 תוכלי דייקנית. די לצפייה ניתנים ביניכם
 לא זה שאיתו הטיפוס הוא מי גם לראות

 וכשתיתקלי יילך. כן זה מי ועם לך, יילך
 טיפוס איזה ותזהי מושך, בגבר הבאה בפעם

 יחסיכם. גורל יהיה מה מראש תדעי — הוא
 תוכלי לא — בשבילך הטיפוס לא הוא ואם

 אולי כבעבר, עצמך, את להשלות יותר
ם ה ע יילך. זד, פ
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ת ע ב ר ם א סי פו מי ה

ה ף ל ם א גב של הבסיסיים הטיפוסים ה
ונשים: רים !

• : י ב י ט י א ו ט נ י א ה
 כשהוא מקסים להיות יכול שיגרתי. לא
 ולא־איכפתניק. מרושל הוא לרוב אבל רוצה,

 הפרנסה מביא בשביל האידיאלי הטיפוס לא
 הכי לא כלל, בדרך מתוח והאחראי. המסודר

 תשו־ מושך ומקורי, מעניין איתו. לחיות קל
 ומעשיו. דיבורו לבושו, בהתנהגותו, מת־לב
 המוכר, את סובל לא הוא שתלטני, כשהוא
 שיזעזע המורד, טיפוס השיגרתי. הבטוח,

 ממש הוא הנכנע, הטיפוס כשהוא הורייך. את
שלו. החלומות בעולם לו החי קדוש

• : י נ ו י ג ה ה
 ביותר, חכם או במיוחד פיקח בהכרח לא
אפ לו כשאין הראש. עם לעבוד אוהב אבל

 ההגיונית תיסכול. מקבל הוא לכך, שרות
 נערת־קריירה. של הטיפוס תמיד כמעט היא
 שרופת־ תהיה היא שתלטנית, גם היא אם

 לא היא הנכנע, הטיפוס היא אם אמביציה.
 לשמה. בעבודה רק בהתחרות, מעוניינת תהיה

 כלל בדרך הוא והשתלטני ההגיוני הטיפוס
ה את לפתוח יודע בחברה, וחריף משעשע

 מסוגל הוא שאותם נעלים, עקרונות בעל פה,
 אחר. במישהו פוגע כשזה אפילו להגשים
ה תיקון על לחלום נוטה הנכנע הטיפוס

עק בגלל במישהו, לפגוע מעז אינו עולם,
רונותיו.

• : י ה ב א ה
 יחסי־ האמהי, או האבהי הטיפוס לגבי

לנע בחיים. ביותר החשוב הדבר הם אנוש
ממ היא אם הנישואים. חשובים בעיקר, רה,

 והילדים בעלה החתונה, אחרי לעבוד שיכה
 — שלה הערכים בסולם ראשונים תמיד יהיו

 כשהטיפוס שלה. הקריירה חשבון על אפילו
ה המארגנת היא שתלטנית, גם היא האמהי

 משהו זה מסיבה, מכינה כשהיא קלאסית:
 רעיונות מלאת תמיד היא בעבודה עולמי.
 פחות היא הנכנע, הטיפוס כשהיא חדשים.

ה הוא האבהי הטיפוס ומרץ. יוזמה מלאת
 ללא ביטחון־עצמי, מלא תמיד מלידה. מנהיג
 הסידורים, כל את העושה הוא לגילו. קשר

ומבין. טוב־לב לכל. הדואג
החושני: •

ו־ בילויים שתייה, מאוכל, מהחיים, נהנה


