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, ה שד ותצוגת־אופנה עוגה קנ

 )10 מעמוד (המשך
 כל על מקשה רגשותיהם את

ל יחסם את להגדיר אסטרולוג
 מאוד, פגיעים הם למין. או אהבה

 רצונם. מה יודעים תמיד ולא
 כחלום לעיתים להם נראה המין

 רבות פעמים אן ומושן, מתוק
 את משנה שהמציאות להם קורה

לאכ להם וגורמת חלומותיהם,
 להתחבר טוב דגים לבני זבות.

 שיודעים מהם, חזקים בני״זוג אל
 כל-כך שהם מכיוון רצונם• מהו

 עצמם עם ומסוכסכים מסובכים
 באמת שהם בטוחים תמיד לא הם

 לכן; אהבתם. נושא את אוהבים
מפת הם אותו משיגים כשהם

 דמיוניים וחשדות חששות חים
 שאינם להם שנדמה או לעיתים,
 שהם והפחד והקינאה אהובים

ה את להרוס עלולים ״נבגדים״
 שהם והחמימה הטובה אווירה

סביבתם. על להשרות מסוגלים
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:כהשתתפות חיפה, 29 ירושלים רחוכ

 כהו רן
 יעקובסון דו

ארנון יעקב
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עברון בועז העיתונאי
 באר־שבע ,3266 ת.ד. באר־שבע, סניף - י ״ ל ש
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והווה. עבר לבנון, —י אמיתי יוסי
הנ״ל. בכתובת דה־ליאו דוד :אצל

 הפועלים מועצת כאולם ,18.30 כשעה חמישי, יום 27.11.80
ההסתדרות של דרכה על עיון יום
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מחוגה (פרטיים) טלפונים הסבת
אמרי טלפונים התאמת ללחצנים

 מזכירות בארץ לשימוש קאיים
¥ אוטומטיות אוטו חייגנים 5^0

 מרכזיות סריקה ובלי עם מטיים
חיוג חוסמי * הגדלים מכל תדיראן

העתיד גילוי
 שקל 25 — הסברים עם קלפים

 בספל העתיד גילוי ספר
 שקל70 .— הקפה ;

 ת״א ,37612 ת.ד. גל־אור,
229862 טל.

 בינלאומי. ו/או בינעירוני
תיקונים. שרות. אחריות.
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 מובטחת ובהצלחה במהירות
ת״ ב״אולפן  (כר־יזמא) ג

 254826 טל. ,22 וייצמן ת״א:
 664922 טל. ״במעלה״, חיפה:
20.11.80ב־ נפתח חדש קורם

 אימפולסיביים כידוע, הטלאים,
 כאשר לוהטות. תשוקות ובעלי

 מטיבעם זה אין מתאהבים הם
 את לשקול או להתאפק להמתין,
 ומהירה, ישירה גישתם צעדיהם.

 ולא באינטנסיביות מחזרים הם
ש עד אהבתם לנושא מניחים

 ישלימו הם ברורה. תשובה יקבלו
 לא אך שלילית, תשובה עם גם
הת ושוב״. ״לן של משחקים עם

ו חמה נמהרת, המינית נהגותם
 מעדיפים הם תוקפנית. לפעמים
 מחוויות- ונהנים בני״זוג להחליף
 את ויוזמים מכתיבים הם הכיבוש.

 הם תמיד לא ההתרחשויות, קצב
 ברצונותיו ומתחשבים סובלניים

 להם מצאו אם אך בן״זוגם. של
 ה- הם יהיו מהם, תקיף שותף

וותרנים.

שור
 כוכב על-ידי נשלטים השוורים

 ומין אהבה לכן ונוס. — האהבה
 ש- יתכן לאושרם. מדד מהווים
 הם אם אן רבים, בבני־זוג ייתנסו

 להיות צורן חשים הם מתאהבים,
 הרפתקת- ינהלו אם וגם נאמנים.

או לסווג ידעו הם אהבים־קטנה,
 לעיתיס״רחוקות במקומה. תה

 החזק הקשר את יהרסו או ייפגעו
 מעשית גישתם באהבה והקבוע.

 הם לעניין״, ״ישר ניגשים הם —
 ולא ארוכים, נאומים נושאים לא

מיות בדיבורים שופכים־את-ליבם
 יבין ששותפם מצפים הם רים.
 התנהגותם לפי אליו יחסם את

המינית.
 שטעם שמי על־כן חולקים אין
 במהרה לא באהבה, שור״ ״טעם
 לגרום להם חשוב להפרד. ירצה

מצליחים. הם ובכן לזולת, הנאה

תאומי□
הת להם מכתיב הכפול טיבעם

 שמחפש מי עיקבית. לא נהגות
 זאת ימצא לא ביחסים יציבות

ה את אוהבים הם בבן־תאומים.
ו רבים מקשרים ונהנים אהבה,

הטו ההתבטאות יכולת מגוונים.
דיבו להשמיע להם מאפשרת בה

שאו הבטחות ואף כובשים, רים
 באהבה במהירות. שוכחים הם תן

 הם ומהנים, מעניינים הם ומין
ו וחמימות, רגישות דימיון, בעלי

 ליידם. כשהוא בבן־הזוג מתחשבים
 מאלץ וכפייה מכבלים הפחד אן

להת אף ולפעמים להיפרד אותם
ה למרות לשותפם. רוחנית אכזר
 שוכחים אינם הם בגיוון, צורן
 וייפגעו המוכרים, זוגם בני את

 מ״האוסף״ מישהו כאשר קשות
 מסוגלים הם אליהם. לשוב יסרב

 קשרים על רבות שנים לשמור
 ״וכל רבים/ בני-זוג עם ממושכים

משובח״. זה הרי המרבה
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 בעלי הם ממצבי-רוחם. מושפעים
 ולכן מבני-זוגם, גבוהות דרישות

ש שותף להם ימצאו בקלות לא
 כאשר אן ציפיותיהם. על ייענה

 הם כזה, מישהו מוצאים הם
 ונוסכים בשפע, חום לו מעניקים

 מרתקת רומנטית, אווירה סביבם
זקו עצמם הם ביטחון• ומשרה

 בן־הזוג ולמסירות, לעידוד קים
 שהוא להם להוכיח הזמן כל חייב
בטו אינם הם כאשר אוהב• אכן
 מאבדים הם אליהם בייחס חים
 ומתכנסים ביטחונם־חעצמי את

ה רגשותיהם בגלל עצמם. בתון
ש קינאה, מפתחים הם עמוקים

 הם אם החיים. את למרר עלולה
 מין, אוהבי חמים, הם מרוצים
 הכל ועושים ומטפלים מפנקים

 בן- של רצונו את להשביע כדי
 ל• להגיע אפילו ומוכנים הזוג,

רומנ ללא החיים הקרבה־עצמית.
ו טעם חסרי להם נראים טיקה

תכלית.

אריה
 כל על האריה את המליכו אם

ישי שבאהבה ספק אין המזלות,
 כמו מי לראשו. הכתר את מו

 לאהבה ולתת לאהוב יודע האריה
 וההתנהגות הכבוד החשיבות, את

 ל- נסחפים ממש האריות הנכונה.
מעמי שהם למרות האהבה. תון
 מיבחנים העתידים לבני-זוגם דים

 המועמדים כאשר ומשונים, שונים
 להם מצפים המיבחן״ את ״עברו
 מקרינים הם מלאי־הנאות. חיים
 ולפעמים ומגנטיות, חום להט,

 ברגע חגיגיות. של הרגשה נותנים
 לתת מוכנים הם התאהבו שהם

 וללא־ ובפראות בסערה עצמם את
 להיות צריך לשותף אן הסתייגות,

ש ולהיזהר השולט, הוא מי ברור
האריה. של בגאוותו לפגוע לא

בתודה
אינטלק מעשיים, בתולה בני

 הם מאוד• וביקורתיים טואלים
 ל- שיוכלו בן־זוג להם מחפשים

 חשוב הרוחני הקשר — הערין
 יותר אף ולפעמים פחות לא להם

מת הם כאשר הגופני. מהקשר
 אהבתם על שומרים הם אהבים

 ששות- ומצפים ובסגירות, בצניעות
 על״פי״רוב רגשותיהם. את יבין פם

 התנהגות לעצמם מרשים אינם
 להם מצאו אם ומשוחררת. גלוייה
 וחסר-מעצורום פתוח חם, בן״זוג

ל בסבלנות ללמדם יוכל הוא
 ולא בטבעיות להתנהג היפתח,

 הם כאשר עצמם. את להאשים
 ממישחקי- אפילו או ממין נהנים

 שבאסטרולוגיה למרות אהבה.
 כאדישים אליהם להתייחס נהוג

להע מסוגלים הם בתוכם למין,
ל שמוכן לזה והנאה חום ניק

ו בנשמותיהם לחטט לא עודדם,
פרטיותם. על לשמור

 בני הם לאהבה ״המומחים״
 כמו לאהבה זקוקים הם מאזנים.

 שייכים בהיותם לנשימה. אוויר
 מעוניי- אינם — האוויר למזלות

 ומחייבים עמוקים בקשרים נים
 כפרשיות- מעורבים הם לכן מדי.

 השני המין ומבני רבות, אהבים
 טיפוסים. של מיגוון להכיר יעדיפו

 את מלהיבים הם ובמין באהבה
ובאהב העשיר בדימיונם בני״זוגם

 הם שעשועי״האהבה• את תם
ל להתלהט, להתלהב, מסוגלים

 ולקשור בהרפתקת־אהבים שקוע
 בלתי- בכבלים בן״הזוג את אליהם
 דעתם, את לשנות ולפתע נראים,

 חוץ כלפי אן ולהתרחק. להתקרר
ו האדיבה בהתנהגותם ימשיכו

 בהבנה, להתנהג וייקפידו העדינה,
 את לתכנן כבר יוכלו בינתיים אן

 החזק לייצר ולהיענות הבא, הרומן
בהם. השולט
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