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 זאת ראי - אותו הרגעת אם נפלא יהיה
דין. מחצית את עברת כאילו לן מכאן ה אי  ו

עזרה. ללא בעצמו ימשיך כבר הוא
 להרגיעו, בדי אמצעי בכל להיעזר כדאי

 הדברים: שאר את ממנו ולהשכיח להשקיטו
 אפילו או מיקלחת חמה, אמבטיה מסאז',

 זה העצבים. את המרגיעים מעשבים תה
 מהלחצים אותו ולשחרר עליו להקל יכול

היום. במשך שהצטברו
נסחף והוא מדי גדולה כשההתלהטות

 כדי ובשלבים, בסבלנות, לאט, אותם ללמד
 להרגלים זה את גם לצרף ויסכימו שיתרגלו

המוכר. לרפרטואר או
 על לו ותעיר ביקורתית תהיה האשה אם

 לאהבה, ההתתייחסות על או הביצוע דרך
 מייחס הוא שלשאיפותיו שתטען או

 ושהוא לחיי־המין, מאשר גדולה חשיבות
 של הפיסי בצד עניין יותר לגלות חייב

 או חברה שקיימת לעובדה רק ולא האהבה
בדיכאון מייד ישקע הוא - לצידו אשה

שרו המץ חיי ■
 שני שבין להבדל מודע מאוד הגדי
 הוא־ להיות לו קשה נשים ובחברת המינים,

 יבחינו רגוע, להיראות שינסה כמה עצמו.
 להיות לו קשה אשה ליד במבוכה. שהוא

טיבעי.
 נהפוך נשים, אוהב שאינו אומר זה אין
לב לשבור מספיק הוא בנעוריו כבר הוא:
 רודולף או גייבל קלארק מאשר יותר בות

חדיו. שניהם - ולנטינו  השנים, עם אך י
 מאוד נמשך עדיין הוא משתנה, זו תכונה
 תפנה מישהו אם אך אחריהן, ומחזר לנשים

 שהיא לו ותבהיר ישירה בהצעה אליו
 לא והוא בעיניו חן ימצא לא זה בו, מעוניינת

בחברתה. נינוח יחוש
ת בת־זוג  להיות חייבת עבורו אידיאלי

 ונאמנות. רוך שימחת־חיים, הומור, בעלת
 כפי רבה, ברצינות מתייחס הוא המין אל

מי פעילות דברים. לשאר מתייחס שהוא
 כך ומתוכננת יומו, בסדר היא גם נכללת נית

השיגרתיות. לפעילויותיו תפריע שלא
 יכול שהמין אותו ללמד חייבת בת־זוגו

 שיכולה אשה ומשחרר. מענג מהנה, להיות
 יכולה ומשעשעת קלה בדרך למיטה להביאו

זה עבורו רב״חשיבות. הישג לזכותה לזקוף

 זו בתקופה לכם שיש המוזרים הרעיונות
ת. בדיקה טעונים סודי  קצת שאתם נראה י

ל באשר מבולבלים
 כמ- מתבטא וזה עתיד,

 שבו תחום בכל עט
שעליו או עוסקים אתם ■

ע אתם חושבים. אתם
 רק כסף להפסיד לולים
מוטעה. שיקול בגלל

 הפסדים על ומדובר
ה לאורך מתמשכים

 הזמן לא זה תקופה.
 בטוחה עבודה לעזוב

 - 11וה- 10ה־ בטוחה. שאינה הצעה למען
 ונסיעות. לטיולים כלל מתאימים אינם

* * ★
 לכספים, הקשור כל על הדעת את לתת יש

 קרובי של כספים או מיסים ירושה, כספי
ביד שהפקידו מישפחה

 להם, האחריות את כם
 מטופלים אמם אלה כל

 ודחיה שיכחה כראוי.
 ביוקר. לעלות יכולים

 נוח, אינו בחודש 10ה־
 עם לריב נוטים אתם

 שאתם יתכן הזוג. בני
 לא הפעם אך צודקים,

 הת־ שחשוב. מה זה
 מכם מבריחה נהגותכם

 נסיעה ביותר. לכם הקרובים האנשים את
 אלה. בימים - הפרק על עולה שוב לחו־ל

★ ★ *
 מישפחה קרובי - קודר די הרוח מצב

 לטיפול וזקוקים דאגה מעוררים מבוגרים
הי לב. תשומת ויתר

 או אחים עם חסים
 הם קלים, אינם גיסים
לק לבוא מוכנים אינם

 שתשמרו ועדיף ראתכם
 8ה- מרחק. על בינתיים

 על מראים 11ה- עד
ב אך בריאות, בעיות
 שתדאגו חשוב עבודה

 מי יש הטוב, לשימכם
 גבכם מאחורי שמדבר

אין  את ־,לו שיקל לכך שתסכימו צורך ו
הפתעה. צפויה 13ב״ או 12ב־ הטוב. שימכם
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 איך לדעת חשוב שליטה, מאבד וכמעט כולו
המציאות. לקרקע ולהחזירו אותו לנטרל

המי הפעילות גדי מזל בני הגברים מרוב
 יקר זמן מבזבזים הם רב, זמן דורשת נית

וה מהלחץ להשתחרר להם שקשה משום
רע מהם. דורשת שהעבודה התחייבויות

הת בהם מעוררים במיטה חדשים יונות
צריך דעתם. על מתקבלים ואינם נגדות

 קצת חשים אתם הסביבה עם ביחסים
 את מבקשים אנשים אחד מצד מבולבלים.

 לכם ומציעים חברתכם,
 בשטחים פעולה שיתוף
 השני ומהצד - שונים

 על לוותר מכם דורשים
 שעד עקרוניים, עניינים
 קשות נלחמתם עכשיו

 צורך שיש יתכן למענם.
 או - הזוג לבני לוותר

הוויתור אך לשותפים.
ביותר, קטן להיות צריך _____________

ו נלחמים אתם לרוב
 ג2וה־ 11ה־ צודקים. עניינים על מתעקשים

 ולסבול. לחלות נוטים אתם קלים, יהיו לא
* * *

 מעודף נובע שזה יתכן טובה, אינה הבריאות
 למתח לייחס אפשר מעט לא אך עבודה,

 מצויים. אתם שבו הרב
 הם שלכם הזוג בני

 מואשמים הם הקורבן,
צוד שאינן בהאשמות

 צורן שיש ויתכן קות
 ולארגן לחשוב לשבת
הע צורת את מחדש
מבול קצת אתם בודה.
 שבמה ושוכחים בלים

 אתם לאירגון שקשור
 מכל וטובים חזקים

 מכניס- נתונים אתם שבו הלחץ אחר. אחד
 תוצאות. ומביא מחשבה, חסר למירוץ כם

* ★ *
 הסביבה כלפי לכם שהיו והרוגז המתיחות

 לפתע לחלוף, מתחילים האחרון בחודש
 צורך היה שלא נראה
א הרבה כל־כך לבזבז
ש עניינים על נרגיה
 השבוע חשובים. אינם

 שיהיה כדאי - הקרוב
 כדאי להנאות. מנוצל
 או טיול נסיעה, לארגן

 לפגוש סיכוי יש חופשה.
ומוש מעניינים אנשים

 הזמן הגיע עכשיו בים.
 הזוג בני את להעמיד

 ידיעה מעורערים. קשרים לנתק או במקומם
הדואר. או הטלפון באמצעות תגיע משמחת
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 שאף משהו זה בבית מדוכא וגדי עמוק.
לעצמה. מאחלת אינה אשה

 חייבת למין שהגישה לזכור לך כדאי
 רק חיוך, הוא המפתח וזהירה. עדינה להיות

אותו. ולהפשיר לרכך יכול זה
שלה המץ חיי #

אינו אחד ״אף של טיפוס היא הגדיה

 שחששתם מה כל להעז כדאי בחודש 7ב-
 השטח על והמדובר - עתה עד מפניו

תוכ הפעם הרומאנטי,
 את לקחת אתם לו

 הרבה ולהשיג היוזמה
 שתיארתם מטה יותר

 בני שאפשר. לעצמכם
ם או מישפחה ז ידידי

 ולכם להלוואה קוקים
לסרב. נעים יהיה לא

ש עדיף שהפעם אלא
ה ״לא'. לומר תלמדו

ש יהיה כסף ל דרו
די קניית לצורך או מבצעים שאתם עסקות

 הסכום. יימצא לא הקובע שבזמן יתכן רה.
★ * ★

 לצורך לנצל כדאי בחודש 9וה־ 8ה־ את
 שבקרוב נראה זוג, בן עם ושהות פגישות
חב על לוותר תיאלצו

חי תנאים בגלל רתו
 רצונו בגלל ולא צוניים

 הסביבה רצונכם. או
 עד לכם שהיו והתנאים

 להשתנות עומדים כה
 הסתגלות דרושה לפתע.

 החדש. למצב מהירה
העומ השינויים בתוך
 תיאלצו להתחולל דים

יח למערכת להתרגל
 אולם בתחילה, קל יהייה שלא מה שונה, סים
 עצמכם. על לשמור תוכלו עקרב מזל בבני

* * *
 כמה יעלו והשבוע נוח, אינו הכספי מצבכם
 אולם המצב. את לשפר הצעות או רעיונות

 מסוכן השבוע דווקא
ש פעולה לבצע מאוד
לש או מקובלת אינה
 מישהו של בעצתו מוע

 קלים פיתרונות לו שיש
 שעליהם וקיצורי-דרך.

כה. עד חשבתם לא
 על לשמור ביותר הטוב
מה שהוא, כפי המצב
 לכם תהיה הבא שבוע

ולתמרן. להזיז אפשרות
 בחודש, 12ל- 8ה- בין טובה אינה הבריאות

מאמצים. מעצמכם ולחסוך לנוח הקפידו

* ׳
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 5 בודקת מייד היא מתקרב, כשגבר בי". רוצה
מעוניין. הוא שבה היא באמת זו אם

 * בכך לפקפק לה גורם שלה הפסימי הטבע
 | לא לעולם היא אליה. נמשך ממש שמישהו

 * א- פעם איתה יצא שמישהו שלאחר תאמין
שנית. בה מעוניין יהיה הוא חת

 * את וימלא שלה האגו את שמנפח גבר
 * לחדר- בדרך עצמו את מהר די ימצא חייה,

שלה. המיטות
 * ש- זו תהיה שהיא לה מתאים לא מאוד

 * אינה בטחון, די לה אין - הגבר אל תפנה
 ? לה וקשה עצורה מאוד היא בכך, מורגלת

עצמה. את לבטא
 * ו- ישרה היא אחר, דבר בכל כמו במין,

 * אתגר. בה רואים רבים גברים שמרנית.
 ן הם אותה, שהשיגו חושבים הם אם אפילו

 * י מאוד רחוקים הם שבעצם להיווכח עלולים
להשגה. נתנת אינה שכמעט מהמטרה,

 ן היא וזו מילת-המפתח, זו - סבלנות
* הנכונה. הדרך
* מין על לוותר יכולה או מוכנה שהיא לא

 5 מכל פחות לא לסיפוק להגיע צריכה היא -
 * מוכנה אינה פשוט היא אך - אחר אחד

* בכך. להודות
 1 יין בקבוק רכה, מוסיקה עמום, אור
 * עדיין אצלה אבל נדושים, אולי טוב ואוכל

 * למיסעדה אותה תקח אל פלאים. יחוללו
 4 מטיבעה זכור, יוקרתי. למקום אלא פשוטה,

ת. נוטה היא * לסנוביו
 * את לעבור אסור שלה למחזר לב! שים
 ? יותר אחת כוסית משקאות. בשתיית הגבול

 * בנוסף נורא. בדיכאון תשקע והיא - מדי
 5 ולהו- ליבה את לפתוח תוכל היא אם לכך,
 * הפנימיות והחרדות הדאגות כל את ציא

 * רחמים מתוך בבכי תפרוץ היא - שלה
 * מבחינה פגיעה הכי היא זה במצב עצמיים.
 4 היא לכך כתף, לה שתתן מספיק ריגשית.

 * מה שתדע ולפני לבכות, כדי זקוקה בדיוק
 4 תתעורר בתוכה העצורה האהבה כל - קורה
אחת. בבת

 4 וכנה. רכה לאהבה זקוקה היא עת באותה
 * בעדינות ינהג הגבר הראשונה שבפעם חשוב

 ן מוכנה תהיה היא מכן לאחר והתחשבות,
 * ומעניין. מרתק להמשך ותצפה דבר לכל
 ן לגבר שנותנות הנשים לסוג שייכת היא

 * מקור שהיא לזכור ויש גבר, שהוא הרגשה
 | בשעת תעזוב לא לעולם משבר. לכל כוח

ביותר. הקשים בזמנים גם צרה,
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 יותר קצת תקופה מתחילים בחודש 9וה־ 8ה־
 שאליו מה את להשיג קשה בינתיים נוחה,

 אבל - שואפים אתם
 נוח יותר הרבה מצבכם
האח בשבועות משהיה
 הקרוב החודש רונים.
 בענייני טיפול על מראה

ב ישיבה ועל מגורים
 שאתם מכפי יותר בית

 בתוך אולם רגילים.
משעמם, יהיה לא הבית

רומאנ שפרשה נראה __________
 מחודשת או חדשה טית

 חייבת זו אבל - אלה בימים מתפתחת
 ביותר. מוחלטת בסודיות הפעם להישמר

* * ★
 ודא- פגישות לנסיעות, טוב בחודש 7 ה-

להי גם מתאים יום אותו ראשונים, יונות
לפ או חדשות כרויות
ם עם גישות די די מה י

מתוס קצת אתם עבר.
 שמישהו נדמה כלים,
ומ גבכם מאחרי פועל
 שימכם את לקלקל נסה

 להיות יכול זה הטוב.
ויח זמני זה אך נבון,
 על שימרו בינתיים לוף.

חז אינכם הבריאות,
 י~ הנוכחית, בתקופה קים

 מזל בני קשים. רוח ממצבי לסבול מוטים
 לאכזבה. לגרום יכולים קשת או תאומים

* * *
 מדובר השבוע. צפויות בעבודה הבנות אי

 כה בין שיהיו בחודש, 12וה־ ג1ה־ על בעיקר
 גם נוחים, לא מאוד וכה

אנ אחרים. בתחומים
אלי לבוא יכולים שים
 ולהתקיף - בטענות כם

 שאינכם כך על אתכם
 אבל הבטחות, מקיימים

עצ את שתבהירו כדאי
הבהי אי היטב. מכם
ב אינם והבלבול רות

הע במקום אשמתכם.
 בקרוב תכירו בודה

 מאוד תהיה השפעתו אך מכם. קשיש אדם
פגישות. צפויות 14וב־ 13ב־ לעתיד. חשובה
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