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ל ש: מז החוד

שיחה
 אינטלקטואלית

השינה בחדו
שלו המיז חיי ♦

 תמיד לא האמת אמיתי. סקרן הוא הדלי
 אותה שיטיחו יעדיף הוא אן לאוזניו, נעימה
בפניו.
 בראש נמצא לא לכן הקשור וכל מין

 בו להכיר ויש קיים, שהוא מובן מעייניו.
 הוא אף - לו להתמכר אפילו אפשר ולפעמים

ביחסים. מישני כגורם אותו מחשיב
 שצריך ומאמין במיוחד, יצרי אינו הדלי

 כן משום הפיסיים. בצרכים במתינות לנהוג
 בעלת לאשה להימשך נוטה אינו הוא

 מלילה ליותר לא לפחות גדול. מיני תיאבון
 לארוחת מין שאוהבת הבחורה טיפוס אחד.
 מישהו לה שתמצא עדיף וערב צהריים בוקר,
 סיפוק תימצא לא היא לסעודותיה. אחר

משולחנו. לה שישליך בפירורים
 מירב מעניינת, אשה פוגש כשהוא
 הראש לתוך להיכנס שיתפתה הסיכויים

 את שיעריך כמובן מיטתה. לתוך ולא שלה,
 אם לוודא כדי רק אבל החיצונית, הופעתה

את עברה היא אם לא. או שלו הטיפוס היא

 המשך את לבלות לצפות עליה המיבחן,
 קריירה, פוליטיקה, על בשיחה הערב

 בטלוויזיה אלימות בבתי־הסוהר, רפורמה
 כשהוא רק זה. מסוג ״אירוטיים" ונושאים

 יבין בזעם, נקמצות שליסתותיה יקלוט
 יעזוב זה בשלב שוגה. הוא מקום שבאיזה

בינ קונפליקטים על שלו השיחות את
 לא שזה ויבין עונש״מוות, או לאומיים

בשוק. המבוקש המיצרך בדיוק
 עצמו את להתאים להתפתות, עשוי הוא
 ההתחלתי. השלב את במהירות ולעבור

 את מוצא הוא ואם באיכות, מאמין הדלי
 הפסיבי, להיות של המאושר במצב עצמו

 הוא היוזמת, שהיא אקטיבית באשה ופוגש
 לגביו, מוזר. או פסול דבר שום בכך יראה לא
האשה של שימחתה הוא לגמרי. טיבעי זה

והליברלית. המשוחררת החופשית,
 בעולם שקורה במה שקוע שהוא מרוב
 של מהחשיבות להפחית נוטה הוא הגדול,

 או נערה הכיר הוא כן אם אלא בחיים. המין
אש. בו להצית שהצליחה אשה

 רבה במידה תלויה דלי מזל של המיניות
 אשה הכיר רחוק הלא בעבר אם בנסיונו.
 לו להכיר לה להרשות כדי מספיק שחיבב

 יכול זה בחיים, האופייניים האספקטים את
 במיקרה אותו. ולהדליק תיאבון בו לעורר

 והוא נוספים, לנסיונות צמא יהיה הוא כזה
להר שאי־אפשר במישהו להתגלות יכול
 מתמסר, הוא שכאשר לזכור יש אולם וותו.
 מה מחושב. די באופן זאת יעשה הוא

 החוויה ולא ההתנסות זו אותו שמלהיב
עצמה.

 * היה המיני ונסיונו מזל, לו היה לא אם
 * שלו העניין וחסר״ייחוד, שיגרתי משעמם,

 * לעצב שתרצה נערה אפסי. כמעט יהיה במין
 * הצדדים את לו להכיר תצטרך אופיו את

 * טיפול הגופנית. האהבה של טובים היותר
♦ נסים. לחולל יכול בהלם
 * חשוב שחוש״הומור מפתיע זה אין

 * לכל רבה בעוצמה המגיב הדלי, עם להיכרות
** משעשע. דבר
שרה המץ חיי ♦

 * בחנופה בחלקלקות, המחזרים גברים
 ן מוטעית. בגישה נוקטים כיסוי ללא ובמילים

 * על מתקבל מקום לשום אותם יוביל לא זה
 * להם ותצחק תסתובב היא מכסימום הדעת,

 * ופתוחים ישרים גלויים, שיהיו עדיף בפרצוף.
 * ליושר שואפת היא כי בת-דלי אותה עם

 * לערכים כבולה אינה בת״הדלי וגילוי־לב.
 * מישהו תראה היא אם ומקובלים. ישנים

 ן ותציע אליו תיגש היא בעיניה, חן שמוצא
היסוס. ללא עצמה את

 * האינטלקט דרך היא אליה להגיע הדרך
 * סביב להתרכז חייבות השיחות שלה.

 * עניינים על בקיצור - קריירה דת, פוליטיקה.
 * הכי לא זה אולי עולם. של ברומו שעומדים

 + את יעריך שהגבר חשוב לה אך אירוטי,
 * יוכלו הזמן במשך שלה. והחוכמה השכל
 * שיתן אפשרי אישיים. יותר לנושאים להגיע

 * מה זה לא אך שתיים, או מחמאה לה
 * מסוגלת היא בה. לזלזל אי-אפשר שיקבע.

 * אינו שהחבר שתמצא ברגע בו קשרים לנתק
 * בקיצור או הבטחות מקיים אינו אמת, דובר

 * חצי לו שיהיו לה איכפת לא רציני. לא
 * לה אומר הוא עוד כל מהצד, חברות תריסר

 * היא לעשות. הולך הוא ומה יהיה הוא היכן
 * מסתירים או ממנה שמעלימים סובלת אינה

* נעימה. אינה אם אפילו לה, חשובה האמת -
 * היא אך למין, סקרנות יש לבת־הדלי

 * חסר מיני תיאבון מתוך נדחפת אינה
 * דווקא אינה למין שלה הסקרנות שליטה.

 * קשור זה אם גם מין, על שיחה עצמה. כלפי
 * על שוחחה כאילו אותה מעניינת לאחרים,
 * לאו- זה שמין חושבת היא שלה. חיי״המין

 * מספיק לה אישי, ונסיון אימון תירגול, דוקא
 * או מציעים שהאחרים מה את לנסות

 * דרך אליה שהגיעו בחוויות להתנסות
* סיפורים.
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שלי שוב לכם יש שסוף״סוף מדגישים אתם
 פורחים וההתלהבות היוזמה המצב. על טה

משמעו - וההתקדמות
 דבר שוס כי אם תית,

 עדייו בקלות, נעשה לא
ר מאמצים להשקיע יש

להיש להגיע כדי בים
לעז יבואו ידידים גים.

להיז כדאי אך רתכם,
חדשות, מידידויות הר

 יכולה שלהם ההשפעה
ש ממה שונה להיות

פגי נסיעות, חושבים.
 בחודש 8ל- 6ה״ בין שיתבצעו ושיחות שות
 שמתכננים. ממה שונות תוצאות להן יהיו

* * ★
זהי יותר שתהיו כדאי לכספי□ הנוגע בכל
 תוכניות מיני לכל להיתפס נוטים אתם רים,

 אנשים. של הבטחות או
עצ את למצוא ויכולים

 | נ־ לא בתיסבוכת מכם
 כספיות הוצאות עימה.

 ; אי־ ערך יקרי דברים על
ת נן  זו בתקופה כדאיו

 קל. אינו הכספי מצבכם
 מתחילה ברומאנטיקה

 אנשים חדשה, תקופה
 זמן נפגשתם לא שעימם

 בני אתכם. יפתיעו רב
 לתקופה. המתאימים הם ושור גדי מזל

 שינוי. לפני עומדים את□ - ובקריירה
* * *

לה כדאי מעייפים, מאוד יהיו 6ה־ עד 4ה״
 עצמכם על לקחת ולא לנוח הקצב את אט

מסו שאתם ממה יותר
 שלא כדי להספיק גלים

 מישפח- סיכסוך תחלו.
 או 7ב״ צפוי נעים לא תי
מסי אתם בחודש, 8ב־

 מהירות מסקנות קים
 על להתפרץ ונוטים מדי

נכתים. הלא האנשים
 בחודש 11ה- עד 9ב-

 כסף סכום להגיע עשוי
מצ שאתם מכפי גדול

 במקום להשקיעו נוטים אתם אך פים,
אחדים. ימים להמתין רצוי - כדאי שאינו

 איש מלבדכם אין המישפחה שבכל נדמה
האח של הבעיות את עצמו על לקחת המוכן

ענ יש בינתיים אך רים.
 המצפים דחופים יינים

 תוכלו ולא לטיפולכם.
 הזמן כל את להקדיש
זוג. ובני הורים לילדים,
מענ התפתחות בעבודה

אפ עכשיו דווקא יינת.
 ולעשות דחיפה לתת שר
 עכשיו שעד הצעד את

לע א□ מהססים אתם
 שלכם הרעיונות שותו.

ה את לנצל לא וחבל ומיוחדים. מקוריים
 הכלכלי. מצבכם את לשפר הזמן זה תקופה.

. . .
תג מישפחה קרובי או ידידים עם אי״הבנה

 בחודש. 6ל־ 4ה־ בין עכור רוח למצב רום
 ממה יותר מכם דורשים
 לקחת מסוגלים שאתם

תשו עיקר עצמכם. על
 אבל מופנית, הלב מת

 התקד־ קריירה. לענייני
 מאוד חשובה מותכם
 עם קשרים אלה. בימים

ח להיות הופכים חו״ל
 לזלזל לכם ואל שובים,

מההתח להשתמט או
 כלפיהם. שלכם ייבויות

 בינתיים ולחסוך, להמשיך כדאי בכספים
 הזהרו. - וטוב יותר נעשה שהמצב נראה לא

. . .
מקב שאינכם חשים את□ קשה. הרוח מצב
מש לא בכלל וזה מהסביבה תמיכה די לים

מסו אתם כמה עד נה
 שהאנשים נדמה רים.

 מעריכים אינם סביבכם
 שאתם המאמצים את

ול להקל כדי משקיעים ׳׳׳*- י̂. 1:
 6ל־ 4ה־ בין להם. עזור

מ ידיעה תגיע בחודש
 תגרום וזו מחדל. שמחת

 ביקור זמנית. להקלה
 שלכם נסיעה או משם
התקופה. את מעט ישנו

 אפשר קשים. מאוד יהיו בחודש 8וה־ 7ה־
טיול. או נסיעה על־ידי עצמכם על להקל

 מתברר לפתע עכשיו, פעילים מאוד אתם
ש מכפי וכוחות מרץ יותר הרבה לכם שיש

 מגורים ענייני חשבתם.
מ להתלהבות, גורמים

לטובה, משתנה שהו
 לכם שיש ספק אין אבל
 לא ודבר עבודה המון

 התערבות- ללא מצליח
האמנים, הישירה. כם

 והספורטאים היוצרים
ל עכשיו יזכו שביניכם

רעיו מצויינת, תקופה
 מתעוררים חדשים נות

 עלולה ל לחו נסיעה להתבטא. לבם וקל
 לטובה. רק זה אך להתבטל, או להידחות

* ★ *
 לסיכסוך השבוע לכם יגרמו מגורים ענייני

סמ ע□ או בית בעל עם אחרים, דיירים עם
ל הקשורה כלשהי כות

להס תוכלו לא עניין.
 התנאים, להרעת כים

 קל אינו הכספי מצבכם
 זו בתקופה אך השנה,
 את לשפר דווקא אפשר
שת אסור לכן המצב.
מ אתם בעבודה וותרו.

 עכשיו רק עסוקים. אוד
ש לדעת נוכחים אתם
 עבודות מבצעים אתם

 גוזל וזה האחרים. של ג□ אלא שלכם רק לא
 להתחיל. עומדת חדשה היכרות יקר. זמן

* * ★
 זאת ובכל טוב. יותר עכשיו לתקופה יחסית

 6ל״ 4ה- בין בעיקר לבריאות, לב לשים יש
שחשב בעיה בחודש.

 עוד תציק לא שכבר תם
 לאי שוב לגרום יכולה

ב 8ה״ וגם 7ה- נוחות.
 בבל מאד רגישים חודש

ה עם ליחסים הקשור
 הרבה הקרובה. סביבה

מה להתרחק טוב יותר
טיול. - ומהשיגרה בית

 כל או חופשה נסיעה,
 שינוי עימו שיש דבר

 המתינו זהירות. - כספים בענייני מהרגיל.
שינויים. על מחליטים שאתם לפגי כשבוע

 * בעי־ וזה השבוע. להתרחש עומד מרגש משהו
 1 אנ־ עם ביחסים או הרומאנטי בתחום קר

* קרו־ מאוד שהם שים
 1 אפשר אי לליבכם. בי□

* הדבר. מהו מראש לנבא
* שזו לראות שאפשר מה

* מסעירה הפתעה תהיה
* מו־ צירוף זהו קלה. ולא
* כשעוסקים לא אבל זר,

* יהיה בכספים גדי. במזל
. לפתע להוציא עליכם

* של תקע או ריהוט. על
* שהתקלקל חיוני משהו

 * 8ב־ או 7ב־ להציק יכולה הבריאות בבית.
 * לטיפול. וגשו עצמכם על השגיחו בחודש.

. . . *
 * עזרתם. את מציעים וחדשים ישנים ידידים

 * בנו- לבצע רוצים שאתם לצעדים הנוגע בכל
* ב־ לא זה הקריירה. שא

* שלכם העצמאות דאי,
* ב־ לכם היקר הדבר זהו

* היש- הידידים על יותר.
. לס־ יכולים אינכם נים

* איג־ החדשים ואת מוך,
. נסיעה די. מכירים כם

* 6ל״ 4ה- בין שתבצעו
* חשובה תהיה בחודש

* ואל תידחו אל - מאוד
* הר־ בתיי עליה. תוותרו

 . לגרום עלולה חשיפה חשובה. הסודיות - גש
 * הקשר. להפסקת לגרום אפילו או נזק

. . . *
 * את לקבל שצריך מתברר לכם עצוב קצת

 * בח־ א□ לכם מכתיבים שהאחרים השינויים
* בקריי־ ואם אישיים יים
* בחודש 8וה־ 7ה־ רה.

* בג״ בעיקר קלים. אינם
* מ־ שתשמעו הדברים לל
* קרוב מאד□ או הזוג בן

* בק־ להתרחק. שמעדיף
* על לחשוב תצטרכו רוב

. הח־ של מחדש אירגע
* איני בינתיים אבל יי□.
* לח־ ונוטים חזקים כם

* ה־ את מתמיד. יותר לות
 * את לקדם כדי לנצל כדאי בחודש 11וה־ 10

. אתכם. המעסיקים הרומאנטיים העניינים
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