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 המין ח״
 והאהבה

הטרה של

ממנו. הדבר לאותו ותצפה בלתי״נדלית
לא יכול אתה לכן, בקשר ספק שום אין

ק - בטוח אחד דבר אותה, לשנוא או הוב
בפניה. לעמוד שה
 בן עם רומאן לסיים •
סלה מזל בת או

 להיפטר ביותר המהירות הדרבים אחת
 היא הרומאן את לסיים או טלה מזל מבני
 ואתם אתכם השיגו שהם לחשוב להם לתת

 מהקשר להשתחרר אפשר כך בני-כיבוש,
ללא קצר. זמן תיד אותו ולסיים במהירות

 שיטת בעד היא
 והתיאבון הדוגויות,

ע שרו ב ש ו  מ
בענווה מהצלחתו

שלו המין חיי ♦
באישיו מורכבות אוהב שהטלה למרות

 במין. לו דרוש או נכון בהכרח לא זה תו,
ב עסוק כל-כך שהוא מכן נובע שזה יתכן
 מיניות חוויות יחווה לא בוודאי הוא - עצמו

 בת״זוגו אם פנים, כל על לו. הדרושה בכמות
בח לו לתת שכדאי להבין פיקחית מספיק

הקו ולהיות לשלוט להוביל, מהמיקרים לק
רע לגבי שלו שהוואריאציות תגלה היא בע,

מאוד. מעניינות להיות יכולות יונותיו
 את ולארגן השילטון את לקחת נוטה הוא

 חודרת זו נטיה ספק וללא שלו, חיי״העסקים
 אשתו. או חברתו עם חייו ולצורת לביתו
שה סיכוי אין בעבודה, קשה יום לו כשיש
המי התיאבון בערב. ורדים של גן יהיו חיים

 בחיים. מהצלחתו מושפע הטלה״הגבר של ני
 אסור לכבוש. וצורך חם מזג בעל סוער, הוא

 להסתער לו יגרום כזה סירוב - ״לא" לו לומר
להרפות. ולא היעד על

שדה המין חיי 9
 הטלה- לחברה מה במידת דומה הטליה

 אינה היא אך ממין נהנית שהיא בכך הגבר,
ב מתעניינת ובהחלט המין, על-ידי נשלטת

 כשהיא אחרים בתחומים גם מידה אותה
 שיש למרות ותאוותנית, חמה היא מאוהבת.

ורצו צרכיה - אנוכיות של טיפ״טיפה בה
 במיקרה או זולתה, של לאלה קודמים נותיה

וה החזק לטיפוס נמשכת היא בן־זוגה. זה
 לא כלשהו, בגבר מעוניינת היא אם גברי.
 היא מעוניינת. היא בלבד שבו ספק כל יהיה
 דבר שום משאירה ולא זאת, מסתירה אינה
שהד דואגת היא המזל. או המיקרה ליד

 הגורל את מאלצת כמעט ברורים, יהיו ברים
לטובתה. להיות

 להרתיע לעיתים יבולה הישירה גישתה
 מהיר להיות צריך הגבר השני, המין בן את

ל את ולשחרר מחשבותיו את לארגן וזריז
עוב מסובכים ותיכנוגים תיחכומים שונו.
 והוא הדוגרית, השיטה בעד היא לידה, רים

 הדרישה המיניים שביחסים להבין צריך
 ובריא חזק שיהיה כדאי גבוהה. היא ממנו
להח יתקשה אחרת חזקות, תשוקות ובעל

 בדעתה, נחושה טליה אותה ליד מעמד זיק
 רצון כל וכידוע, - רצונה ומהו מתי היודעת

שי צריך הוא ומייד. להתמלא, חייב שלה
אנרגיה בעלת היא כי רב, כוח-עמידה לו היה

ש כך רגיש, אגו יש הטליים לכל לכך, קשר
 שמצאתם לחשוב שלכם לטלה להניח תוכלו
אפ בכך, שיאמינו אחרי יותר. מושך מישהו

ב לשלום, הלבנה במיטפחת לנופף יהיה שר
לדרכם. ויפנו ממכם יתרחקו שהם שעה

ה וקנאי. רכושני להיות היא אחרת דרך
 בעלות יש שלמישהו לחוש סובל אינו טלה
במ מהשטח אותו יסלק זה מעין ודבר עליו,
הרה.

מהוד יותר צריך הדמעות: עם חכו אבל
הט של ליבו את לשבור כדי פרידה על עה
 מוקדם לשכוח הוא זה טיפוס של טיבעו לה.
 שיקח הזמן בערך אומרת: זאת האפשר. ככל

 שבירת מזה: יותר לדלת-היציאה. להגיע לו
 יכול זה איך באשמתו. אינה לעולם הרומאן
 כך טועה, אינו פעם אף הרי הטלה להיות!
חושב. הוא לפחות

 לפחות שלכם, מהטלה שתתרחקו לאחר
 אתם החזק, הטיפוס עם היה הרומאן אם

וההת המרץ והנדיבות, החום אל תתגעגעו
שלו. ושביעות־הרצון האידיאליזם רגשות,
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ס 2ו ר מ  ־ ב
ל 20 י ר פ א ב

 נוספת אחריות ללקיחת בקשר התלבטויות
 הזמן הגיע חשובות, החלטות לעכב עלולות

להת או תשובה לתת
בפרו עכשיו כבר חיל

 אתם שבו חדש, ייקט
מה. זמן כבר עסוקים

 לבניה שקשור מה כל
 בעבודה שהוא, סוג מכל

 במיסגרת או בעסקים
ל יביא אישיים חיים

 לא שזה יתכן קידום.
 כך הכל באופן ייעשה

 בקצב בלומד לכם, מוכר
 בה יש אך איטית הבניה הפעם מהיר,

 מתאונות. הזהרו לעתיד. וביטחון קביעות
* * *

 השבוע. ביחוד ועדין רגיש הפינאנסי מצבכם
 לכך שתדאגו וכדאי כסף להוציא תמהרו אל

 הרישמיים הניירות שכל
ו מסודרים יהיו שלכם

 עד 3ב־ כחוק. חתומים
 להוציא חזקה נטיה 5ה־

ולג הצדקה ללא כסף
 ב־ לתקציב. רב נזק רום

 פגישות צפויות 7וב־ 6
 לא שעימם ידידים עם

 בשטח רב. זמן נפגשתם
 שרויים אתם הרומאנטי

לח כדאי בהתלבטויות,
 המקום שינוי נסיעה, או טיול חופשה. על שוב

 חדשים. אנשים עם אתכם יפגיש הגיאוגרפי
★ ★ ★

 אתם בחודש. 5ל* ה-: בין ומועקה בדידות
 כת״ על שמעמיסים בך על להתמרמר נוטים

נוספת, אחריות פיכם
 לעמוד מסוגלים אתם
 שהגיע יתכן אך בכך,
 מיספר להעמיד הזמן

בעבו במקומם. אנשים
 מתחזק מעמדכם דה

משהיה, בטוח ומצבכם
א תוכלו שכעת נראה

החו את להכתיב תם
ו־ העבודה קצב קים,

מחדש. המקום אירגון
 בתחום הפתעה צפויה בחודש 6וב־ 5ב־

מהמותר. יותר להוציא נטיה יש אך הכספי,

 שיקבעו חשובים שינויים בפני עומדים אתם
 את תידחו אל הרחוק. לטווח עתידכם את

שע המעבר או השינוי
ל חבל החלטתם, ליו

ההזדמנויות. את החמיץ
להסכ לחכות צורך אין
ה או הסביבה של מה

 כדאי הפעם - משפחה
ההרגשה. לפי שתפעלו

קשה. שתעבדו ספק אין
 למאמצים גמול יש אך

קש משקיעים. שאתם
 אחרות ארצות עם רים

 של לתחום הקשור בכל ביחוד משמחים, יהיו
 מעייפים. מאוד - 5ה־ עד 3ה־ הרגש. חיי

* * *
 עובדים, אתם שבו במקום צפויה מתיחות
 נוטים רגישים, מאוד הסביבה עם היחסים
בהאש אתכם להאשים

 - צודקות שאינן מות
ול להמשיך תצטרכו
 עד דרככם, על התעקש
טו שאינכם שיתברר

 להימשך עלול זה עים.
ח שבועות, כמה עוד
אוי תגייסו שלא שוב
 ובאלה ומתנגדים, בים
האח בזמן חסרים לא

 מצבכם בכספים רון.
 כספיות. עסקות לבצע הזמן זה משתפר,

 הרחוק. לטווח בתוכניות להשקיע כדאי
* * *

 שאי־ וההרגשה הכבד מצב־הרוח למרות
ה וההתחייבויות מהעול להשתחרר אפשר

עליכם. המוטלות רבות
שיכו־ שטחים מיספר יש

בפ עומדים אתם בודה ד"זג [
להי תצטרכו קידום. ני

ש רעיונותיכם על אבק
למ אך מקובלים, אינם

הצ צפויה הקשיים רות
 הרומאנטי בשטח לחה.
אנ מושכים, מאד אתם

בחב לבלות ומעוניינים בכם ניזכרים שים
מבוקשים. מאוד עצמכם את תמצאו רתכם.

״[1ןןא

לי 21 ו  - בי
ט 21 ס ו ג ו א ב

 היחסים על דגש לשים מאוד חשוב בעבודה
 ומ־ מחברתכם נהנים אנשים הסביבה, עם

ב־ לבם לעזור עוניינים
ובחש התלבטויותיכם

 אינם שלמעשה שות,
ליה תוכלו מוצדקים.

 הטבה או מקידום נות
ב אפילו או בתנאים,

 אל מעניין. יותר תפקיד
 על השיחות את תידחו
 שהתקופה חבל העניין,
 שקידמתם מבלי תחלוף

החשובים. ענייניכם את
בהוצ לחסוך השתדלו זהירים, היו בכספים

 ונהנים. מבוקשים אתם - ובאהבה אות.
* * *

 תחדדו אל רגישים. מאוד בחודש 3וה־ 2ה־
 הייתם לאחרונה הסביבה. עם היחסים את

 ותופעה תוקפנים מאוד
לח סוף־סוף עומדת זו

שהוז ימים באותם לוף.
 להגיע עלולים אתם כרו

ל לכם שיגרום לעימות
 לוותר כדאי כך ועל נזק.

תע הבריאות מראש.
 4ב־ בעיקר אתכם. סיק
 הבעיות בחודש, 5וב־

ית שלכם, בהכרח אינן
 להירתם שתצטרכו כן

 עד - 7ב־ או 6ב־ מישפחה. בני של לעזרתם
 משמחת. ידיעה או בשורה צפויה הצהריים

* * *
 מקדישים אתם זו בתקופה כהרגלכם, שלא
 שיפוצים והמישפחה. הבית לענייני רב זמן

הדי של מחדש ואירגון
 מחשבה אפילו או רה
 שונה לסביבה מעבר על
 בחשבון בא זה כל -

 להיות שיש אלא עכשיו,
 על בחתימה זהירים.

ניי או חוזים מיסמכים
 נטיה יש - חשובים רות

 הלא לאנשים להאמין
 הם 5ה״ עד 3ה- נכונים.
ה קשים היותר הימים

ענ על ריב שיתלקח אפשרות קיימת שבוע,
ביקורת. מלהעביר הימנעו חשיבות. חסר יין

ר 21 ב ו נ צ ד  נ
ו 10 א ו ו י ר

ר 22 נ ו ס ס ו א  ־ ב
י 27 ו י י ר ו י ר

גנובטבר 2( בר יי2דד ?0

 שלכם במגעים זהירים מאוד להיות עליכם
 מגלים אתם שלהם והחברים הידידים עם

 נראה סודותיכם. את
להו שמעוניין מי שיש
ולהש מידע מהם ציא

 זה כל נגדכם. בו תמש
ול גבכם, מאחרי נעשה

 מאוד שתהיו כדאי כן
 מגורים ענייני עירניים.

את להעסיק ממשיכים
אינו השבוע אולם כם,

מכירה לקניה. מתאים ___________
מיסמ־ על חתימה או

 בני עם להיפגש תוכלו בחודש 2וב־ 1ב־ כים.
 לפיתרון. הזקוקות הבעיות את וללבן הזוג

* * *
רצי בצורה להשתפר עומד הכספי מצבכם

במי נכון יותר או בכם תלוי זה עכשיו נית,
מג שאתם ההעזה דת

 על לקחת תוכלו לים.
פרו או תפקיד עצמכם

 אך סיכון, בו שיש ייקט
 אין בחיוב, תחליטו אם

 מסיפוק שתיהנו ספק
 לסכם תוכלו כאשר רב
 שיהיו ההכנסות את

 גם מהמשוער. גדולות
זמ בעבודה מדובר אם
אנ לקחת, בדאי נית

 לעתידכם חשובים יהיו שם שתכירו שים
 נוחים. לא מאוד - 7וה־ 6ה״ המיקצועי.

* * *
 נצלו מאוד, חשוב שבוע לכם מצפה בעבודה

 לא יחסרו. לא וכאלו ההזדמנויות כל את
הש של שבסיומו יתכן
עצ את תמצאו לא בוע

 ובשכר בתנאים מכם
 מהבחינה יותר. טובים

 שעליכם נראה הכספית
 האנשים עם לשוחח רק

עצ על ולקחת הנכונים
 קצת פרוייקטים מכם

וע־ - מהשיגרה חורגים
מובטח. הכלכלי תידכם

 כדאי בחודש 6וב־ 5ב־
 יכולים אתם באהבה הגרלה. כרטיסי לרכוש
; אליכם. נמשכים פשוט השני המין בני לחגוג.
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