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הטיפוס
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 סטריו־ להלן הבעלים או הגברים טיפוסי
 שור או מאזניים ממזל וגבר יתכן טיפים,

 סימן זהו כן אם כאן. המתואר על עונה אינו \
 חזקות השפעות שלו במפת־הלידה שיש {
 להיות נוטה הנקי הטיפוס אחרים. ממזלות ן
 קשור עקרב מזל כאן. המאופיין זה כמו {

 מתנהג הוא איך לבחון כדאי ולכן במין,
 במזלות חבריו מתנהגים יאיד לבת״זוגו,
להתחבר! למי ובעצם לבנות־זוגם, האחרים

ברעתו נחושעקרב:
שלו את להשיג

 במין, מוחה את אשטוף אם היא סיסמתו
 ללא מין לי יהיה כן זה. על דק תחשוב היא
 ובה במצב, שישלוט זה הוא ואני סוף,

 המין את המזכיר החבר או הבעל זהו כמובן.
 הוא מין, על מדבר הוא הזדמנות. בכל

 קורא בטלוויזיה, צופה כשהוא אותו מחפש
חברים. עם שיחה בעת או עיתון, או ספר

 מחפש כחולים סרטים באוסף מחזיק הוא
 שזה מאמין הוא אירוטיים. נושאים הזמן כל

 דואג הוא אותה. ויחמם אשתו את ידליק
 המיני. היצר את בה שיעוררו דברים להביא

 את לה לגלות ממהר ואינו סגור, קצת הוא
 הכמעט״כפייתית, ובהתנהגותו ריגשותיו,

 שאינו מפני בה, פוגע הוא למין, הנוגע בכל
אנושי. לתשומת״לב גם זקוקה שהיא מבין

1של את להשיג ברעתו נחוש
 נוהג הוא זה. על חושב אינו פשוט הוא

 מין, בערב. גם ולפעמים בוקר, כל לרוץ
 שאיתי האשה בחיים. הכל לא זה לדעתו,
 הדרושים. והנוזלים הוויטמינים לכל דואגת

 והדבר למרתון, ומתכונן רץ מצידו, הוא,
 הקשת ליבו. ותשומת זמנו כל את גוזל

 מהמין גם וברח המין עניין את סגר המבודד
 עצמה את מאשימה שהיא יתכן מאשתו. וגם

 מעצם בורח שהוא היא האמת אך בכך,
 לו יש אם חיי־הנישואין. שיוצרים הקירבה

 זה העיקר חשובה, אינה זו אחרת, הרפתקה
 מין אותו. שתופס אחר עיסוק או הספורט,

שלו. ברשימה הראשון אינו
הפגוע גדי: •

שלו את להשיג ברעתו נחוש
 כל״כך סבל כי יותר, לו שמגיע בטוח הוא
 לדעתו איומה היתה ילדותו בחייו. הרבה

 רוצה באמת שאשתו בטוח אינו אף ועכשיו
 ברחמים החש המיסכן הבעל הוא הפגוע בו.
 ולא אותו מבינים שלא מרגיש עצמו, על

 זוהי שמין חושב הוא מינית. אותו מספקים
תון לו להעניק שחייבים מתנה  רחמים, מ
 ומקבלים. שונתנים דבר שזהו להבין תחת
 ודרך אשתו, של המצפון על עובד הוא

 הקשר לשיא להגיע שואף הוא מצפונה
 כי הפוכה, תוצאה משיג שהוא אלא המיני,

אותה. דוחה כזו התנהגות
הנדנדה דרי: •

 תשאלו סומכת, היא עליו האיש אני
 הוא כף - צריכה. שהיא הגבר אני אותה,
 מופיע הוא עמוק. פנימי בשיכנוע מכריז
 יציב. כל־כך הוא אין למעשה אך חזק, כגבר
 יתן הוא מישענת. לשמש יכול הוא פעם מדי

 ויהיה ישמור יגן, שהוא ההרגשה את לאשה
 במצבי- תלוי מאוד זה אולם עת. בכל לידה
 גרוע, במצב״רוח נתון הוא אם שלו. הרוח

 מישהו או מישענת, תימצא שהיא סיכוי אין
 לא לגמרי שלו העצמי הדימוי לו. שאיכפת

 את לו שתתן זו היא אשתו דווקא חזק,
בגבריותו, הביטחון

השקרןדגים:
ממין, נהנה ושהוא לו שטוב מתחזה הוא

 לזייף יכולה מסויימים ברגעים שאשה ידוע
 יכולים הם הגבר. שגם מסתבר סיפוק,
 קרה, מה יודע מי כאילו ולהרעיש לצעוק
 לו שחסר מרגיש שהוא היא האמת אך להם,

 שהוא עצמו את לעשות יותר לו קל משהו.
 האמת מול להתייצב מאשר ממין נהנה

אשתו. בפני בה ולהודות
הרוכב הפרש טלה: •

 מה על יודע איני שלו: הפילוסופיה עיקר
 רוכב אני אותה, מהנה אני להתלונן, לה יש
 או במסע שהיתה יודעת היא ואז האוכף, על

 המין לעצמו. הדואג הבעל זהו נפלא. טיול
 מאריך. אינו הוא ובקיצור. במהירות נעשה
 צ׳יק- לו, מפריע לא זה ישנה, היא אם אפילו

 אלא חיבה, ולא אהבה לא זו נגמר. והכל צ׳ק
 וחמימות, לרוך תשוקה בו אין בלבד. מין

 אשה אינטימי, לקשר רקע בונה אינו הוא
 שמתייחס מישהו שאין מרגישה שלידו
באמת. אליה

הגיסר שנר: ♦
 שהיא מה כל לה נותן שהוא משוכנע הוא
 והג'״ היתושים את שמשמיד זה הוא רוצה.
 יכול והוא הבית, את צובע הוא בבית, וקים
 הצנועה. לדעתו - בעיותיה בכל לטפל

ט הסופר  לי ״הראה פעם כתב פיצ׳ג׳רלד סקו
 הוא הגיבור טרגדיה." אכתוב ואני גיבור
 להרגיש האשה את לאלץ שמנסה האיש
הד את מספק הוא מינית. לו חייבת שהיא
 דירה, כסף, מכונית, החומריים: ברים

 מה ובכל בילדים מטפל הוא יכו', בגדים
 במין, גובה הוא התשלום את כך שנדרש.
לו. מגיע שלדעתו

הלא־הוגן תאומים: ¥
 מנסה, היא מינית. תשוקה בה ״אין
 .80ה״ משנות ואני 50ה־ משנות היא אבל...

 מודרנים מיניים קשרים צריך אני לכן
 הטיפוס זהו לחבריו. מסביר הוא מהצד,״

 המין ביצועי על ביקורת המותח הלא-הוגן,
 את מחפש הוא הזמן באותו אשתו, של

 הנישואין. ולמיסגרת לבית מחוץ סיפוקו
האש את מטיל שהוא בכך עצמו על מגן הוא
 קושר אינו שהוא היא האמת אך עליה, מה

 ואינו בנישואיו וריגשי עמוק אינטימי קשר
 התחשבות או תשומת-לב, זמן, משקיע

בבת-זוגו.
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 * כמו בה לנגן יכול אני הכל, לה נותן ״אני
 * המר- הבעל זהו משוכנע. הוא בכלי״נגינה,"

 לסיפוק להגיע לאשתו לעזור חייב שהוא גיש
 מתנות שלו, היומיומיות הפעולות מיני.

למע עושה שהוא הדברים לה, מביא שהוא
 מגיש שהוא עזרה הם במיטה והתנהגותו נה

 להיות מנסה הוא לשווה. כשווה לא אך לה,
 חושב שהוא מה בין אבל רוצה, שהיא מה

 אליו שואפת באמת שהיא ומה רוצה, שהיא
עצום. פער יש
המאצז אריה: ¥

 יש לאשתי אבל להשוויץ, רוצה ״איני
 עושה הייתי לא מה אשה, הייתי לוא מזל.
 במיטהנ״מכריז כמוני אחד עם להיות כדי
 במיטה. האתלט הוא העבותה הרעמה בעל

 לצווארו בשרשרות״זהב ענוד בדרך״כלל
 ושברירי רגיש הוא בעצם לידו. וצמידי־זהב

 של מסיכה מאחורי מתחבא אך מאוד.
 זו עבורו מין הידיעה. בהא הגבר המאצ׳ו

 האשה אינטימי. קשר מאשר יותר הצגה,
 ולא בהצגה שחקנית-מישנה שהיא מרגישה
 אינטימי. בקשר שותפה

ההססןבתולה: ¥
ש במעשה-האהבה להמשיך יכול הוא

 הוא ההססן לה. וממתין מתאפק אך עות,
 מחכה הוא בעצמו. לשלוט שמנסה הבעל

 בקשר השולט הוא זמן ובאותו בסבלנות,
 כמג- עצמו: את רואה הוא שביניהם. המיני

 את מספק הוא קודם כלומר: צח-התיזמורת.
 מרגישה אשתו עצמו. את אחר״כך אשתו,

 רוצה היתה ובעצם והביקורת, השליטה את
 מין וחופשי. ספונטאני יותר יהיה שהוא

 ציונים. לו לחלק ועליה פרוייקט, הוא עבורה
 את שביצע אחרי סג, שיקבל בטוח הוא

 לציון, הראויים ואיפוק בסבלנות המשימה
 תחשוב בליבה אך כך, שאומנם תודה היא

.4 רק לו שמגיע
האידיאלי הבעל מאזניים: ¥

 אני בה, לגעת נהנה אני אותה, אוהב אני
 זהו המאזניים. סבור - בי נוגעת שהיא אוהב
 רק מתעניין שאינו הבעל המופתי, הבעל

 יהנה. אחד שכל דואג הוא שלו. באבר-המין
 ביותר. לו החשובים הם שלו חיי״הנישואץ

 שכולם כיוון בהצלחתם, להשקיע מוכן הוא
אשתו. וגם הוא גם נשכרים, יוצאים
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לח מתחילות המכבידה וההרגשה העייפות
ל ולהחזיר להתעודד מתחילים אתם לוף,

ב השליטה את עצמכם
רומאנ חוויה עניינים.

 ומשמחת מפתיעה טית
ב 13ב־ או 12ב- צפויה

שב לזכור כדאי חודש.
 עליכם הנוכחית תקופה
בידיכם, יוזמה לקחת

ת. לנהוג ולא בהססנו
נו לא 16ה- עד 14ה-

 בריאות בעיות חים,
 סביבתכם של או שלכם

 לכם תהיה בחודש 17ב- אתכם. יטרידו
 מעברכם. חשובה דמות עם פגישה

* * *
 בחודש נחלות ח־קזות תליתם שם מאדם אכזבה

 מבחינה מצבכם את לנתח תצטרכו האחרון.
 אחר להיסחף ולא הגיונית.

 חלפה לא עדיין הרנשות.
 החסאר שבה התקופה

 חשוב חלק תופסת טיקה
 מתחילים אתם אך בחייכם,

 היום ירחק ולא להחפכת,
 חשובות למסקנות שתניננו

 הייתם שלא קשר לנבי
 היה אם נם בו, בטוחים

 ב־ 1א 15ב־ מלהיב. מאוד
מ כתוצאה מענל ״סנר 16

 ממה מאוד שונה אופי שתישא פנישה, או שיחה
 זהירים. היו — כספית מבחינה לו. שציפיתם

★ ★ ★
 עובדים. אתם שבו במקום מרוצים אינכם

המ של או אחרים עובדים של התנהגותם
 מעצבנת עליכם מונים

עצ העבודה ומרגיזה.
 שיגר- להיות הפכה מה

ית וחסרת״עניין, תית
 לשקול הזמן שהגיע כן

ה או המקום החלפת
תחו בינתיים, תפקיד.

 בעומס השבוע גם שו
הרגיל, מן רב עבודה

 שלכם הבריאות ומצב
 אליכם הקרובים ושל

 חדשה רומאנטית פרשה יקר. זמן יגזול
תיקוות. המון בכם מעוררת ומלהיבה
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 חדשות תוכניות לתכנן אתכם מביאים !3וד1 ו2־ה
 למה מעבר אף אור נחלות, הוצאות המצחכות

 להרשות יכולים שאתם
 להמתין עדיף לננצמבם.

לכך. שנכנסים לפני קצת
 לכם המניע סכום־כסף

 עד אבל זה, בעניין יעזור
 כדאי לא אוחו, שתקבלו

בע הבטחות. על לסמוך
עכשיו, לכם נוח יותר בורה

 מעריכים סביבכם אנשים
מאי־ ונהנים עבודתכם את

 חדשה היכרות שיוחכם.
 טעם. ולהוסיף המוראל, את מאוד להרים יכולה
 תסחפו. אל השבוע. מתחזקת להשמין נטיה

★ ★ ★
נאל אתם טובה, כל-כך לא כללית הרגשה

 בריאותכם בגלל אם בבית יותר לבלות צים
 ה- בני של או שלכם

 לכם. הזקוקים מישפחה
מפו תיהנו 13וב- 12ב״

העבו במקום פולריות
ב מהצלחות וכן דה

תוכ הרומאנטי. תחום
 הדירה את לשפץ ניות

 רק לא מחדש, ולארגנה
 אלא דיחוי, שסובלות

ל מומלץ לא בפירוש
 אתם כעת. בהן התחיל
מאו תזדקקו שלהם כספים להוציא נוטים

 חדשות היכרויות - השבוע יותר. חר
* * ★

 ממה יותר רבות בנסיעות עצמכם את תמצאו שוב
 מוברת, סיבה אותה היא הסיבה שחיכננחם.

 עידוד לעזרה, זקוק מישהו
 שאינכם למרות וכדומה.
שקט, לעצמכם מוצאים
 הסביבה והחלפת נסיעות

ה עכשיו. מומלצות מאוד
ובסיס־ בעבודה הרב מתח
 מעייף המישפחתית נרת

 םפחיעיס שינויים ומדאיג.
בקחב, להתחולל עשרים

 יחברו דבר של בסופו אך
 עם שיחה כדאיים. שאלה

 תוסיף זמרעננים חדשים רעיועת בעל צעיר אדם
חדשים. בדברים להתחיל ומרץ התלהבות לכם

סאזו״ס
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 יכולים אינכם שיפור, יורגש הכספי בתחום
 חדשות להוצאות להיכנס לעצמכם להרשות

מר יותר עכשיו יש אך
 צורך ואין לנשימה חב

מת העניינים לדאוג.
במ להסתדר. חילים

עומ אתם העבודה קום
 יתכן שינוי, לפני דים

ב יהיה לא שבתחילה
 או לטובה יהיה אס רור

 הזמן במשך אבל לרעה,
 משתלם שהדבר תבינו

 נסיעה הבחינות. מכל
 מאוד זאת בכל התלבטויות בכם המעוררת

 לבן־הזוג. ויתורים לעשות תצטרכו רצויה.
★ ★ ♦

התחז כלל בדרך מבשרת ההולדת ימי תקופת
 אלה חדשה. ח״ם בצורת להתחיל ויכולת קות

 יום את חננו לא שעד״ן
 במצב־ שרו״ם הולדתם

בהר ואף מדוכדך, די רוח
או טובה. לא נופלת גשה

 קל. יותר יהיה בקרוב לם
 לאח־ ■גיעו הכספי בתחום

 משמחות, בשורות לכם
 ליהנות אי־אפשר עדיין

הע כסף מסכומי מיידית
 אך לידכם. להניע תידים

ש בבך להתנחם אפשר
ה בתחום ובטוח. יציב הכנסה מקור לכם יהיה

 השני. המין בל את *מויגם מושכים אתם רומאנטי
★ ★ ★

 בקו אינכם עליכם, עוברת קלה לא תקופה
 אף אולי לרופא, לגשת ועליכם הבריאות,

 צורת-חיים על לחשוב
דיאטת־הרזיה, שונה.

 במזון הקשור משהו או
 בריאים והרגלי-אכילה

 מנסים בעבודה יותר.
 היזהרו תחתכם, לחתור
 מדי רב אמון מלתת
 יותר שמגלים באלה

בעבו התעניינות מדי
 זמן לכם לוקח דתכם.

האינטרס את לגלות רב
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ל הולד ברומאנטיקה ההתנהגות. מאחורי
הביטחון. את לכם מערערים והעיכובים כם,

יי*י,* * ־" ¥ **35 *.,***************+*********++****************+****************+*****************************************************ו*****י***יי*י

 משלכם נחות שמעמדם אנשים עם סיבסוכים
 צורך אין אולם בחייכם. ודאנה אי־שקט גורמים

 ולחץ מאיומים להתרגש
נוה־ אתם מפעילים. שהם

ש לעקרונות בהתאם ניס
 ההרגל שבגלל אלא לכם.

הבי את במהירות לאבד
 יכולים אתם העצמי, טחון

 להזיק יכול וזה להם לוותר
 הרומאנטי בתחום לכם.

 שמירה שדרושה רק לא
ש אלא סודיות. על חזקה
מתוכ פעולה לבצע כדאי

 כל איש. לשחף מבלי לפעולה לנשת היטב, ננת
 שלכם. ועבודה ולבנון פרי יהיה שחשינו מה

¥ ★ ★
ולהט להדאיג ממשיכה בעתיד הקריירה

 קורה. אינו וזה לשינוי זקוקים אתם ריד,
 הצעות מציעים ידידים
 הרצון כל עם אך שונות,
 יכולים אינם הם הטוב,

 לזרז כדי דבר לעשות
ע בינתיים העניין. את

לתוכני להיצמד ליכם
מ עליהם שחשבתם ות

יימ יותר מאוחר ראש,
 או תפקיד וכן פתרון צא

 ובעלי״ מעניינים עבודה
 המגורים במקום אתגר.
 באמת כדאי ועכשיו שינוי על חושבים אתם

ת לבצעו.  משמעותי. לקשר הופכת ידידו
* * *

 העיכובים להתבצע. עכשיו תוכל לחדל נסיעה
 מתקבלת סיבה עוד מהווים אינם שהיו והדחיות

 העומרים אותם הדעת. על
 להם שיש או בחינות, לפני

יוכל! בלימודים, בעיות
ה לרווחה, לנשום עכשיו
 סוף־סוף סחח׳לים עניינים

יו אתם בעבודה להסתדר.
ה המין בני מקובלים. תר
מחברח־ נהנים מאוד שני
נמש וגדי עקרב בני בם.
מראים. לא אך אדבם, כים
 חמאן בהתנהנוחם. זאת

 אתם שבו במקום בקרוב להתחיל עשו־ חדש
בברכה. אותו קבלו באמצעותו. או עובדים.
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