
 הם בעולם. ביותר הקשה כמקצוע הנישואין את הגדירו המודרניים הפסיכולוגים
 בחירת■ את מנשק מכוס־היין, לוגם החוסה, תחת עומד אתה בו הרגע מן טעו. לא

 עיניים. ושבע כשבעים להישמר עליך הכום, את לשכור ומצליח לבד
 להסוד עשוי הכלולות של וגן־העדן - בלתי־ינכונה התנהגות בלתי־זהירה, תנועה

 :הגברת בך, וגם - גף תלד הכל הרבנות. במשרדי כתחילתו, שסופו, לגהינום
 נישואין. הקרוי בחוזה שווה־זכויות צד את כי טוענת את הרי
 כל של דרכו על האורבים הפחים מן להישמר כיצד ז הנכונה ההתנהגות מהי
 של תלמידיו אפילו אבל לכף. היסודית התשובה את לכם יתן זה, שאלון ? זוג

 היום־ הקטנות, הבעיות את השאלות. כל על להשיב מסוגלים אינם הגדול סרויד
 האפור, החומר כעזרת ככוחות־עצמכם, לפתור - ואת - אתה תצטרכו יומיות,

הגולגולת. בתור המסתתר
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 הבית, מן יוצאים אתם לקולנוע. כרטיסים קנה בעלך .1
 יפים שהכרטיסים לכם *תברר וכאן ,לביודד,קולנוע ם מגיע

את... האש שניר״ להצגה רק
? שעתיים ולחכות דבית־קפה להכנס מציעה א.
 ולהח הכרנויסים את למכור מבעלך ודורשת מתכעסת ב.
? הביתה זירך

? בלא־איכפתיות התקרית את מקבלת נ.

 את פתאום להפליא. מבלה את בנשף. נמצאת את .2
 המשעממים ארשי־עסקים׳ של חבורה בין נתקע בעלך כי רואה
 השחור. בשוק הדולאר של האחרונים השערים בפירוט אותו
את... האם

 חר, לש ומצטרפת הריקודים רחבת את עוזבת א.
? המסחרית

7 לריקוד בעלך את מזמינה ב.
י לנפשו לו ומניחה אחרים גברים שם לרקוד ממשיכה ג.

 לבכור..׳ גורל־הנשים — לעבוד הגברים של .גורלם .3
היא... נודע אנגלי משורר של זו אימרה כי את הסבורה

ז אחוזים במאה מדוייקת א.
ן במקצת מוגזמת ב.
? ביותר מופרזת ג.

 כי לבעלך מבטיחה את בחנויות. לסייר יוצאת את .4
 אצל מבקרת את זה במקום חמש. בשעה הביתה חשובי
את... האם לארוחת־הערג אצלה ונשארת ידידתו

 משנתך מתעוררת את בוקר. לפנות שלוש היא השעה .5
 מספר בפתח, ניצב השכן של הקטן בנו בדלת. צלצול לקול

 אל לרוץ ממר ומבקש אפנדיצים התקפת קיבל אביו כי לך
את... האם ביותר. הקרוב הרופא

 לרוץ יוכל שהוא הנחה מתוך בעלך, את מעירה א.
? מהר יותר

 7 בעצמך הרופא אד ורצח מתלבשת ב.
7 לעשות מה אתו ומתיעצת בעלך את מעירה נ.

7 בשלן מהצלחת רצונך שבעות את מביטה א.
7 לו מקנאה אך ממנו, מרוצה ב.
7 אתו לדבר מבלי ונרדמת, המטה על צונחת ג.

 צרות־פרגסה. לבעלך גם יש הגברים, למרבית כמו .7
 :במקצת חזירית בצורה להתנהג אותו מעוררות הן לפעמים

 מספקת. במדד, נקי אינו הבית בעיניו. חן מוצא א־נו המרק
את... האש כזד״ במק,־ה מוסר. לך להטיף מתחיל הוא

7 בהכנסה הכל את מקבלת א.

 שלא אותו ומבקשת מתרגזת ב.
7 לכעסו
יותר. טוב מרק לבשל מבטיחה ג.

כמוצא בך ישתמש

 הוא אף בעלך הקלפים. משחק את מאד אוהבת את .8
 לשפר תקווה כל לו אין גרוע. שחקן הוא אבל אותו, אוהב

אתו... משחקת אח האם הימים. מן ביום משחקו את
7 האפשר ככל קרובות דעתיס א.
7 לא לעולם ב.
7 בפעם פעם מדי ג.

7 אותך מזעזעת א.

7 אותך מצחיקה ב.
7 תגובה בל בך מעוררת אינה ג.

 ומבקשת מתנצלת סועד, בעוד לבעלך להודיע מנסה א.
7 במסעדה לאכול הפעם לגשת ממנו
 לעצמו יתאר שהוא כך בדי עד שכל דו יש בי וזניחה ג

7 אתך ויתקשר תמצאן מקום את
7 רירעב בעלך לגורל לגמרי אדישה ג.

ת בו שו ם כ וס ת
 המתיחסת אשר. רק א. היא הנכונה התשובה : 1 שאלה

באושר. להחזיק מסוגלת בסובלנות בעלה אל
 הדרך זוהי אבל מקובל, לא קצת זה ב. : 2 שאלה

ביותר. הטובה
 וגברים שעובדות רבות נשים יש בימינו ג. : 3 שאלה

שבוכיש רבים
מריבה. מכל יותר טובה ההתנצלות א.
בכוחות־עצמך. זאת שתעשי רצוי ב.
בו. מעו_יינת עדיין שאת מוכיחר הקנאה ב.
אנושית. בלתי תהיה אחרת דרך כל ב.

 רגש• יקבל לעולם, אתו תשחקי לא אם ג. !8 שאלה
נחיתות.

א. ב. ב :9 שאלה
זאת שחשבת סימן צוחקת, אינך אם ב.

 : 4 שאלה
: 5 שאלה
: 6 שאלה
: 7 שאלה

10 שאלה
הרצינות. בכל

 בחברה, התבלט בעלך עליזה. במסיבה נמצאים אתם .6
 אדומת־שיעד, יפה, אשר. בהלצותיו. הנאפפים כל את משעשע

 מלאה הרף, ללא גבו על טופחת מכל, יותר ממנו נהנית
אח... האם הביתה׳ חוזרים אר.ש כאשר מפקחותו. התפעלות

★1ל  ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★

7 זאת לה מגלה א.

ז הכתם על בגופך לחפות מנסה אך לה, מגלה אינך ב.
7 דבר עושה ואינך לה, מספר אינך ג.

 הגדול הנודניק עם לשוחח אשתך נאלצת המסיבה בשעת .2
 נעיד, עם בשיחה שקוע שאתר, בשעה בה בעיר, ביותר

האם... יפר,פיה.

שתו את לחלץ ותמהר החמודה הנערה את תעזוב א.  א
? הנודניק מן

7 הנערה עם יחד לעזרתה תחוש ב.
7 מזל לאשתך שאין למסקנה תגיע ג.

 האשד, עבודת אי הערב, עי הבוקר מן עובד ״הגבר .3
זו... אימרה כי אתה הסבור לעולם.״ תמה אינה

אחוזים. במאה מדוייקת א.
במקצת. מוגזמת ב.
ביותר. מופרזת ג.

אתה הביתה לשוב ובמקום עבודתך׳ את גומר אתה .4

אתה... האש אחר. פקיד עם שחמת לשחק הולך
תוכל שלא מצמער, אתה  כי לאשתך להודיע מנסה א.

7 לבוא
 מאוחדת, שעת־לילה עד במועדון־השחמת נשאר ב.

7 ישנה אשתך את ותמצא הביתה שתחזור בתקווה
7 בקלות־ראש הפרשה לכל מתיחנז נ,

 משכבך. על נוחר ואתר, בוקר, לפנות שתיים השעה .5
 הקטן בנכם :מחדר־ד,ילדים קורעת־לב זעקה נשמעת פתע

אתה״. האם לישון. ממשיכה אשתך בטרם־עת. התעורר

 לתחרות בעליהן על־ידי מוזמנות ג, ב. א, נשים שלוש .9
 היפים הגברים מן אחדים משתתפים בתחרות ישראל. מר

בעיר. ביותר
משיטמזם. מתה וכמעט לתחרות הולכת א.
ללכת. חושבת אינה אפילו ב.
 היפיםי. השרירים למראה להפליא ונהנית הולכת ג.

אליהן. הערכתך לפי הנשים שלוש את סדרי

 היא- סרק מחשבה מתוך תתפורר, שהיא עד מחנה א.
 אד בסוקדס, תידרש ושעזרתה הילד את להרגיע מסוגלת
7 במאוחר

 הבביין על להשתלט ומנסה בשקט המסה מן יורד ב.
7 בכוחות־פצמך

7 ונרדם השני הצד על מתהפך אשתך, את מעיר ג.

 הצעיר גיסך עם בביתכם השולחן ליד יושבת את .10
 נישאת' לעזאזל, ״מדוע, :חושבת את פתע ויפה־החואר.

זו... מחשבה האם ז״ בעלי כמו מזדקן לקוף

 לנשף־ריקודים. הולכים אתם מספר. שנים זה נשואים אתם .6
 להצלחה זוכה הרף, ללא רוקדת היא להפליא. נהנית אשתך

אתה... האם הביתה״ חוזרים אתם כאשר כבירה.
י יפה כח בילתה שהיא על שביעות־רצתך את מביע א.
7 לה מקנא אך מסנה, מרוצה ב.
7 מיד ונרדם הסיטה על צונח מפהק, ג.

 לפעמים אשתך עשויה האחדות, הגשים מרבית כמו .7
 בך לנזוף מתחילה ד,■א כאשר מרגיזה. בצורה להתנהג
 באשמתך, שלא אירע אשר קל־ערך, דבר על מוסר, לך ולהטיף

אתה״. האם

לח
7 בהכנעה ותוכחת־המוסר הנזיפות את מקבל א.
 ולהזכיר כגמולה לה להשיב ומתחיל מתכעס ב.

7 ההוגנת ההתנהגות סן סטיותיה כל את
 האחת לאוזנך נכנסים דבריה כי פנים להעמיד מנסה ג.

ד השנייה מן ונפלמים

 הפנוי זמ.ך את לבלות ומרבה מגיס מאד אוהב אתה .8
 אתר, שבגרועור- גרועה שחקדת־טניס הינד, אשתך במג,־ש.
 אתה האם במשחק. להשתלם תקווה כל לה שאין משוכנע

ה- משחק ת א
 7 האפשר ככל קרובות לעתים א,
 7 לא ולםגל ב•
1 בפעם עם9 סדי נ.

נכונה. תשובה כל על נקודות• 10 לעצמך הקציני
 שבערך כמעט ברור נקודות, 60 מ פדזות צברת אם

הרבנות. או — אלוהים לעזרת זקוק
 להיות טובים סיכויים לך יש נקודות, 60—90 צברת אם

בבעלך. גם במקצת תלוי הדבר כי אם מאושרת,
 — *רטלמת אשד* את הרי נקודות, 100 צברת אם

 זה חידון ועודך עלי־אדמות, ביותר הנדירים היצורים אחד
להכירך. רוצה היה

ב ב. א. בעלים שלושה .9  נשותיהם ידי על מוזמנים ר
 להציגו! מוקדש התערוכה מן חלק לתערוכח־אופנה. לבוא

ביותר. המודרניים והחזיות התחתונים
ומשתעמם. לתערוכה הולך א.
ללכת. חושב אינו אפילו ב.
 למראה להפליא ונהנה הילד ג•

ולרביע. לשליש
החשופות הדוגמניות

בחיי־דומשפחת יעילתס סדר לפי הבעלים שלושת את סדר

 פתע שלך. החותות יושבת ממולך בביתך. נמצא אתה .10
 אותך עורר והרוחות, השדים לכל ז, מ לחשוב פתחיל אתה

זו... מחשבה האם שלה. הבת את לשאת
 ענקי בכתם מבחין אתה פחע לנשף. בדרכך נמצא אתה .1

אתה... האם שמלת־אשתך. על
ז לשד־עצמותיך עד אותך מזעזעת א.
תן מצחיקה ב. 7 מוות עד או

מוחלטת. אדישות בן מעוררת ג.

ת ו כ סו □ וסיבו ה
 : 2 שאלה ג. היא הנכונה התשובה : 1 שאלה

 : 4 שאלה אלה. בימים בעיקר — א׳ :3 שאלה
 : 6 שאלה זאת. לעשות מוכרת אתה ב. : 5 שאלה

 : 7 שאלה אותה. לעודד כדי זאת, לישות צריך אתה
 : 8 שאלה לפעמים. לפחות כך לנהוג חייב אתה

ב. : 10 שאלה א. ב. ג. :9 שאלה
נכונה. תשובה כל על נקודות 10 לעצמך תן
 בכל משתתפים אנו נקודות׳ 60מ־ פחות צברת אם

אשתך. של בצערה לבנו
 להיוון הסיכויים כל לך יש נקודות, 60—90 צברת אם

 גש קצת תלוי זה כי מאליו מובן מאושרים. חיי־משפחה
באשתך.

 דבר מושלם, בעל אתה הרי נקודות, 100ל־ הגעת את
 הדעת על יותר מתקבל במציאות. קיים ואינו כמעט אשד

בפתרון. שהצצת


