
מ איזה
 ניכר האדם אדפי כי קכעו המשנה חכמי

 . הנרי של כדורם כיום, ובכעסו. ככרסו ככיסו,
 אופי כי להוסיף אפשר ג׳י והנרי פורר

נחיגת־מכוניתו.^ כגורת גם ניכר האדם
<יז* *וו?; ר.

 מספר כי רדפה
 המתהלכים ■•מדיה

מפס־ גדול ברדו־בר־י.
הנמצ־ השמדת פי
רמש־ בארכיין איש
התרש־ ליישום ,-ד

 אה מברכת היא ביש.
קור־ בצעקות בולם
ופרפר. אומיים עית
 לנפגף כמ ההגה פן

 ידיד- בשתי אליהם
 את לסכן פדבה היא

זהירים. דבלתי והנהגים הרגל הולכו חיי
 ח׳ מזוג שייכת זו נהגת : אופי ניתוח

 הזולת. היי את ולתכנן לנהל שאוהבות נטים
 ש ההשקפות רגשותיהן. על לשלום מיטיבות

 לוד׳ מקום כל משאירות ואינן קשוחות להן
 חוסר־דמיון. הוא שלהן העיקרי הליקוי כודדס.

אדם לכל לעזיר וסוכנות חביבות הן

ה ע חי ה
נה למצוא תוכלי

 ב־ לעשרות אלד, נים
 מסי הם דרכי־הארץ.

 סביב סביב תובבים
 המנסים בתחליב

 מ• עבב. אר. לתפוס
 יי־תצד סית־ד,דרכים׳'

 וש׳לטי־הכיודן רורים
 כפא־ בעיניהם נראים

 ב־ מכוסים פירוסים
פ כ״תב־חרטורים.

 מסוג־ הם אין שוט
 בייתר והקצרה הטובה הדרך את למצוא לים
מסרתם. אל

 סוגי על הנזשחייך האדם : פי או ניתוח
 ו־ חולסני ברנש כלל, בדרך הינד זה נהגים

 לו מאפשר אינו ■המפותח דמיונו סועוזר,
 ל עד תמים הוא מעשיות. בבעיות להתרכז

 לעתים לנוכלים. נוח קרבן ומהווה זוועה
 ורג כספיים ממשברים סובל הוא קרובות

 על להשתלס ינסה כזה שאדם רצוי שיים.
בסירתימ־ז. אופיו את ולשנות עצמו

ה כ י ר ד מ ה

מטיעד, זו נהגת
 מבלי המכונית את

יו היא בהגה. לאחוז
הקדמי, במושב שבת

ה של האחורי, או
ל ונותנת מכונית
לבן־זוגד. או בעלה,

ל ברירות. היראות
 מרוצה היא אין עולם

הנהג. של ממעשיו
 כי תמיד סבורה היא
ל או מהר נוהג הוא

כהלכה. שלא המכונית את מפנה או טדי, אט
 בנמייה ■חמחומות הנשים :אופי ניתוח

 מסוגלות הן אין אולם ביותר, יעילות הינן זו
חול על מעידה התנהגותן עצמאיים. למבצעים

 אימונו את לרכוש מסוגלות הן אין אופי. שת
ש לאחר רק להצליח יכולות הן הזולת. של

חסרות־סובלנות. להיות יחדלו
חן ב הג

גי פילס זה נהג
 וזועק אדירים דופים

 למראה בקולי־קולות
 נהגים על משנה כל

 מתרתח הוא אחרים.
 שהיא כך כדי עד

למתר לב לשים חדל
ה הכביש. על חש

 תאונות. : תוצאה
:אופי ניתוח

 בני־אדם של זה סוג
 בעקשנות, מצטיין

 קדו ודעות אנוכיות,
י, אינו איש מושבעים.

 סוזרמרי־ריב הם .1
כמ־1 לצידם, לחיות

לכ מנסים תם ודתיק־ס. -וידים לדום ואין סס
אינם אולם הדדמנות. בכל המנהיגות את בוש

להצלחה. זולתם את להדריך מם,־גלים
ן ט ו ר ה

 ללא מטן וה ברנש
ה ליד בשבתו הרף [ ך
שלי הדם לחץ הגה.

ברגע לעלית מתחיל
 על ליחץ הוא בי

 הוא רדשת־הבנזץ.
כו תעיליז על עם ב
ומצ הולך הכעם .ל

 יכל •- בקרבו טבר
 עם קלה התנגשות

לג עלילת אהד נהג
לדתסיגצות. רוס

ח ו ת י י נ פ י  ב־ ליקים רבים אנשים• : א
 יותר. קלה בצורה כי אם דומה תסביך־שנאה

 נובעת כולו לעולם אלה אנשים של שנאתם
 שבני סבורים הם מתמדת. קיפוח מתרגשת

 זכו־ את מהם וגזלו בחס פגעו אחרים אדם
 מסוכנות לנטיות היחידה התרופה יותיהס.

בחברה. ההתערות להיות יכולה אלו
הקמצן

 לסכן מיכן זה נהג
 עשר בגלל חייו את

 הקמצנות פרוסית.
מ את הורסת שלי

 שלו הבלמים כוניתו.
ה תמיד. מקולקלים

 יומם צמא שלו מבוע
 ולבג־ לשמן ולילה

 קרובות לעתים זין.
 נהג למצוא אפשר

ה באמצע עומד דד,
 לשנו־ ,ומנסר כביש

 מעדברי־אורח, דלק רר
סו תכונה היא החסכנות : אופי ניתוח

 היא לקמצזות, הופכת היא כאשר אולם נר,.
ב סובלים הקמצנים חיי-אדם. למכן עלולה

 הם יעילות. חוסר של מהרגשה כלל דרן
 ו-המב- •העסקיים יחסיהם בכל להתמקח נוטים

כשסירתסוד. ומצטיינים סגורים הס רחיים.

ת סני ד הו ת
 להתרכז נהג היכול

ו בעת דברים בשני
מר ? אחת בעינה

 נד אינם הנהגים בית
זאת. לעשות סיגלים

 זו צעירה גברת אבל
 להם נותנת אינה

 נצפדת היא ברירה.
 אותם בירכת אליהם

התפודית. בורועיתיד.
 הכמש את מסתירה
לתאינות. וגורמת

ח תו י פי נ  נערות של זו •חתזהגות ; או
 כח את לנסות השאיפה מן נובעת רבות
 כאשר ביותר. הקרוב הגבר על שלהן הקסם

 היא עצמי, בסחון ורוכשת הנערה מתבגרת
 אולם הנהגים. את ולהקסיס לנסות חדלה
 ארבעים בנות נשים אצל שוב מופיע הדבר

 הן כי להיווכח רוצות הן זה בגיל : ומעלה
והורסניות. מחרדות מושכות, עדיין

הסילון
 פ־ סובל זד, נהג

 הוא תסביו־מהירות.
 כל את לדרום מוכן

ב אותו המעכבים
 מאדם. הומה רחוב

לבז ריצד, הוא אין
 אחת שנייה אפילי בז

 הוא כי אף בנסיעה,
 שעות לבזבז מוכן

 בבתי־קסה. ארוכות
ה לאורך נע הוא

 סילון, כמטים רחוב
 שני על הצטלבויות עובר מכוניות, עוקף

 עצמי. בטחון ומלא לסכנה בז הוא גלגלים.
ביותר. המסובן הנהג זהו

ח תו י פ' נ הם לח א נהיגה הרגלי : אל
 מלא הנמהר הנהג לזזומ״כגרית. מובהק סימן

 חוק, כל י ולהם עול כל לפרוק שאיפת־נע-ויס
 כפרד עיקש חוא לתוצאות. לב שים מבלי

 לאבד מסוגל הוא אולם כאגדץ־לב. וגראה
 אנשים מנוש. של סכנה בשעת עשתונותיו את

ובעבודה. בחברת מהימדס אינת זר, ססוג

טן פ ט פ ה
ל שהנוטע רציי

 יא- זד, נהג של צדד
 בצ־ אוזרו את סים

מ הנהג כי פר־גפן.
 מכו־ של בקצב דבי

 לשים מבלי נת״יריד״
ה על למתרחש לב
 של במקרה ש.כב

מא הוא התנגשות
 הצד !גת תמיד שים

השני.
 ליקים חז מסוג אנשים אופי ניתוח
 רק ולחרגע. לנות ססוגליס הס אין בעצבנות.
 בד ודריכותם עצבנותס את מפיג הפיספוס

 נרגזים הם היומיומיים ב־חסיהס סידת־סר,.
 את לקבל ס מוכנ הם אין סבלנות. וחסרי
תמיד להם נדןא־ם ורעיונותיהם זולתם הצעות

עלולה זה נפשי מצב החרפת ביותר. כסזבים
לחולי־נפש. למוסד או — לנית־הסוהר להביא

ר ו כ י ש ה
 הוא השיכוי הנהג

 מספר אוייב־הציבור
ה על בנועו אחד.
יו מסוכן הוא כביש

מסתנ מכנופיית תר
 במכר־ מזויינים נים

 כל אץ נות־יריה.
 להשתלט אפשרות

 לדעת יאץ — עליו
יע־ ר,.יא מד, מראש

: ■אופי לניתוח
 כשהם במכוניותיהם הנוהגים בני־אדס

 חברתית. אחריות של רגש כל חסרים שתויים
 תלושי־ הם שמחי־חייהם. בכל ניכר זר, חסרון
 סרגש־נחי־ סובלים עצמי, כבוד חסרי אופי,
 הסיפה את האוהבים בני־אדם מתמיד. תות

 : מפוכחים בהיותם אפילו מסוכנים המרה
 מפניהם ההגנה בריא. והגיון סבלנות להם אין

ועונשייסאסר קנסות בעזי־ת רק אפשרית
> מ ך3ו1ה

 זר. נהג של ראשי
 בעננים. תמ-ד מרחף

ב מתרכז היא אין
 על חילם היא נהיגה.

ו ־חי-קים עולמות
 נע הוא כך בדי תוך

להור לציית מבלי
 או הרטדר-ם, אות

 ו־ התנועה, שוטרי
 ה־ במכיניות מתנגש
 לפניו. נוסעית

.אופי ניתוח
 הסצי־ סן להימלט שואפים זה ססוג אנשים

השכ רמתם אן שופע, דמיון להם יש אות.
 להצליח עשויים הס אין למדי. נמוכה לית

וכש להם יט אס אבל סעשי־ס. במקצועות
מע מעלה לעלות עלולים חם אמנותייס, נות
וא בעלים כלל בדרן הנס אלה אנשים לה.
אותם מחבבים ידידיהם וכל למופת, בות

ת סני ס ה ה
 זכות יש אדם לכל
ב פעם מדי להסס
 זי אשי. אולם פעם.

ו עשרים מהססת
 ביממה. שעות ארבע

 היא אשר האותות,
 אחרים לנהגים נותנת
 ר — ברורים אינם
 לנחש יכול איש אץ
 לם־ עומדת היא לאן
צות.

 נו■ למזג המשתייכת האשח ניתוח-איפי:
 הת נדפומית. הססנית אשה הילה זיע גות

ח כל של אופיו את משקפת אמח התגותר־
 סל משתייכים רבים גברים גס .־חנשיי סין
 אלח אנשים של מעשיהס נהגים. של זה עוג

 יציבות ומוסר עצמי בטחי! חיסר על מעידים
 מסוגלים אינם עצבזים, רגשנים, הם נפשית.
 עלר ביותר ■הקלח חסכנח מזהירות. לחשוב

 ה האנשים היסטריה. ליד* אותם להביא לה
 בהט ילננזוו לחרנישס חייבים אותם סובבים
חאפש■־. ככל בסתיו

1**11•ח

ב־ בטיוז זה נהג
המיבא־ לכשרונותיו

ש כך כדי עד ניים
ל עצות שיפע הוא
 הנקרים הנהגים כל

 הוא לדבריו, בדרכו.
ה את לןזרק מסיגל

עצו בעיניים מגיע
 לאמיתו אולם מות,

ה ידיעותיו דבר של
ב מוגבלות טכניות

 השומע ,־,אדם יותר.
צרורות. בצרות להיתקל עתיד לעצותיד

פי או רדח־  שד ביותר הגדול הליקוי : צי
 חוא אין השטחיות. הוא זח מסוג בנייאום

 כ בו ולהשתלם אחד בנושא להתרכז יכיל
 דבר יודע ואינו — הכל לומד הוא הלכה.

 נותן הוא זולתו. את לרמות מנסה הוא אין
 ב הסוכה חדרן גמורה. בכנות עצותיו את

 לעצר להאזין היא היועץ סן להיפסר יותר
 הקרוב חמוסו אל מכן לאחר ולפנות, תיו

ביותר.

! ל ח ו ה

ע זד, נהגים סוג
ר תאוות לעורר שוי
 הנהגים כל בלב צח

ב נע הוא האחדים.
בפר,י הכביש, אמצע

ת מ חילזון, של מ
 לצפי־ לב לשים בלי
ת ה המכוניות מ

לע אחמו. נוסעות
גי הוא קחבות תים
 לתאונות. דם

: אופי ניתוח
 ה הנהג כי לגלות תוכלו קרובות לעתים

 קשוחים. לעקרונות ב-יזוזאם חייו את חי !חלו
 הסובבים כל על אלה עקרונות לכפות ומנסה
 נוטה הוא בעבודה. והן במשפחה הן אותו,

 ביותר צר שלו השכלי והאופק לפסימיות,
 :1 בפני שונות דרישות להעמיד מרבה הוא
 קטנוני, הוא לעסק. שותפיו או אשתו, ניו,
 הוא להשקפותיו המתאימים בדברים כי אם

 כלל בדרן המידה. על יתר ןדיב להיות עשוי
וסנטימנטליות. כנות שונא הוא

ב ה א מ ה

ה 1 ופלא הפלא
נמצ אינן שלו ידיים
 הן ההגה. על אות

 שם אי משוטטות
 העלמה של גופה על

 אין לצידו. היישנת
ב לעסוק רוצה הוא

 הוא ממש. של ענבים
ל להראות רוצה רק

מ שהוא כולי עולם
גע בל להמם סוגל
הו היא לעתים רה.

 מצליח הוא ולעתים ובתמים, באמת אותה רם
עסנר־אורח של עצמותיו את רק להרים
מסכו.

 להראות המנסים הגברים .ציתוח־אופי
 נדרן המם בעולם ביותר הגדולים כגואהבים

 ורי אן מתרכזים הס מאד. עד אנוכיים בלל
 מסוגלים הם ואין ובקסמם, בהופעתם בעצמם,

 כלל בדרן עסוקה. אהבה אשה לאוזוב כלל
בעסקים. והו באהבה הן — עדיהם לסמוך אין


