
שאול לשרו□ להגיש החליט הזה העולם
את ניתח והוא ־ 1 ו״נ יי של טביעות שבע

הם !׳ מ לדעת בלי ועברם בעליהן אופי
 שיכולת מבינים אינם הם קווי־היד. פי על ראיית־העתיד ביכולת כופרים רבים ״אנשים

 מסויים, נושא ללמוד להתחיל יכול למשל, מסויים, אדם הגיוני. מדעי הסבר לה יש זו
 על ברורים סימנים יש קווים באותם נושא. לאותו הקשורים מסויימים קודים לפתח ובכן

 כף־היד׳ בתוזי מיד מופיע ריגשי או שיכלי שינוי כל נושא. באותו הלימוד התפתחות
בעתיד.״ לתוצאותיו עדות גם עמו ומביא

★ ★ ★
מדהימות תוצאות

 מיוחד־במינו. ניסוי לערוך הזה העולם החליט מעשי, במיבחן הדברים את להעמיד כדי
 ידועים ועברם שאופיים שונים, בשטחים העוסקים אנשים, משבעה כף־יד טביעות לקח הוא

שאול. שלום של ולבדיקתו לעיונו הזה העולם כתבת הגישה האלה הטביעות את לציבור.
 לו שיהיה מבלי הטביעות, בעלי את לראות מבלי ביותר. מפתיעות היו התוצאות י

 את שאול ניתח לידתם, תאריכי זולת דבר עליהם לדעת מבלי הם, מי מושג אפילו
עתידם. על דברים כמה אמר ואף עברם, את אופיים,

 איש־ אין כי הוא. אף הסתם מן יופתע הבאים, בעמודים התוצאות את שיקרא הקורא,
 והבוהימדי). השחקנים בחוגי דווקא נדירה זו (ותכונה טופול חיים מאשר יותר מסור משפחה

 כי יודעים ילין־מור נתן של יודעיו כל קיצוניים. למעשים נטך, שמר שדן בכך ייפקפק ואין
 — בעייה כל של שונים צדדים לראות יכולתו היא אופיו של הבולטות התכונות אחת

 של ורגישותו וקור־רוח. שיקול שחייב תפקיד לח״י, מפקד להיות אותו שייעדה תכונה
הידועות. מן היא חוסיין ראשד

 על לעמוד כדי שאול, של חווודדעתו על להגיב הטביעות בעלי לכל נתן הזה העולם י
דיוקה. מידת

★ ★ ★
הרגש וקד הכור? קו

* ■ * • * ■ ■ * ■ ■ ■י ■ ■ ■ ■ * * * •
הכירומן? עובד איך

 :שאול שלום על־ידי שניתן טופול, חיים של ידו כף מניתוח חלק למשל, הנה,
מקו־ההגיון. ורחב ארוך יותר קו־הרגש

 התחלתו האמצעית לאצבע במקביל שהולך קו־הגורל רגישות. על מראה קו־ההגיון
בחיים. מוקדמת התחלה על מראה
 היד בשורש מתחיל הוא בכף־היד. ביותר המעניינים הקווים אחד הוא השמש קו

של חלומותיו יתגשמו אם מוכיחים אחרים בקווים ושילובו אורכו האצבע. לכיוון ופונה
 ידו, כף מתוך אדם כל של ואופיו תכונותיו את לקרוא מסוגל מרמת־השרון שאול שלום
עתידו. את אפיל ולנחש חייו, מתולדות מדוייקים פרטים להעלות

 המיסטית, השכלתו את קיבל ושם בהודו, זמן הרבה הסתובב בבורמה, נולד הוא
מכף־היד. הקריאה חכמת את רכש שם ההיפנוטית. הטלפסית, האסטרולוגית,

 להודו. בריטיים נתינים בתור משפחתי, ובני אני ״הובלנו, מספר, הוא המלחמה,״ ״בזמן
 בבורמה יותר. גדול במיספר יהודים עם נפגשנו שם רק בדלהי. בכלכותה, בבומביי, גרנו
יהודים.״ בכלל אין

להיות הספיק מאז בכפר־גלעדי. פשוט כחבר־קיבוץ ונתקבל ,1959ב־ לארץ הגיע שאול

לא. או האדם
 מרץ. הרבה בעל בריא, אדם על ארוכים, חיים על זה, במקרה מעיד, החיים קו

 על החיים, בתחילת ביטחון הרבה על מעיד בתחילתו עוד קו־החיים עם המתחבר הקו
 רגישותו. על רצונו בכוח יתגבר כאלה קווים בעל אדם רצון. כוח והרבה רגישות הרבה
 טוב־לב. על מעידה רחבה יד

רגש. הרבה על מעידה מפותחת, שהיא ונום, גבעת
חזקים אלה דברים למוזיקה. וגישה דמיון על מעידה מפותחת, שהיא גבעת־הירח,

אמת מגלות ידיים
 להתחתן, הספיק הוא מבורמה. משלחות של ומקשר במיסטיקה מרצה מתורגמן, גנן,

 המקצוע. את ולשנות ברמת־השרון לדירה לעבור הקיבוץ, את לעזוב ילדים, שני להוליד
בערב. כפות־ידיים של רשמי ולקורא ביום לגנן הפך הוא מקשר, מרצה, מתורגמן, מגנן,
 ״כשהייתי שלו: המקצוע סודות על מספר הוא בריטי, נתין של וחיוך מיבטא עם

 למדתי שם הלועזית. בספרות התעניינתי הבודהיסטים, המנזרים בין הסתובבתי בבורמה,
 במזרח והיפנוזה. טלפטיה אסטרולוגיה, כגון בנושאים למערב המזרח בין ההבדלים את
האלה.״ לנושאים הגיוני בסיס לתת מנסים במערב למדע. המיסטיקה את להפוך מנסים לא

 בספר היהודים, אצל גם ויוון. סין הודו, בטיבט, הם היד בכף הקריאה של מקורותיה
 מתברר הספרות מן זה. בשטח להתמחות הרבו המזרח עמי זו. חכמה מופיעה הזוהר,
שנים. אלפי לפני כבר זה בנושא עסקו ובבורמה שבהודו

 על־ידי שישנו. ביותר המעניין הנושא היא היד, ״חכמת מסביר הוא ״כירומנטיקה,״
 ודרך־ התורשתיים נתוניו כשרונותיו, אופיו, על לעמוד ניתן האדם של ידו בכף הקווים

 מוכשר, הוא למה לעסוק, עלול הוא במה לקבוע ניתן אלה כל של שילובם על־ידי חייו.
 בריאותו על להשפיע עלול הדבר ואיך לתוכניותיו, תנאי־חייו בין לתאם יצליח האם

 העומדים מסויימים מאורעות על בוודאות לדעת אפשר קודי־היד לפי והפיזית. הנפשית
ובגורל. המשפחתיים בחיים בקאריירה, שינויים שנים: כמה כעבור לו לקרות

★ ★ ★
מיסטיקה וגס מדע 8ג

להתפתחותו הקשורים אלה מהם, כמה לידתו. עם ברובם נולדים האדם של ידו ״קווי
 כבר הרפואה מדעיים: יסודות ישנם הזאת בשיטה מכן. לאחר נוספים והנפשית, השכלית
 גם אולי בה יש המוח. של ביותר החשובים העצבים נשלחים היד שלכף הוכיחה

במדוייק. זאת מסבירים אינם המיסטיקה ולא המדע לא אך מיסטי, משהו
צורת היד, בצורת עוסקת הכירולוגיה וכירומנסיה כירולוגיה לשניים: מחולק ״הנושא
 הקשורים ובתווים בקווים עוסקת הכירומנסיה הכף. וקווי הציפורניים! צורת האצבעות,

 האופי קווי את נותנת שהכירולוגיה להגיד אפשר האדם. של והשיכלית הנפשית בהתפתחות
החיים. דרך על מספרת הכירומנסיה ונתוניו.

 משתנים הם כלומר, הידיים. קיפול על־ידי נוצרים שהקווים החושבים אנשים ״יש
 הלידה. בזמן מופיעים הסימנים כי נכון, אינו זה הסבר אך האדם. של לעבודתו בהתאם

אדם האדם. של ברגישותו מותנית התפתחותם אך החיים, בהמשך מתפתחים אומנם הם
 גדלו למשל, שלי, בקיבוץ הפיזית. מעבודתו כתוצאה יותר רבים קווים יקבל רגיש

לגמרי. שונים קווי־יד היו אחד לכל אך תנאים, באותם והתחנכו עבדו אנשים,

 כוח־תפיסד, על גם מעיד זה דבר תנוס. גבעת עם מתקשרת הירח גבעת אם במיוחד,
בלתי־רגיל.

 טובה, תפיסה בעל הוא שהאדם סימן הקמיצה, כלפי פנימה מתכופפת הקמנה האצבע אם
 קולות. בחיקוי כישרון למשל שחקן, של כשרונות לו ויש

 וכושר־שיקול. בריא הגיון כוח־רצון, הרבה על מעיד היד, עם נכונה בזווית ארוך, אגודל
 אוריגינליים. רעיונות בעל אוריגינלי, אום על מראה זה פנימה, פונה הזאת כשהאצבע

לעצבות. נוטה שלא עליז, אדם שהוא מראה גם זה דבר

הנאיס שבעמודים הטביעות בדיקת בעת שאול שרות


