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 גבר של חיבוק מיחסי־מין. חוששת אני
העל היא קל הרהור אחרי אותי...״ מגעיל

 אני ״אבל ולחשה: שפתיה על חיוך תה
 מוכרחה אהיה דבר של שבסופו יודעת

המלאך.״ — מור לרוג׳ר להינשא
 של ביקורה תיאור הוא זה, תיאור

צעי ידעונית אצל הזה העולם כתבת
 האיצטגנינות בשמי שזרח הדש כוכב רה,

 לעצמה הקוראת הצעירה אבל הישראלית.
היו בעתונים -ומפרסמת -טל, ורדה בשם
ה בין מבטיחה, היא בהן מודעות מיים
 נעלמים ואיתור אבידות ״מציאת שאר,
 להסתפק מוכנה אינה העולם,״ רחבי בכל

 מגידוד או קוראת־מזלות של בתוארים
 כ״ראש עצמה את מגדירה היא עתידות.
 <כ־ עקרב״, במזל האסטרולוגים חוליית

 לפאראפסיכו־ האדצי החוג ״יושבת־ראש
בחיפה. שמטהו לוגיה״,

 צובאים שם ותל־אביב, בחיפה הדירות
 סתם אינן לפיתחה, מבקשי־מזלם־בכוכבים

 לייעוץ ״המכון משרדי הם אלה דירות.
 את הפכה טל ורדה בקיצור, אסטרולוגי.״

 למעין האלה השמות כל עם האסטרולוגיה
קופת־חולים. של סניף

 כאשר מאוד. טרודה בחורה עצמה היא
 לפני ללקוחה הורוסקופ להכין התבקשה

עכ עסוקה ״אני בטענה: סירבה החגים,
 אחר־ גולדה... של הורוסקופ עם מאוד שיו
ל הורוסקופים גם להכין חייבת אני כך

 אינני לא. שרים... כמד, ולעוד דיין משה
 מאוד אני שמותיהם. את לגלות מוכנה

הזה.״ בנושא דיסקרטית

תופעה
מוזרה

 האסטרולוגיה של החדש השביט וכב ץ*
בכתב״ כשנתיים: לפני לראשונה דרך

 עולמות לפאראפסיכולוגיה הישראלי העת
 המכתב מכתבים במדור התפרסם אחרים,

החי כחודשיים לפני נכבדה, ״מערכת הבא:
ש לאחר באסטרולוגיה להתעניין לותי

 מאוד דברים אחרים בעולמות קראתי
 לי נודע זה. בתחום הקשורים מעניינים

 משלו מיוחדות תכונות יש מזל לכל כי
 לפני המזל. מן מושפע מבנדדהגוף גם וכי

לס אפשר אם לבדוק החלטתי כשבועיים
 תאריכי- לי הביאו חברים הכתוב. על מוך

והצ הכרתי, לא אותם אנשים של לידה
 לתאר בלבד, הלידה תאריכי על־פי לחתי
הח גדול. דיוק באחוז אופיים ואת אותם
 מזלם בניחוש גם כוחי את לנסות לטתי

 לא אני לידתם תאריכי שאת אנשים של
אנ להרבה לנחש הצלחתי מאז יודעת...

רחו לעיתים שוגה -ואני המזל את שים
 להסביר תוכלו אם לכם אודה בלבד. קות

 בתודה המוזרה. התופעה פשר את לי
חיפה.״ — פורמן צפורה ובברכה, מראש
התו את לה הסביר מישהו עם ספק

צרי היתד, לא פורמן ציפורה אבל פעה.
 שמד, את שינתה היא הסברים. הרבה כה

 החלה לה, שיסבירו ובמקום טל לורדה
לאחרים. להסביר

מצי שמה את שינתה מדוע כשנשאלה

הידעו השיבה טל, לדרדר, פורמן פורה
 אחרת מישהי היא פורמן ״ציפורה נית:
 היא מתחתי... אחת קומה פעם גרה אשר
 יש דומות. מאוד אנחנו .12 בגיל מתה

 תעודת־הזהות מספר אותו את אפילו לי
שלה...״ כמו

 לגלות טל ורדה מוכנה בטרנס, וכשהיא
 בעצם ״אני זהותה: על פרטים יותר קצת
 משום אנשא לא אני שמונים. בת זקנה
שחו קירות מאוד ואוהבת זקנה שאני
 שחור, בית לי לבנות רוצה הייתי רים.

צבע גם הוא הנבילה. צבע הוא שחור כי

 אוהבת אני בו. יפה ואני -ומושך מגנטי
ושחור.״ אדום

 בראיית־הנו- מאמינה טל ורדה
בקי בגילגול־נשמות, בספיריטואליזם, לד,
 וד,מאגיים.״ המיסתוריים הדברים ״בכל צור

שנול וחצי, שבע־עשרה בת היא לדבריה
 לפני שנפטר פסיכולוג, לאב בסין דה

גראפולוגית. שהיא ולאם שנים, שמונה
 לפאראפסיכולוגיה המיוחדת נטייתה את
 ־1ש בת כשד,יתד, לטענתה, ורדה, גילתה

 אלה צנר, קלפי היו ״לאמי וחצי. תיים
צו המש מופיעות שעליהם קלפים 25 הם

עצ על חוזרת צורה וכל גראפיות, רות
להו נוהגת היתד, אמי פעמים. חמש מה

 לנחש ממני ומבקשת מהחפיסה קלף ציא
הניחו בידה. מחזיקה שהיא הקלף מהו
למטרה.״ -תמיד קלעו שלי שים

 של היחידה הפעילות היתד, לא זאת
 כבר הזה ״בגיל וחצי. שנתיים בגיל ורדה

 גילתה דיפרנציאלית,״ מתמטיקה ידעתי
 זד, מה להסביר התבקשה כאשר בצניעות.

 היד־ באד, לא דיפרנציאלי, חשבון בדיוק
שכח ״כבר :לדקה אפילו במבוכה עוגית

שנים!״ חמש־עשרד, מאז עברו הרי תי,
תחל״ה ורדה, מגלה תקופה,״ ״באותה

 נשמות.״ גילגול על ספרים גם לקרוא תי
ה הספקני החיוך את מיד לראות אפשר
 מפני רק זה הקוראים. שפתי ע׳ל עולה
 שנתיים בגיל שכבר יודעים אינם שהם
 מכך שנבהלה ואמה, לקרוא, ורדה ידעה
לפסי דחוף באופן אותה לקחה נורא,

 הנ״ל התופעה. את לד. שיסביר כיאטר
 לחשוש. מה לה שאין האם, את הרגיע
 מנת־מישכל -מאוד פשוט יש שלה, ״לבת
.״״172 — גבוהה

 היחידות הילדות חוויות היו לא ואלד,
התל התחלתי גם חמש ״בגיל ורדה: של

 גבוהים. עקבים על נעליים ולנעול אפר
 בתיכון איתי שילמדו הגדולים הילדים

 ביראת עלי הסתכלו הקטנים לי. לעגו
 בעיר ״גרנו טעות: אינה זו לא, כבוד.״

 הורי היגרו לשם בגרמניה, פרייבורג,
תי בבית־ספר ללמוד התחלתי שם מסין.

חמש.״ בת כשהייתי כון
התכו אצלה גאו שבע עד חמש מגיל

להי עוד יכלה לא והיא הטלפאתיות נות
 שזנה ״הייתי ברבים. אותם מלהפגין מנע

 מה, משום ורדה סבורה ■הילדים,״ משאר
 מהם מבוגרת גם הייתי רוחנית ״מבחינה
להפ חדלתי קנטרנותם בגלל אך בהרבה,

חוץ.״ כ-לפי כשרונותי את גין

ת חו ם כו  טמירי
עקרבים של

 לזרדה באה ״■הגדולה היתגלות ך*
בשבו ״קראתי .14 בת כשהיתה טל ן 1

ה אלילת על כתבה האנגלית בשפה עון
פח על התוודתה בה קלארק, פטולה זמר
 בת היא שגם כשגיליתי המוות. מפני דה

כתוב את מהשבועון ביקשתי עקרב, מזל
 אליה. ושלחתי הורוסקופ לה עשיתי תה.

 מכתב ממנה קיפלתי שבועות כמה אחדי
 לפטולה כתבתי תחזיותי. כל את שאישר

 לי לשחרר ממנה ביקשתי בו נוסף מכתב
להש שאוכל כדי המיסתוריים, כוחותי את

 עקרב במזל שנולד מי רק בהם. תמש
עקר של הטמירים לכוחות לגרום יכול
להשתחרר.״ בים

ב־ למדה היא ורדה, -טוענת ,15 בגיל
)34 בעמוד (המשך

 .100 היא רגיל אדם של מנת־מישכל *)
 לאיג־ נחשבים ,120 של מנזז־מישכל בעלי

גבו מנת־-מישכל מיוחד. באופן נוליגנטיס
לגאונות. נחשבת יותר הה


