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)33 מעמוד (המשך
בלונ מאיו ג׳ף של לאסטרולוגיה פקולטה

 של תלמידתו להיות גם הספיקה היא דון.
 לפארא־ הפקולטה דיקן טנהאף, פרופסור

 בהו־ אוטרכט באוניברסיטת פסיכולוגיה
 היא תעודות, ממנה כשמבקשים אבל לגד.

להציגן. מה משום מתחמקת
ב אפילו רב־גונית. בחורה היא בכלל,

 היא מכבר, לא מתעסקת. היא פוליטיקה
 לענייני כתב עם פגישה קבעה מספרת,
באוז ומתריעה העתונים אחד של מפלגות

השלטו של ההתעניינות ״חוסר על ניו
 מפא״י,״ של הצעירה המשמרת בחברי נות

 וזה בראשם.״ ״עומדת טל, ורדה שהיא,
 יודעת המיסתורית הבחורה הכל. לא עוד

 לפאראפסיכולוגיה שלה החוג על לספר
 עורכי- — מרצים 200 ״המעסיק בחיפה

 ואסטרולוגים. פסיכולוגים רופאים, דין,
 110 בו ושיש ואקסקלוסיבי, סגור חוג זהו

הפו בתעודות־חבר, המחזיקים סטודנטים
טלפו תורנויות ומקיים ולילה יומם על

שלוחות.״ עם ניות
 הצעות ״המון גם קיבלה היא מזה חוץ

 שאהיה כדי ודוגמנות פירסום מסוכנויות
 עבור הון לי לשלם רצו הם דוגמנית. להם

 היא בכך די לא אם אותי.״ לצלם הרשות
מל לתחרות (סופית) ״מועמדת גם היתד,

שאש הסכימה לא אמא אבל העשרה, כת
מוסרי.״ לא זה כי בתחרות תתף
 בתור עומדים אנשים אבל להאמין, לא
 הסיפורים, כל אחרי הזו, הידעונית אצל

שתש כדי כספם ממיטב לידה ומשלשלים
שלה. ההזיות דברי את באוזניהם מיע

 מספרת אנשים,״ מיני כל אלי ״באים
ידו אישים הם מביניהם ״רבים .ורדה,
 ומילין- סופדים שחקנים, מדינאים, עים:
במיו דברי, מאמיתות נדהמים הם נרים.

 העתיד, אופיים. וניתוח לעברם בקשר חד
 בהירים בצבעים מצטייר אינו כלל, בדרך

 מאוד. קודר אפילו הוא לעיתים כל־כך.
 האמת את אומרת אני לשקר. נוהגת אינני

 אני מחלה, או מוות רואה אני אם בפנים.
ללקוח.״ זאת מספרת

 לילדים, סרטן
לגדולים עושר

ב־ שלה המודעה את איתי ך*
 שלמה מספר והתפתיתי,״ עתון 1**

 טל. ורדה של הקלייגטים אחד חרמון*
 מגידי־עתידות אצל הייתי לא ״מעולם

 היא ספורט. מתוך הלכתי והסתקרנתי.
 הייתי לדבריה מזהיר. עתיד לי ניבאה
וההת שנתיים. תוך מיליונר להפוך צריך

לוו קרוב תהיה שלי הפתאומית עשרות
המ הפתאומי השינוי מעסקי־ביטוח. דאי
 לחו״ל, נסיעות בהרבה כרוך יהיה היר
 להיות וימשיך מצויץ שלי הבריאות מצב
 ושיבה זיקגה עד לחיות עתיד אני כך,

וכהנה. כהנה ועוד
ש לציין ועלי אופיי, את ניתחה ״היא

 או פחות נכונה אותו לנחש הצליחה היא
 אותי. תאם לא לגמרי עברי ניחוש יותר.

 לי קישקשה והיא מולה ישבתי כאשר אך
 מה משום דבריה. את אישרתי עבדי, על

נכו דברים אומרת שהיא לי נדמה היה
ש אחרי פג הדברים של רושמם נים.

 כל את בדמיוני שיחזרתי ממנה. יצאתי
 אך אותי. תאמו לא בעצם והם הפרטים

 מגיבוי כל־כך מרוצה הייתי בכל־זאת,
 עבוד גם הורוסקופ שביקשתי עד עתידי
והילדים.״ אשתי
 לספר חרמון של אשתו מתחילה כאן

 בעלת בחורה לפני ״דאיתי סיפורה: את
 לי לספר החלה היא מכשפה. של דמות

 ניתוח וכזב. שקר שהם דברים עברי, על
 לי ניבאה היא דעתי. את הניח אופיי
 עתידה אני לדבריה, משחור. שחור עתיד

ני שני אעבוד אני בחיי, הרבה לסבול
 קשה. תאונה לי שתהיה ייתכן תוחים,

ש ייתכן — במשפחה מוות ראתה היא
 ההורוסקופ את בדקה היא ייהרג. בעלי

 מהם אחד לדבריה, הקטנים. בני שני של
 השני הבן בצעירותו, וימות בסרטן יחלה

 לעולם הוא אך ,40 גיל לפני יינשא לא
ית הוא ילדים. להוליד ׳מסוגל יהיה לא

 שנות מרבית את הפשע, לעולם דרדר
 ומשום בבית־הסוהר, יבלה היפות חייו

מאוחר.״ יינשא כך
 במשך בביתה הסתובבה חרמון הגברת

פת בכי התקפי לי ״היו כסהרורית. שבוע
הדב רושם תחת הזמן כל חייתי אומיים,

שמ לבעלי לקח לי. ניבאה שהיא רים
הר אותי. להרגיע הצליח שהוא עד עות

עלי.״ נטרפת שדעתי פעם לא גשתי

ב להשאר ביקש האיש בדוי, שם •
שם. עילום

ומי האסטרולוגית אינה טל ורדה
 כיום הפועלת היחידה נבאת־העתידות

 מודעו־ את ומפרסמת ישראל, בערי בגלוי
 כמה קיימים כמוה חוצות. בראש תיה

 שתמורת ו״קוסמים״ ״מכשפים״ עשרות
ל מסויימים במקרים המגיעים מחירים,

עתידות מנחשים לביקור, לירות מאות
מזלות. וקוראים
מלפ קצרה וידו זאת אוסר אינו החוק

 כל היום יכול חוקית מבחינה נגדם. עול
 על להכריז מבית־משוגעים שנמלט מטורף
לג קורא־עתידות, או באסטרולוג עצמו
ב לדרוש שיבוא מי מכל כספים בות

בל עבירה בכך שתהיה מבלי עצתו,
נגדו לעשות יהיה שאפשר ומבלי שהיא,
דבר.

הונאה. נגד חוק ״קיים משפטן: מסביר
 הונאה, מהי מסביר החזק ואין היות אך

ויש לגנב, הקוראת פירצה בבחינת הריהו
 גם למיניהם. לנוכלים גן־עדן היא ראל
 הוא יידעוני, נגד תלונה מישהו יגיש אם
 איצטגני־ אשמתו. את להוכיח יצליח לא
 על ״מקצוע״ בבחינת אינם ויידעונות נדת
מוג אלה *שטחים ואין והיות החוק. פי

 מה סמך על אין מקצוע, או כעיסוק דרים
 לאסור יכול אינו החוק החוק. את ליצור

ול־ רוצה שהוא במה להאמין אדם על

טל ורדה
צריך'לשלם — להאמין הרוצה

זו. אמונתו תמורת שלם
 רב נגד לפעול יכול אינו שהחוק ״כמו
 לאלוהים תפילה עבור תרומה שמקבל
 כך חולה, לילד ״שלימה רפואה להבאת

 לקבל מישהו על לאסור יכול אינו הוא
 המשלם יהיה לפיה נבואה תמורת ־תשלום

לה שרוצה מי שנתיים. בעוד מיליונר
•שלו.״ האמונה בעד לשלם צריך אמין

 להגן החוק של מתפקידו זה אין חאם
 הגיוני, שיפוט בכוח ניחונו שלא אלה על
שב כאלה או דיים, משכי׳לים שאינם או

שיה כושר את מאבדים משבר נסיבות
האש למוכרי קורבן ונופלים שלהם פוט

ן ליות
 כל כי סבורים משפט ואנשי סוציולוגים

 העצמי בטחונו את הנבואות מחזקות עוד
 ב־ אין יותר, טוב בעתיד הלקוח של

 ״הם ציבורי. נזק כל למיניהם ״מכשפים״
פסי שממלאים פונקציה למעשה ממלאים

הס מסויימים,״ חולי־נפש לגבי כיאטרים
ה שמחירי בתנאי זה ״אבל רופא, ביר

הנות ושהאנשים סבירים יהיו הזה שירות
 שלא כדי פיקוח, תחת יהיו אותו נים

 למטרות ופירסומם השפעתם את יינצלו
כשרות.״ בלתי

 ו״הקוסמים״ ה״מכשפות״ ריבוי נוכח
 הביקוש ונוכח הישראלי, ברחוב למיניהם

 להאמרת הגורם לשירותיהם, וגובר ההולך
 כל- רע רעיון זה היה לא אולי מחירים,

 בידורי ענף על כלשהו פיקוח להטיל כך
 תמימים שאנשים לדאוג צריו מישהו זה.

שה לא אם לפחות, בטוחים להיות יוכלו
 שה- אז יתממשו, להם שמנבאים נבואות
מו של פאציינט איזה אינו שלהם ידעוני

בחופשה. להולי־נפש סד
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