
במדינה
דרכי־חיים

ה״ד בכך דוטוס פרח
 רבים דג? עודי
זפתסד.ש? צובאים

רוחני ,מרפא
 הלוי, בת־שבע היתד, לא שנה שלושים
 המתגוררת לשעבר, ופסנתדנית מוסיקאית

 כף־ את לפתוח מסוגלת באשדוד, כיום
 לרפא ניסו הרופאים טובי הימנית. ידה
 שיום עד נואש. אמרו וכולם השיתוק את

 סלע, (״ברני״) דב אל אותה היפנו אחד
 דב, רוחני״. ״מרפא התואר את הנושא
 וחלו־ בוריס נוסף, רוחני בסרפא שנעזר

 בישראל, לביקור שבא בריטי אזרח ביץ/
 בת־שבע. של כף־ידה את לפתוח הצליח

בפסנ בה לנגן מסוגלת והיתר, חזרה היא
 זה וכל אחרת. פעולה כל .בה ולבצע תר

בלבד. דקות 8 שנמשך בטיפול
 ״באמצעים סלע, ברני אומר כלום,״ ״זה

 אפילו מחלות, הרבה לרפא אפשר רוחניים
 של מקרה היה לא עוד אצלי אבל סרטן.
 שפתחתי מאז שבועות כמה רק כי סרטן,

שלי.״ הקליניקה את
 יוליום של תספורת בעל ,45 סלע, ברני
 לפני חדש כעולה לארץ הגיע קיסר,
 שבדרום־אפריקה. מקיפטאון שנים, ארבע

ברני, בישראל. הראשון ביקורו זה אין

הלוטוס פרח עם סלע דב
— לחולים הקלה

 במל־ נלחם במקצועו, ספורט עתונאי שהוא
הת את המח״ל. במיסגרת חסת־העצמאות

 רוחני, כמרפא לשמש שלו המיוחדת כונה
 :ברני מספר שנים. כעשר לפני גילה

הט הכוחות על שידעתי לפני ״בהתחלה,
 ספירי־ בחוג להשתתף נהגתי בי, מונים

 שאחרי בחיים התעניינתי תמיד טואליסטי.
 כשכל החוג, של הפגישות באחת המוות.

 הצביעה בטראנס, שקועים היו הנוכחים
 ואמרה המדיום, שהיתר, אחת אשד, עלי

 בפגישה אחר־כך גדול. מרפא אהיה שאני
 המשתתפים בין כאשר החוג, של אחרת

ל הגברים אחד נכנס חולים, כמה היו
במקו ידי את לשים עלי וציווה טראנס

 אחרי החולים. לאנשים שכואבים מות
 מרגישים הם כי החולים טענו דקות כמה
טוב.״ יותר

 תכונות אם טיבטי. מנזיר בשורה
 לכהונת הרי במקרה, התגלו שלו הריפוי
 הלוטוס. פרח על־ידי ברני נמשך מרפא
ב ״כשהייתי מספר, הוא אחת,״ ״פעם

 לבן לוטוס פרח לפתע ראיתי טראנס,
 ידי כף מתוך צומח פנינה כמו וזוהר

 יממנו וקרן יפה נורא היה הפרח השמאלית.
 אשר קול מתוכי לדבר החל לפתע טוהר.
 בישר הוא שיבטי. כנזיר עצמו את הציג

 אנשים לרפא הכוח עם נולדתי כי לי
 לעשות איך אותי להדריך רוצה הוא וכי

 הסימן הוא השמאלית בידי הפרח זאת.
 ובאמת, -שלי. הכוח יד היא שמאל יד כי

 מצד קורנים שלי המרפאים הכוחות
שמאל.״
 העל־ הריפוי סגולות את להסביר אפשר
 הוא באמת אם סלע, ברני של טבעיות

 טוענים, מהם ׳שכמה כפי לחוליו מסייע
 אנשים כי הסבורים יש שונים. בהסברים
 מגנטו־חשמליים, בטחות ניחונו מסויימים

ומשפיעים במגע־יד החולים אל המועברים
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 אוטד של ענין זד. הכל כי סבורים דים
 מהמחלות ניכר שחלק כיוון סוגסטיה.

מסי הנגרמות פסיכוסומאטיות, מחלות הן
 סיבה שום אין הרי פסיכולוגיות, בות
פסיכולו באמצעים גם אותן לרפא שלא
גיים.
שהו רפואיים מחקרים נעשו מכבר לא
 שלא גלולות שקיבלו• חולים, .כי כיחו

 כי להם נאמר אך תרופה, שום הכילו
החלי ונדירות, יקרות תרופות מכילות הן
קצר. זמן תוך מו

שבו מספר לפני תשלום. ללא עזיה
 של פתחו על המשחרים רבו כאשר עות,
 גאולה ברחוב מרפאה הקים הוא ברני

 תשלום ללא מקבל, הוא כאן בתל־אביב.
 המבקשים עולי־הרגל קהל כל את כמובן,

בו. הגלומים הממירים הכוחות עזרת את
 לוגם הוא בטיפול מתחיל שהוא לפני

 אך החיים״. ״סמל לדבריו שהם מים,
 הפאציינט טכני״. ״פרט רק היא שתייתם

 ולשחרר עיניו, את לעצום הוראה מקבל
 עיניו את הוא גם עוצם ברני עצמו. את

 בסביבת אצבעותיו. את להעביר ומתחיל
 הוא אחר־כך הכואב. או הנגוע המקום

 של העיניים בארובות אצבעותיו את נועץ
 מלטף הרקות, ועל המצח על לוחץ הלקוח,

השידרה. חוט ואת העורף את
 מיטת על החולה נשכב שני בשלב

 על אצבעותיו את מעביר דב הטיפולים.
 צד אל מצד אותו ומנענע החולה ראש

 במשך ידיו את מניח הוא בסיום כמטוטלת.
הטי בסיום החולה, עורף על דקות כמה
״הרגש :כלל בדרך החולים :מספרים פול
 העורף באיזור ובחום ומשוחרר נוח תי

שתר שרציתי מה בדיוק ״זה והאזניים.״
ברני־דב. אומר גיש,״

 המצאה אינו הרוחני שהריפוי מסתבר
 ספירי- יש שם מקום בכל סלע. ברני של

ש שם טואליסטים  יש רוחניים. מרפאים י
 בטאונים ואפילו בינלאומיים קשרים להם

משלהם.
 לרפא ״יכול ברני, מספר רוחני,״ ״מרפא

 יכול נובל צמח כאשר וצמחים. חיות גם
וכעבור בידו מעט להחזיקו רוחני מרפא

רוחני ריפוי מדגים סלע
וצמחים לחיות וגם —

 הצמח איך לראות אפשר דקות מספר
עליו.״ את זוקף

 תלויה שלו המרפאה קיר שעל ברני,
 באגודת כבוד חבר הוא כי המעידה תעודה

 :טוען אפריקה, של הרוחניים המרפאים
 טיפולים. סידרת אצלי עוברים ״אנשים

 היא להם לעזור ביכולתי האמונה עצם
 הדרגתית היא התוצאה אבל ריפוי. כבר

 בבת־אחת.״ באה ואינה
במו מלצרית ,45 כבת לבקוביץ, פנינה

 בחיבה: ברני על מעידה העולה, עדון
 שנים. במשך וחוליות כאבי־ראש לי ״היו

 לא כלום ידוע. רופא של בטיפול הייתי
 ייאוש, מתוך ואז, תופת. כאבי לי היו עזר.

 עשה הוא דב. אצל טיפול לקבל הסכמתי
 לחש הוא לי. שכאב במקום מסג׳ לי

 דקות כמה במשך ידיו את ושם משהו,
 שוב לבלי חלף והכאב הכואב המקום על
הזה.״ היום עד

 דבר לחוליו עושה אינו שברני כיוון
תש :תמורתם גובה ואינו ליטופים מלבד
 החוק. על עבירה כיל עובר הוא אין לום,

 ירם־ ולחשיו שליטופיו להאמין שרוצה מי
 ברני להיפך. מניעה. כל לכך אין אוהו,

דוס־ ופעלו עבדו איך חיה, עדות משמש
--------------------------------- סובלים, לאנשים עזרו ואף אי־האליל,

 הינה הנוכחית עבודתך
 זה דבר כאחד. צאות

 הגישה שינוי מחייב
 מ־ רצינות ויתר מחד,
 בכללו לנושא צידד

 כללי שינוי גם מאידך.
 יביא חייך סידרי של

 ישתפר. שמצבך לכך
 עוד הרומאנטי, בשטח

 מוצלח שבוע היה לא
 טלה. עבורך, יותר
 וכיבושים יוזמה מעט
חבריך בין שם לך יקנו

חו וחסרת קשה
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מבחינה הן וסוער מעניין שבוע לכם צפוי
 מבחינה והן פינאנסית

ש אפשר רומאנטית.
 או בעזרת כסף תעשו

רו מקשר כתוצאה
שהר ואפשר מאנטי
תע רומאנטית פתקה

רב. בכסף לכם לה
 ולא להמר לא השתדל

ל שלא כספך לסכן
 עלול אתה כי צורך,

 כס- להוצאות להיגרר
להם. ציפית שלא ולהפסדים פים

* * *

 ובילויים. רומנטיות חוויות שבוע לך צפוי
 שהעסיקו לבעיות פיתרונות יימצאו השמע

ש מהחודש עוד אותך
 להיחלץ תצליח עבר.

 כספיות ממספר:דאגות
 מנוחתך. את שהטרידו

ש ייתכן זאת לעומת
 מול להתייצב תיאלץ
 יקרה אם ריגשי. משבר
 מוטב במשפחתך, הדבר

 אס לשונך את שתנצור
 שהעניינים רוצה אינך

לרעה. חלילה, יתגלגלו

* ¥ *

 בפניך, נפתח ממש, משוגע סוער, רומאן
 יהיו אם בתולה, בת
לר העיניים רק לך

הנר האיש, את אות
 זה כבלתי-נכון. אה

יימ זה בריב, יתחיל
 יגיע זה בסערה, שך

גדולה. באהבה לשיאו
 יש בענייני״כספים גם

דוו לאו אבל סערות,
לע דע :שליליות קא
ב אך שלך, על מוד

עצ על שמור מטויימת. ובאצילות רכות
 למועד תתן ואל — מבעיות־קיבה מך

מסוכן. זה לחלוף. שלך הביטוח סיום
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 כורך פינאנסיות הצלחות של חדש גל
כו התמוטטות עימו

לי תהסט אל חותיך.
קצרה, חופשה טול

השדה, לאוויר לצאת
 חדשים אנשים להכיר

 אל שני, מצד אבל —
הטב לנטיותיך תיכנע
 ההווה את לחסל עיות
 למחר להתמסר כדי

:שור בת מעורפל.
— מיקרית פגישה

ומוצלחת. גדולה אהבה בעיקבותיה תביא

¥ * *

 מאשר קדימה לזוז מוטב האינרציה בכוח
ה כל הפעלת תוך־כדי
 זוהי הזמן. כל שרירים,

לח מוטב בה תקופה
 כל לפני הרבה, שוב,
 כן אס ואמנם, צעד.

 מן תירתע ולא תעשה
 המפתיעות המסקנות

 רחוק, תגיע — שתסיק
 יל- סיכויים יש השבוע.

להכנ או העלאת־שכר
צפו יוולר. גדולה סה
לקראת ארוכה נסיעה יה

עקת
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 להתחיל החלטת אותה גדולה, עיסקה
ב לא אומנם תיכשל.

 זה מה אבל אשמתך,
 רב כסף תפסיד משנה.

 עד רב זמן לך ניקח
 סביר. למצב שתחזור

 מחכה מאזניים בת לך,
 תגידי אל קשה. אכזבה

 לא ! אותך הזהירו שלא
 יילך לא בעסקים רק
 אלא מאזניים, בן לך,
 עשוי אתה בקלפים גם

 התחלת לא אס ניכרים. הפסדים לספוג
 עכשיו. שתתחיל מוטב — היוס עד לחסוך

* * +
 ניכרים, הישגים תשיג בו שבוע זה יהיה

כו את לנצל תדע אם
מועי לדברים חותיך

הבל. לדברי ולא לים,
לפע להרצין, צריך
 מעליך הרחק מים.
ל המנסה מבוגר אדם
דב לעשות אותך שדל
 עומדים שאינם רים

 עם אחר בקנה-מידה
החוק. ועם אופייך

צ- רק לך יביא הוא י
 חפוזות. עסקיות מהחלטות הישמר רות.

 להי- המנסה האדם את מעלייך הרחיק
 ממך מרחיק הוא מקום. לכל אלייך לוות

 בהם. מעוניינת שאת רציניים, אנשים
*

 עבודה בענייני המידה על יתר טרוד הינך
״ בני־משפח־ את ומזניח

 מזל בן היזהר תך.
 עדיין זוגך בת קשת,

 מחזריה מלא, בכושר
 אותה. זוכרים עדיין

 מה־ יצאה היא אומנם
 אך מה, לזמן מישחק

ובמ אשה עדיין היא
או פנק פריחתה. לוא
 תשומת לה והקדש תה
האפשר. ככל רבה לב

0111*

 ושוקע הולך אתה שיפור. טעון מצב
 את ומגדיל בבעיותיך
 לכל מעבר חשיבותן

רא דבר פרופורציה.
 לשתות הפסק — שון

תח לך מצא לשכרה.
מ הליכה כמו ליפים
ו שחייה ברגל, רובה

ה אשכוליות. אכילת
שא שתבין הזמן גיע
ב גיבור שום לא תה

 בן היסטורי אפוס
הח יותר, צר כשהמקום כרכים. שלושה

עליו. שמרי גדי, בת יותר. נפלאות וויות

 וביזבוז מיותרות רכישות מכמה כתוצאה
 מצבך התערער מופרז,
מש במיקצת. הכספי
ב לזאת תתייחס פחתך
 חבריך כן לא אך הבנה,

 אל ולעסקים. לעבודה
 בהרפתקאות תסתבך

 יותר גלה בקלות־דעת.
מס למתרחש עירנות

למ תוזמני >זם ביבך.
חו שאת חברתי אורע
 עוז אזרי מפניו, ששת
 לטובה. תופתעי כמה עד היווכחי ולכי.

* * *
 לא דגים, בת שלך, האהבה חיי במישור

מרעי שינויים יחולו *
 בגסות תידחי אל שים•

הנלהב, מחזרך את
כ חשה שאינך למרות

 תני משיכה. כל לפיו
שלו; את לעשות לזמן

 תשתנה שהרגשתך או
 שהוא או זאת, בכל

דגים, בן ממך. יתייאש
הנוח, אופייך למרות

אותך. הולמת שאינה בצורה תסתבך
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