האסטרולוגית־כירומנטית־גדאפולוגית
וקוראת־הקלפים מרים חמיו
חוזה:אריק שוון לא ישוו־ ,יצחק נסן
יגיע דחוק ,ובמצריוס יתרחש אסון
שוללת את האמונה שהאס־
 * \//ט רו לוגי ם מפיצים ,כאילו שנת
תשמ״ד תהיה שנת השמדה כללית .אין
בדיחה יותר מוצלחת מזו .יש הבדל של
יום ולילה בין משברים וקשיים חולפים
ובין סיומו של עולם .בקיצור ,לא
נושמד בשנת תשמ״ד.״
כך אומרת מרים תמיר — אסט
רולוגית ,גרפולוגית ,קוראת בכף־היד
ובקלפים .מרים בת  ,40אם לשניים
וגרושתו של מפקד מישטרת מחוז
תל־אביב ,אברהם תורגמן.
לקראת ראש־השנה נאותה מרים
לחזות את אשר יתרחש בשנת תשמ״ד.

כןז־היד

אומרת מרים תמיר:
בשנה הקרובה יימשך המשבר
הפוקד את ישראל וארצות אחרות ,אך
מבחינתנו ,מצבנו טוב יותר .לקראת
השנה יחול שינוי לא לטובה במצב
הכלכלי.
בממשלה יחולו שינויים .אני צופה
שינוי פרסונלי בצמרת הממשלה ,אך
איני רואה את אריאל שרון או את
שמעון פרם כראשי־ממשלה .לא הייתי
מציעה לשרון לחתור בכיוון זה ,כי הוא
לא ינחל בכך הצלחה .הצעה דומה
נתתי למנהיג גדול בחרל ,והוכחתי לו
שצדקתי.
השלום עם מצרים יימשך והשג
רירויות יוסיפו להיות פתוחות ,אך
באמצעות אישיות מצרית שפגשתי
באחרונה ,ראיתי שצפוי אסון בממשלה
המצרית הנוכחית .אך גם אסון זה לא
ישפיע ,בשלב זה ,על הסדר־השלום
בינינו ובינם.
המצב בסוריה יהיה חמור .כפי
שחזיתי את רצח אנוור אל״סאדאת ,כך
אני רואה את מחלת ח׳פאז אל־אסאד
ונפילתו .אינני יכולה להבטיח שזה
יקרה בקרוב ,אך בגלל זה אינני רואה
שום קשר ,לפחות קרוב מאוד ,של
צעידה לקראת שלום בגבול הסורי.
אינני רואה את יציאת צה״ל מלבנון,
כפי שאינני רואה ,בשנה הבאה ,פיתרון
לבעיה הפלסטינית .לעומת זאת,
תשמ״ד תהיה שנה שחורה למנהיג
אש״ף ,יאסר ערפאת .ינסו להתנקש
בחייו.
המלך חוסיין נמצא תחת לחצים
גדולים מאוד .מצב בריאותו לא תקין.
השנה תהיה הידברות בינינו ובין ירדן,
ובה יושגו הישגים.

לא ס ש ס ״ ד
ב שג ת ת ש מ״ד
באשר ליצחק נבון — כל הנתונים
מראים שתהיה לו הצלחה .אם המערך
יציב אותו בראשו ,זה יהיה הצעד הנכון.
למתחרה האחר ,יצחק רבץ ,אינני רואה
הצלחה השנה.
סגן ראש־הממשלה ,דויד לוי ,ועזר
וייצמן ,הם שתי דמויות פוליטיות,
שיהיו בולטות בשנים הקרובות .אינני
יכולה להצביע על השתייכותו המיס־
לגתית של וייצמן ,אך אני רואה אצלו
נתוני הצלחה.
סיכויו של שר־האוצר לרוץ לתפ
קיד הבכיר ביותר אינם ורודים השנה.
משה ארנס הוא האיש הנכון במקום
הנכון ,ובתחום שבו הוא עוסק היום ,יש
לו נתוני הצלחה רבים.

עד כאן תחזית תמיר לשנה
הבאה.
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אפילו
מחלות״נפש

ך* מיד מספרת שהחלה לעסוק
) *בתורת הנסתר בגיל צעיר מאוד.

״מילדות חשתי שיש בי הכוח
והתחושה לדעת את העבר .אבל רציתי
לפתח את התחושות והכישרונות,
ולהפוך אותם למדע ,שניתן יהיה גם
לעזור לזולת ולא רק לדעת אותו.״
לתמיר הסבר מעמיק מדוע היא
עוסקת בו־זמנית בארבעה תחומים:
״האסטרולוגיה היא כלי לדעת את
העתיד ,אך זה אינו מספיק .אסט
רולוגיה יכולה לעזור לנו בחיזוי וסעד
למהלכים שאנו מבצעים בעצמנו
ויכולים לבצע — באמצעות גילוי
הפוטנציאל והתקופות החיוביות
והשליליות של כל אדם — אך זה
איננו חיזוי גורלי .מיפוי אסטרולוגי
נעשה על בסיס תאריך לידה מדוייק.
אך אין כלל הכרח ששניים שנולדו
באותו תאריך ובאותה שעה ,אפילו
תאומים ,גדלים עם גורל זהה.
״אין סיבה לבטל את האסטרולוגיה.
היא טובה ככלי לייעוץ ,במיוחד ל
ייעוץ בעסקים ,ובתחום זה אני עוסקת.
״באמצעות הקריאה בכף־היד)כירו־

מנטיה( אפשר לחזות גורל .יש כל מיני
שיטות :סינית ,הודית והשיטה הרגילה
שיטת הקבלה.
ההודית היא האמינה ביותר ,על־פי
מחקר וסטאטיסטיקה ,אם כי לא הייתי
מזלזלת בשיטת הקבלה .בכף־היד
אפשר לראות את הקווים הגורליים
והאינדי -ווידואליים של האדם עצמו
בלבד .אי״אפשר לראות בה את גורל
בני־המישפחה ואנשים קרובים אחרים.
בקווים גורליים רואים נישואין,
מחלות ,מספר ילדים — אם וכמה יהיו
— ואופי.
״אני בקיאה גם בגרפולוגיה .אני
יכולה לזקוף לעצמי הצלחות רבות
בתחום זה .הכתיבה היא צילום ישיר
מהמוח .אדם אינו יכול להסתתר מאחרי
זה ,כאשר בודק אותו מומחה .הכתב
חושף את כל אישיותו של הכותב,
כולל תיסכולים ,נתוני־אופי ,כישורים
וגם מחלות־גפש .אפשר אפילו לראות
אם המחלה היא נפשית או גופנית ואם
ניתן לרפאה.

״אני משתמשת בגרפולגיה בעי
להכוונה מיקצועית.
״אני גם קוראת בקלפים א1
רולוגיים .כשלמדתי עליהם ,עש
מחקרים בנושא .זה עבד נפלא.
יכולה לראות על כל אדם ,גם מ
שיהיה נוכח בחדר .העיקר שיהיה ק
בינו ובין הנבדק.
״בקלפים אלה בדקתי נשי
ומלכים .הם הומצאו על־ידי אשה
פתיה בשם מריאן ,בשנת  2ז
כשחקרתי אודותם הוכחתי עד כמד
מדוייקים .הם חושפים מצב כללי
מאפשרים לחזות את העתיד .כ?
קשה לבדוק מתי התרחשו הדברים,
נעזרת באסטרולוגיה.״
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