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 בדיד שוב אותם ומלמד השורים
 ולחשב לחסוך להצטמצם, הקשה
 גורם זה מצב הוצאה. כל היטב
 מראה המפה דאגות. לשורים, להם,

 לא צפויות. ולא רבות הוצאות על
יזד במישפחה שמישהו הנמנע מן

 מחלה. בגלל גדולים לסכומים קק
 להתמודד יאלצו השורים מקצת

 פרידות ועם חדשים מצבים עם
 או מחלה בגלל יקרים מאנשים

 בבית־חולים. שהות
 מדובר, שבהם הקשיים למרות

 שיעזור מי יהיה שתמיד נראה
 ומהמחסור. הבעיות מסבך לצאת

שיע מקרובים לרוב תבוא העזרה
המצב. על להקל כדי מאמץ כל שו

חברה
מת עשירים יהיו החברה חיי

ה המעגל את ירחיבו שורים מיד,
 עצמם את להזיז יסכימו חברתי,

 חברתיות. בפעילויות ולהשתתף
 גם מאוד, חשובים יהיו ידידים

 בהגשמת לסייע נכונותם בגלל
 איש עכשיו שעד כמוסות, שאיפות

 הלכה להגשימן שאפשר חלם לא
 מידידים ניתוקים יתכנו למעשה.

האח בשנים מאוד חשובים שהיו
 שהגיע סימן יקרה, כשזה אך רונות,
 אחר מסוג קשרים על לחשוב הזמן
 זאת, לעומת אחרים. אנשים ועם

 הרחוק העבר מן ידידים דווקא
 אלא חשוב, מקום ותופסים חוזרים
 וההתייחסות המתכונת שהפעם

יותר. ונכונים שונים יהיו

נסיעות
 סוף״ אזניוו למשמע יאמין מי
 לנוודים, מצטרפים השורים גם סוף
תיי היום, נקראים שהם כפי או,

 שרבים נראה ספטמבר עד רים.
 מבפנים, היטב המטוס את יכירו

 רחוקות, בארצות ישוטטו יטיילו,
יחש ואפילו חדשים קשרים ייצרו

 אנשים עם קישרי־עבודה על בו
והש לימודים בחו״ל. השוהים

 נכללים רחוקה בארץ תלמויות,
 כאן הנשארים גם אך זו, בתקופה

 בתחומים להשתלם ללמוד, יוכלו
 בתחומי ובעיקר אותם, המעניינים

ה הריקוד, המוסיקה, האמנות,
 האמנות. שיטחי כל ובעצם קולנוע,

אכ כמה צפויות אוגוסט עד מיוני
 שרוצים. כפי יסתדר הכל לא זבות,

 חודשים באותם לימודים תוכניות
 זעם יעוררו או לפועל יצאו לא

עלו משותפות תוכניות ותיסכול.
מ אבל ולהידחות, להתעכב לות

 ומה קל, יהיה שוב הכל ספטמבר
 אז יסתדר והתעכב נדחה שנעצר,

בעיות. ללא

לבינה שבינו נמה
 והני- הפרידות את הזכרנו כבר
השו של מנת־חלקם שהיו תוקים,

 24ה- בין שנולדו אותם מלבד רים.
 ליהנות יוכלו השאר באפריל, 30ל״

 מחודשים. או חדשים מקשרים
 העלבו- התרגזויות, פחות צפויות

 יוני ותחילת מאי סוף ופגיעות. יות
 ומרגשת, נעימה תקופה מבטיחים

 אוקטובר מחצית ועד מספטמבר
 חשיבות בעלות היכרויות יהיו

לעתיד.
 ה- עד באוקטובר 16שמה״ אלא

 שור מזל בני יעברו בנובמבר 28
 אז תהיה ונוס מאוד. קשה מבחן

לסיו יגיעו קשרים וכמה בנסיגה,
 יהיה זה התקופה של בסופה מם.
 לספור יהיה צריך קרב, אחרי כמו
 ישפיע לא שזה מי האבידות. את

 ולהיות לרווחה לנשום יוכל עליו,
לה אי־אפשר קשריו שאת בטוח

 יפצה דצמבר חודש לפרק. או רוס
 או להכיר להם ויאפשר הקשיים על

שנ קשרים לתקן לנסות לפחות
צפו 1987 פברואר בחודש הרסו.

 אפילו ואולי מרגשות, הפתעות יות
 ל. לחו" בן-הזוג עם משותפת נסיעה

 לא שהשנה לומר אפשר לסיכום:
 משעמם שחשוב: ומה רעה תהיה

יהיה. לא

דו אומו אבל, הרחוקה. בסין החיה - בונט ה

מאמי! לא אני
!ברוחות

היא מהתרגשות רועד קול ף*
 פנה העליון שהכוח לי *אמרה

 לעם להעביר ממנה וביקש אליה
 בי ״תעשה חשובה. הודעה ישראל

 לי,״ יש עליון כוח כמה ותראה ניסוי
אמרה. היא

 עם עסק לי שיש ידעתי ״מייד
 אמרתי: בה לפגוע לא כדי מופרעת.

 נייר, דף על מילים כמה אכתוב אני
 תאמרי ואת למעטפה הדף את אכניס

בדף. כתוב מה לי
 היא למעטפה. הכנסתי ״כתבתי,

 גילגלה האטומה, המעטפה מול נעמדה
 דקות, כמה למשך נשתתקה עיניה, את

 זה שאין לי לוחש העליון הכוח ואמרה:
כאלה.׳ שטויות עם להתעסק מתפקידי
 סתם שהיא ידעתי מייד הרי ״ואני
 כוחות בה שיש מישהי ולא מופרעת

פאראגנוסטיים!"
 פאראפסי־ חוקר ברנט, חיים הד״ר
 הרבה עם נפגש שנים, 38 מזה כולוגיה

 במרוצת מוזרים״ וסתם ״משוגעים
 רק היתה ההיא האשה מחקריו. שנות
 מאמין הוא זאת בכל מהם. אחת

חלפה. התימהונות שתקופת
 לקשור מתעקש שעדיין ״מי

 הוא תימהונות עם פאראפסיכולוגיה
 רופא־ שהוא הד״ר, אומר מיושן,״
 את לומדים ״היום במקצועו. שיניים
 ברחבי אוניברסיטות 50ב־ הנושא
 הזה. בתחום מפגרת ישראל רק העולם.

 מוכנים לא סגורים. כאן האנשים
 אתחיל ,אם אחרות. ריעות לקלוט
 יקרה מה בפאראפסיכולוגיה, להאמין

 עכשיו?׳ עד בו שהאמנתי מה לכל
 וכמה אחד. בחור פעם אותי שאל

 לישראלים. יש עצמי וביטחון חוצפה
 מובן שלא מה שכל לקבוע ממהרים הם

גדולה." אחת שטות הוא להם
 את שוטף ברחמנות מהול זילזול

 הוא שירצו, כמה יצחקו הד״ר. של פניו
 לפאראפסיכו־ חייו כל את מקדיש
עקשנית. במסירות בנאמנות, לוגיה,

 מכופף לא
ברזלים

 בברלין נולד ברנט חיים ״ר ^
 רופא־ היה אביו שנים. 75 לפני 1

 רפואת־שיניים. למד ברנט גם שיניים.
 נאלץ אבל רופא, להיות חלם הוא

 כאשר לרפואה בית־הספר את לעזוב
יהודיה. את לשנוא התחילה גרמניה

 השתקע ארצה, עלה 1937 בשנת
 בבתי־ כרופא־שיניים ועבד בירושלים

 התחתן, אחר־כך ירושלמיים. ספר
 כמרצה שימש התגרש, בת, הוליד

האו של לרפואת־שיניים בבית־הספר
 הוא 1960 משנת העברית. ניברסיטה

 פרטית ממרפאה פרנסתו את מוציא
בירושלים.

 הייתי בארץ הראשונות ״בשנותיי
 הזנחתי לכן שלי, החיים בבניית עסוק

 ברנט, אומר הפאראפסיכולוגיה,״ את
 ומאז לזה, חזרתי 50ה־ בשנות ״אבל

עזבתי.״ לא
 כל עם הד״ר של הראשון המיפגש

 הוריו, .6 בן כשהיה קרה שמעבר, מה
 נלהבים, פאראפסיכולוגיה חובבי שהיו
 כמו ניסויים. של ערב בביתם ערכו
באותו גם הזה, מהסוג מאורע בכל

ברנט סאראטסיכולוג
משעמם! לא מציאותי! לא רציני! לא

 מהחדר שיצא אדם השתתף מיפגש
 הנוכחים אמרו מה ניחש ואחר־כך

בחדר.
 על עז רושם השאיר ההוא האיש

 כי ידע הוא רגע ומאותו הקטן, ברנט
מהפאראפסיכולוגיה. ייפרד לא לעולם

 שהחיים אחרי ',50ה־ בשנות ואכן
 קיבל קבוע, למסלול נכנסו המעשיים

 סימנים שני משמים, אות כמו הד״ר,
הפארא. אל לחזור עליו כי לו שרמזו

 לחבריו שלח ברנט הראשון: הסימן
הם שבו הבית של מדוייק ציור שבסין

 ושינוי חפצים (תנועת ופסיכוקינזיס
צורתם).

 התרחקו. הם התל־אביבי מהחוג
 מעולם שלה, והרוחות קלאוזנר, מרגוט

 ״אני ברנט. של בעיניו חן מצאו לא
 שמעבר תופעות להסביר מנסה

 של הזה, ״בתחום אומר. הוא להבנתנו,״
 הדרך, בתחילת עדיין אנחנו הסברים,

 לתופעות החומר. איסוף של בשלב
 רק אנחנו הסבר. כל אין עדיין רבות

 יודעים לא אבל קיימות, שהן יודעים
ביום כי שניבא אדם למשל, ואיך. למה

 רך; מחומר שעשויה כפית בחרתי ״אני
 בעיר שום ובלי הידית את הסתרתי
אותה. כופפתי

 אמיתי פאראפסיכולוגי ״בכיפוף
 מסתירים לא התהליך. כל את מראים
 לבחור) למכופף מניחים ולא כלום,

 סכו״ב לו נותנים אלא כפית, בעצמו
בקלות.׳ מתכופף שאינו קשיח, מחומר

 כוחוח אין בעצמו ברנט לד״ר
 המיקרינ שני מלבד פאראגנוסטיים.

 ראי עתיד, חזה לא מעולם הסיניים,
ברזלים. כופף או נסתרות

יוצאת הנשמה נכנס, הספה
 פאראפסי־ בן פאראפסיכולוג ברנט. חיים לד״ר שיש מה זה

על: לומר כולוגים,
 על הרגה לדעת יבול אמיתי אסטרולוג - אסטרולוגיה •

 הם הכוגגים כי הרווחת, שהגישה אלא העתיד. ועל האישיות
ביטוי. רק הם הבוכבים מוטעית. לתהליכים, הגורמים

 תת-הכרתי, באופן מתוכו, מוציא האדם - בקפה קריאה •
 בקפה הקורא נישמתו. את בו, שקשור מה את הקפה, שתיית בזמן
 של באישיות ומתרכז אישיותו-שלו את הקריאה בריגעי זונח

 את ששתה מי של תת-ההכרה אל להעמיק מצליח הוא וכך הזולת,
 בכדור-בדולח בקלפים, בקריאה גם מתרחש דומה דבר הקפה.

ובאי-צ׳ינג.
 בה משתמש איני נלהב. מאמין אני - אקופונקטורה •

 לא ועדיין רב, לא זמן לפני זה על ששמעתי מכיוון בעבודתי,
יסודית. בצורה הנושא את ללמוד הספקתי

 קונצים, הרבה גם אבל אמיתיים, כוחות בו יש - גלי אורי •
מאחז-עיגיים. שהוא חשבו כולם לכן

מקגא לא
בפאדגאמוסטיס

 אי־פעם. שם שביקר מבלי מתגוררים,
 אחד בוקר התעוררתי כך, ״סתם

 הסיני,״ הבית את עיניי מול וראיתי
אומר. הוא

 שיניה את ״ראיתי השני: הסימן
 הן והנה הסינית, ידידתי של הקדמיות

 במיב־ אותה, שאלתי בכחול. צבועות
 בכחול, נצבעו שיניה באמת האם תב,

 אצל ביקרה שאכן לי השיבה והיא
 על־פי העובד סיני, רופא־שיניים

 היציקה את יצר הרופא ישנות. שיטות
 נצבעו וכך כחול, בדונג שיניה על

בכחול.״ שיניה
 ברבר ספק כל לד״ר היה לא עכשיו
 את ייסד הוא הפארא. של אמיתותה

 לפאראפסיכולוגיה הירושלמי החוג
שנה. 15 במשך בראשו ועמד

 הטל־ בחקר מתרכזים הירושלמים
הנולד ראיית הנסתר, ראיית פאתיה,

 יום באותו אנשים. 500 ייהרגו מסויים
 יש אמריקאי. מטוס נוסעי 504 נהרגו

הסבר? לזה
 לחקור ניסתה לא קלאוזנר ״מרגוט

 אני רוחות. העלתה רק היא דבר. שום
 לאנשים גורמות הן ברוחות. מאמין לא

 בריחה זו טפלות. באמונות להאמין .
 מדברים להיזהר צריך מהמציאות.

כאלה.
 משרלטאנים להיזהר צריך ״ועוד

 כוח בעזרת חפצים לכופף המתיימרים
בקס משתמשים ובעצם פאראגנוסטי,

 בכובד־ הד״ר אומר פשוטים,״ מים
ראש.

 הידית את חופן כפית, נוטל והוא
 של תנועות כמה עושה בכף־ידו,

מתעקמת. והידית הוקוס־פוקוס
 ולא קונץ היה ״זה מחייך. ברנט

אומר. הוא פאראגנוסטי,״ חפצים כיפוף

 הרב ״הרי הנסתר? אל מושך ה
ם רי  אומר הוא קיימים,״ האלה ^/

 מ כלפי בלעג ספק בתימהון, ספק
 ״ר? מוזרות. כל־כך שאלות ששואל

 ארג ואני מזה. מתעלמות בנות־יענה
 מו בכל המתעניין רחב־אופקים

 הפאראפסיכולוגיו בשבילי שקיים.
 בפסקנוו^ מכריז הוא דרך־חיים,״ היא

 ברננ| ד״ר של החיצונית צורתו
 פאראפסיכולוגיותו על מעידה אינה
̂י גבוה, חביב, יקה הוא  עינייג בע

 אומו כל־כולו מכסיף. ושיער תכולות
וכובד־ראש. רצינות
 ,הארי ברחבי מתרוצץ הוא זאת בכל

 בספח בשוויץ, מרצה בעולם, וגם
 הפסיכו ״האספקטים על ובגרמניה
 פארא ושבר כיפוף של דינאמיים
 כותו גם ברנט מתכות.״ של נורמלים
 בגרמני! לאור יוצא השבוע ספרים.
הרביעי. סיפרו

 מכופפי! מחפש הוא בעיקר אבל
 אחר התר אמרגן כמו ורואי־נסתרות.

 כ׳ פאראגנוסטים. הד״ר מגלה אמנים,
 מחם הזיז, או כופף או שחזה מי

 לקבו! לו, לספר לברנט, להתקשר
 נלהב תמיד מוכן, תמיד והד״ר פגישה.

 נאווו את מצא למשל, בחיפה,
 חפצי! לתאר הצליחה תמיד שכמעט

 כש רק סגורה. בחבילה הנמצאים
 הצליחו לא היא מזוזה, הכילה החבילה
 בדיי שירטטה זאת במקום לתארה.

החפץ. בעל את קנות
 אחו מצא הגרמנית בפרייבורג

 סביבו את בפרוטרוט שצייר אורלופ,
בירושלים. ברנט של מגוריו

 מרכו? רוני את גילה בירושלים
 וידיא בסרט מחונן. חפצים מכופף

;34 בעמוד (המשך

 ווואה בירושלים במיטתו נבוסו מתעורר הוא
ידידתו שר הכחולות השיניים את עיניו מור

31 ייי לינזביץ י׳טדד, 2535 הזה העולם


