אל תתבונן בקפה ,אלא במה שיש מתחתיו
מוספי הספרים לא נותנים להם בדרך כלל מקום ,אבל מדריכי "חוכמת הנסתר"
ו"העידן החדש" הם מהספרים הנמכרים בחנויות ובאתרי האינטרנט .ד"ר
אלישע בר-מאיר לא קונה את האפשרות לנחש את העתיד בקפה
אלישע בר-מאיר
חיזוי העתיד בכוס קפה מאת סופיה.
תירגמה מאנגלית :גילה וולף.
הוצאת אור-עם 341 ,עמ' 44 ,שקלים
ז'אנר ספרותי מקופח ,אשר נעלם בדרך כלל מעיני מבקרי הספרים במדורי
הספרות ,זוכה להצלחה דווקא בדוכני חנויות הספרים .בחלוקה לקטגוריות
באתרי הספרים באינטרנט הוא מופיע כ"חוכמת הנסתר" או "העידן החדש".
באתר  ,dbookלמשל ,מצאתי  748ספרים בקטגוריה זו ,וביניהם את הלהיטים
"הילינג ,יישויות וחוצנים"" ,סגולות ,לחשים וקמעות" ו"הספר הקטן של טארוט,
דיאטה ,אסטרולוגיה".
מתברר שבימינו האדם אכן מחפש משמעות ,ומוכן להשקיע מזמנו ומכספו
במירוץ למיצוי האושר .תופעת המדיומים רווחת בעשור האחרון בעיקר
בארה"ב ,שם כל שיטוט טלוויזיוני ,בעיקר בשעות הלילה המאוחרות ,מוביל
לאחת מתוכניות הדמדומים שבהן מופיעות דמויות הקרויות "( "psychicאו אם
תרצו" ,פסיכים" בתרגום לעברית).
מדיומים אלה מרצים שעות על גבי שעות על תופעות מיסטיות שונות ,תפיסות
על-חושיות ,הרפיות ותקשור (שריד לתופעת הסיאנס ,או ההעלאה באוב,
המוכרת מימי קדם) .הם עונים בהרחבה על שאלות הצופים ופורשים את
הגיגיהם בהרחבה באתרי אינטרנט מושקעים .הם פותרים בעיות כבדות משקל
ב ,"real time"-מלהגים על עתידך הרומנטי או הפיננסי ומכוונים את מסלול
חייך לשארית ימיך .ברוכים הבאים לעולם הנסתר .היקום שבו להוכחות
אמפיריות ומחקרים אין כניסה.
כזה הוא גם הספר שלפנינו :בפרק "מדע (!) הקריאה בקפה" ,תדריך אותכם
המחברת ,סופיה ,במיומנות ובפרטי פרטים ,איך להפיק מידע חיוני מתמצית
הקפה שנותרה במשקע בקרקעית הכוס .את האבחנות היא קובעת על פי
מיקום המשקע בספלון הקפה :התחתית מייצגת את העבר ,או את התת-מודע,
החלק האמצעי את ההווה ,החלק העליון את העתיד .תמצית הקפה מכילה את
ה DNA-הפרטי שלך ,שבו משתקף גורלך ועתידך .מדובר בנושא רציני .יש
להקפיד על קוצו של כל גרגר :על הקפה להיות אורגני ,הכוס חייבת להיות
לבנה ,את הנוזל יש לסובב אך ורק בכיוון השעון (שלוש פעמים) ועל התהליך
להתרחש בדממה מוחלטת.

סופיה מעידה על עצמה שהיא מגדת עתידות מקצועית ומורה רוחנית .היא
עורכת מסעות ברחבי העולם בהם היא חוזה את העתיד ומלמדת קריאה
בקפה .היא למדה את רזי חיזוי העתיד (פעם קראו לזה "עתידות" ,מונח חביב
שהופיע על גבי פתקאות זעירות במסטיק בזוקה) משני סביה ,שלהם היא
מקדישה את הפרק הראשון בספר" :קריאה בקפה :הסבים שלי ואני".
בשיעור הראשון לימד אותה סבה את כל התורה על גרגר אחד" :התבונני
בגרגרי הקפה שנותרו בכוס כאילו היו עננים בשמיים .כששוכבים על הגב
ומתבוננים בעננים רואים צורות רבות ,והן משתנות ללא הרף .בעזרת הדמיון הן
יכולות להיות כל דבר .ענן יכול להיות בית או תפוח .אין זה חשוב איך הוא נראה
באמת  -חשוב מה שרואים בעזרת העין הפנימית .כל מה שרואים במשקע
הקפה שבכוס הריקה הוא בעל משמעות .כל צורה מזכירה סמל כלשהו .יש
לתרגם את הסמלים ולטוות מהם סיפור בעזרת הראייה הפנימית" (עמ' .)31
וכך ,אם תתייחסו לספלון כאל "כוס החוכמה" ,תרימו אותו באוויר ותאמרו -
"כיפת כוכבים מעל ,כיפת אדמה למטה /אור שמיימי זורם ,מניס את החשכה/
הבה נצמח כולנו עם גביע האורה" (עמ'  - )31תהפכו גם אתם לחוזי קפה
מדופלמים .דיפלומת סופיה מובטחת לכם ,עם אחריות.
עיסוק מכובד הוא חיזוי העתיד בכוס קפה .כידוע ,המלחמה באבטלה היא
משימה לאומית ,ורבה חשיבותם של קורסים להכשרה מקצועית לשיפור
הכלכלה .חיזוי בקפה הינו עיסוק המפרנס את בעליו ככל הנראה לא פחות
מעיסוקים לגיטימיים אחרים ,כמו כתיבת שירה ,שעליה כבר קונן בזמנו ח"נ
ביאליק" :אתפרנס ככלב שבע קלון וריש".
אם כן ,גלגלו קפה פילטר על לשונכם .גם קפה טורקי יתאים ,ולאחרונה אפילו
אספרסו איטלקי ארומטי מומלץ .את הספלון אל תשליכו לכיור ,שכן האוצר
האמיתי בקרקעיתו שוכן.
________________
ד"ר אלישע בר-מאיר הוא מנהל מחלקת רדיולוגיה בבית החולים בני ציון בחיפה

