
 בכל,״ שלה, בדיבור בהתנהגותה, התבטא
הם. אומרים

 כל את מקדישה החלה הרצינית המזכירה
 היא שלמדה. התורה להפצת הפנוי זמנה

 ההשמצות מפני בלהט מורה על מגינה
 אדם ״זהו : העולם ברחבי עליו שהופצו
 שהציקו בפיסיקה, מ.א. תואר בעל משכיל,

 הגדול הפיסיקאי הינ^דיות. החיים שאלות לו
 אצל תורה ללמוד והלך קם התבייש, לא

 שהה בהודו, המפורסמים הגורו־אים אחד
 המורה, נפטר כאשר שנה. 13 במחיצתו

נת אחד יום מקומו. אוד מאהארישי תפס
מהמ מבקרים קבוצת בפני להרצות בקש
לאי הזמינוהו ממנו, התרשמו הללו ערב•
 פיר־ את קנה וכך וארצות־הברית, רופה
העולמי. סומו

 לעיוור ,להסביר
זריחה״ מהי

 לה־ המסוגלת הנסתרת, התורה הי 11*
 להרגיש סמים, על לויתור אנשים ביא

 :רכב ראומה אומרת ? מחדש נולדו כי
 לעיוור להסביר כמו זה זאת, ״להסביר

 בח־ התנסה שלא אדם זריחה. מהי מלידה
 ״זה להבינה.״ מסוגל איננו פשוט ווייה

 למי ל.ס.די. מסע להסביר תנסה כאילו
ההס את משלים ל.ס.די.״ בחייו טעם שלא

הנהלבים. המאמינים אחד בר
 התורה כי הוא להסביר, שניתן המעט
 ההירהור, — המדיטציה שיטת את מלמדת

 שיטה מהי מבין שאינו למי ההתעמקות.
 אדם לכל כי להסביר ראומה מוכנה זו,
 הוא כאשר בעולם. שלו מיוחד צליל יש

לא האושר. את מוצא הוא אותו, מוצא
הגוה תלמידי

ביטניקים לצד ביותר: מגוון

מפי של להרצאותיה המאזין הקהל
 היוו בתל־אביב הגורו תורת צת

אקדמאים, עיתונאים, באים והיפים,

 העמוק הקשב כולם: את המאפיין באוניברסיטה. מרצים עקרות־בית,
ה חדשה שבישראל בעוד עליהם. להשרות המרצה מצליחה אותו

הממשלה. על־ידי כיוט נתמכת היא למשל, שבשוודיה, הרי תנועה,

 לעיוור תסביר לך נאמר: אשר הוא ברור?
זריחה. מהי

 כאשר ראומה של הסברה מוחשי יותר
 חיוך עם כיום מתעוררת ״אני :אומרת היא

 שמחת בעבר. לי קרה לא זה דבר בבוקר.
 — המחר לקראת כוח אגירת יצירה, חיים,

המדיטציה.״ שיטת של התוצאות אלו
 הד״ר של הסברו אולי, יותר, עוד מוחשי

 תל־אביבי: למחלות־נפש רופא שפירא, :אלדד
 מצליחים ותלמידיו מאהארישי כי .״ייתכן
 אז או תלמידיהם. את כלשהי בצורה •להפנט

אם לטובה. משפיע שההיפנוט ספק :אין

 ייראה יפה, שהעולם לראות עליהם מצווים
יפה.״ לתלמידים העולם

קורם_______
אחד לתלמיד _

 החלוצה המזכירה יוצאת אלו ימים ף*
 להביא רבתי להתקפה לאומי מבנק

 עתה פותחת היא לישראלים. האושר את
 ימים חמישה שיימשכו קורסים, בסידרת

ויתנהלו, יום, מדי וחצי כשעה אחד, כל

 פקידי בבית פרוזאי, נשמע שהדבר ככל
 בתל־אביב. שלום־עליכם ברחוב לאומי בנק

 ל״י 120 — במיוחד זולים אינם הקורסים
 אולם — וחייל לסטודנט ל״י 60 לאזרח,

אינדיבידו בצורה ניתנים שהם לזכור יש
 ברחבי תלמידיו על אסר מאהארישי אלית.

 אדם ״לכל לקבוצות. קורסים לנהל העולם
 חייב ״והוא ראומה, מסבירה שלו,״ אופיו
אינדיבידואלי.״ טיפול לקבל
 שהצליל כדי בעצם: ברור, די גם זה
האחרים. של הצלילים עם יתערבב לא שלו

מאוד. ברור
אמתה

ישראל,

 מן לרבים אופיינית הבעה
 ב־ הגורו למורת המאזינים

רגיעה. תקווה, אמונה, שמשעותה:

רכב ואומה של המורה - יוגי מאחיש מאהאויש׳ הגורו

,>■־ ;

: הנודע הסופר
להרצאה. מאזין הארץ, היומון של ספרותי

.
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