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מכתבים
)5 נזענזוד (המשך

 הקדושה המדינה כל אם פעם לא עצמי
. בעצם, שווה, לא הזאת . . ל

חולון גולדגרט, חנן

 פתאום טח ■
ד צנזורה

 הכותרת (תחת נכתב 0723( הזח בהעולם
 סידרת כי ישראל"! בשידורי צנזורה ״שוב

 החלסת על המפלגות ראשי של התגובות
הוק יארינג שיחות את להפסיק הממשלה

 (במשדר שודרה לא אך ב׳ ביום לטה
הזה). היום

 הצנזורה ״חרב כי הכותב מסיק מכאן
 ישראל.״ בשידורי פעלה שוב

אך ב׳׳ ביום תגובות שהקלטנו נכון
אי־ בנו בלתי־תלויות שמסיבות מכיוון
הת כל את יום באותו לקבל היה אפשר
 את לדחות לנכון ראינו שבקשנו, גובות

כולן כשהתגובות ג׳ ליום עד השידור
בידינו. תהיינה

 התגובות. שודרו ג׳ ביום במשדר
צנזורה. ייקרא שלזה חושב אינני
כי ל, צ ירושלים הרשות, דובר גי

של חטכניקה ■
הטרנסצנדטלית המדיטציה

ב שנפלו אי־דיוקים כמה לתקן הרשוני
(ה עליכם״ שלום לרחוב בא ״הגורו כתבה
באי־הבנה. כנראה, שמקורם, )1723 הזה עולם

ו תורה אינה הטרנסצנדנטלית המדיטציה
 טכניקה זוהי הרהורים. ללמד באה היא אין

 אדם לכל המאפשרת לביצוע, קלה אישית,
הפוטנצי מלוא את מעשי ביטוי לידי להביא

 והנפשי הרוחני אל
 זוהי בנו. הגלום
 אשר מדעית שיטה
• על מבוססת אינה

כלל. אמונה
 הד״ר של הסברו

 ,פותח שפירא אלדד
ו ״ייתכן״ במילה

ה הסבר זהו אכן
 השערה עלי מבוסס
השע לעומת בלבד.

תוצ ניצבות זו רה
 מחקרים של אות

רג ב נ רי ל שנערכו רפואיים ג
בארצות־ אחרונה

מעבדתיים. בתנאים מדע אנשי על־ידי הברית
ל מעל מצביעות אלו מחקרים תוצאות

 הרטנטצת־ שד,מדיטציה ספק של צל כל
 במחקרים סוגסטיה. או היפנוזה אינה טלית

הכרת מובאת המדיטציה בעת כי הוכח אלו
 רמת־ ,במערב כה עד ידועה לא לרמה נו

 של ״מצב מאהארישי בפי המכונה ההכרה
טרנסצנדנטלית״. תודעה

 קצב המדיטציה בזמן יורדים לכך בנוסף
 יורדת ובכך הלב פעימות וקצב הנשימה

וה התמרים) (חילוף המטבוליזם רמת כל
 מושגת שאינה ורעננות למנוחה זוכה גוף

אחר. מצב בשום
גבעתיים גרינברג, יהושע

 המגיה ₪
שיכור

 בחירת תחרות על שלכם המרתק בתיאור
 1970 המים מלכת

 ),1724 הזח (העולם
ה החברה כי פורסם
 הוויסקי את מייבאת
9 הסקוטי 1 7  ף\\£

חב היא
יונה. רת

ה לידיעתכם: אז
וי המייבאת חברה

חברת היא זה, סקי
ושי יבוא — יוש
בנג״ם. ווק

שבתאי, ששון
שבתאי תל־אביב

ה שבתאי. ששון הקורא עם הצדק •
שטעה. המגיה על כנראה השפיע ויסקי
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שובים קוראים  מכתבים ה
 בקצרה. אותם לנסח מתבקשים

 תמד למצרסים תינתן עדיפות
למכתכיהם. נות

1725 הזה העולם


