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 ספרי ומחליפים קונים מוכרים, אנו
 אמנות וספרי קריאה ספרי לימוד,

חשפות. בכל
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 101 אלנבי רח׳ תל־אביב,
הגדול) בית־חכנסת (מול
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)9 מעמוד (המשך

 בישראל״, למדיטציה הבינלאומית ״האגודה
עותו ״אגודה שהיא הטוענת אגודה אותה

 משלמת שלא רווחים, לה שאין מנית״,
 מיני בכל הקהל את ושמשכנעת מיפים,
 המדיטציה את ללמוד ואמצעים שיטות

 סכומי־ כך, אגב ומוציאה, הטנסצנדנטלית
מהציבור. עצומים כסף

 תל- באיזור רק הרי ״קלה״, הערכה לפי
מש 20 של קורם יום מדי נפתח אביב

 של סכום משלם תלמיד כשכל תתפים,
 מורה כל מקבל ידיעתי, למיטב ל״י. 375

 לירות 10,000מ־ יותר באגודה חלק לו שיש
 כל על לאחוזים נוסף חודשית, משכורת

 משקיעה האגודה מלמד. שהוא תלמיד
 מבוטל לא וחלק רכוש, בקניית רבים כספים

 היישר במטבע־חוץ לחו״ל מועבר הכסף מן
 מד,ש שלהם, המהארישי של התפוח לכיסו

 האגודה של הפעילויות כל האם יוגי.
 ללא־רווחים? אגודה היא האם ז חוקיות

מה גבוהים כה סכומים גובה היא מדוע
 היא מדוע ו אלה קורסים עבור ציבור

 לבוא שהתפתו תלמידיה כל את מחתימה
טפסים מיני כל על מדיטציה וללמוד

 אלה על להטיל שכוונתם כביכול, סודיים,
 המאנטרה, גילוי מפני ופחד מורא שחתמו

? שלהם והסתמית המיסתורית המילה שהיא
תל־אביב אופיר, דן

 בפיר־ העיתונים מלאים האחרון בזמן
 הטרנסצנדג־ שהמדיטציה כך על סומים
 השבוע מזיק. דבר כביכול, היא, טלית

 קבוצה על בעיתוני-הערב סיפרו אפילו
 האגודה מן שפרשו למדיטציה מורים של

ל גורמת שהמדיטציה בטענות העולמית
 והיא בה, העוסקים אצל נפשיים ליקויים

מועילה. משהיא יותר מזיקה
ש הרבים הכספים על הרבה מדברים

 כמי עצמי, אני אבל באגודה. עוברים
 כמעט כבר ברציפות במדיטציה שעוסק
 כסף סכים שכל לכם אומר שנים, שלוש

הפ הטכניקה את ללמוד כדי שווה היה
המדיטציה. של והקלה שוטה
 על אסון ממיט נגדה, שכותב מי כל

 במדיטציה, עוסקים היו כולם אם העולם.
טוב! יותר הרבה לנו היה

 גבעתיים איתן, דויד

גכגסת מר״* ד״ש
 שולמית של האזרח לזכויות התנועה

ביט לפעם, מפעם לאור, מוציאה אלוני
 על מהכנסת״, ״איגרת בשם פנימי און

 הופתעתי מה אך בכנסת. הסיעה פעולות
 מהכנסת״, ״איגרת של ינואר בגליון למצוא
 ״בהוצאת הפיסקה: את האחרון, בעמוד

בר- (ר״צ), האזרח לזכויות התנועה ןו , 
ת ס נ ר כ ו ט ״ פ . ם ו ל ש ת מ

בכנ סיעה לכל החוק מאפשר האומנם
 שהוא חומר כל הבחירות, ערב להפיץ, סת
 ו לה ומחוצה בכנסת הסיעה פעולות על

למפלגה. ישירה תעמולה בכך יש הרי
 את לשבח לציין ברצוני זו בהזדמנות

 המירוץ על ״,77 ״בחירות החדש, מדורכם
 לכם מאהל אני התשיעית. לכנסת הגדול

בבחירות. הצלחה
 אותיות לקביעת ההליכים מהם אגב,

 זמדשידור כמה ? לכנסת הרצות לרשימות
חד מיפלגה כל תקבל ובטלוויזיה ברדיו

הקודמות? בבחירות רצה שלא שה
 מדור תפתחו אם תעשו טוב לדעתי,

המערכת — שואל ״הבוחר :בשם קטן


