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 מאז לשינוי. הדמוקרטית התנועה חוקי
 מי כל של נחלתו החוקים נעשו ניסוחם,
ה המכאניקה יסודות את להבין שמנסה

 במאמרים הנ״ל. התנועה של פוליטית
הממחי דוגמאות יובאו להלן המוסגרים

 במציאות החוקים של תקפותם את שות
שלנו:

 או מנוחה של במצב מתמיד גוף כל א.
מש שאינה ובמהירות ישר בקו תנועה
 אותו המכריחה סיבה אין עוד כל תנית,

 מצב־חירום למשל, (כמו, מצבו את לשנות
סאדאת). יוזמת כלומר, —

 לכוח ישר ביחס נמצאת התאוצה ב.
פו שעליו הגוף, של למסה הפוך וביחס

 של המשיכה כוח למשל, (כמו, הכוח. על
וקורצת). שמורה ממשלתית כורסה

 כוח יוצר גוף על הפועל כוח כל ג.
ב לו ומנוגד בשיעורו לו שווה תגובה,
רו אמנון הפרופסור למשל, (כמו, כיוונו

 להסתפח כידוע, סירב, אשר בינשטיין
לממשלה.)

עין־השופט שרון, אברהם

תלמידו על מעיד מורה
 בעיתונכם לקרוא והצטערתי הופתעתי

 המוקדשת הידיעה את )2101 הזה (העולם
 לח״כ נותן שאני העברית ולשיעורי לי

פלאטו־שרון. שמואל^
 והיא מדוייק בלתי מידע הכילה הידיעה

הדימיון. מן שאובה
 כלל ממורמר אינני
הוא, נהפוך וכלל.

ואופטי מרוצה אני
ל באשר מאד מי

 של העברית עתיד
למ שלי, התלמיד

ה יומו סדר רות
והתחייבויו עמום

הרבות. תיו
ה לעניין באשר
 היה לא היפנוזה:

 היה לא !נברא ולא
 מר בכוונת פעם אף

 ללמוד פלאטו-שרון
 זו. בדרך ללמדו בכוונתי ואין זו בדרך

 ה־ בשיטת להשתמש רצה פלאטרשרון כ׳/ח
 שאיננה באירופה, הידועה סופרולוגיה,

 התנאה סוג מהווה אולם להיפנוזה, קשורה
 יחסיים וריכוז מנוחה לו המקנה הלומד של

הלימוד. זמן במשך
 בשיטת להשתמש רצה לא ש. פ. ח״כ

 לבדוק אלא בלבד, לעצמו הסופרולוגיה
 בקנה- אותה ליישם אפשר אם עצמו על

 של רחבות שכבות לטובת רחב, מידה
 באולפן, עברית ללמוד יכלו שלא אנשים

לה יכלו שלא ילדים לטובת אפילו או
כל סיבות בגלל הדרושה הרמה את שיג

ל התבררה השיטה חברתיות. או כליות
 בארץ ריאלי ליישום ניתנת כבלתי אלתר

הרעיון. על ויתר שרון ומר
ולאינ לאמת ראויים הזה העולם קוראי
עיתונכם. כמסורת מאושרת, פורמציה

ירושלים נחשון, בן־ חיים
 להנזי טרח לא בן־נחשון שסר חבל !•
 לסופרולוגיה היפנוזה בין ההבדל את ביר

 היו הם פלאטו־שרון. ח״ר של לדובריו
 כי הידיעה את בעיתונות שהפיצו אלה

 הידיעה בהיפנוזה. עברית לומד הח״ב
הוכ לא אחרים בעיתונים גם שפורסמה

, כה. עד חשה

פדאטו־שרון

ב״כסית," — המישמר על
ש הרשימה את קראתי ובכעס בכאב

 בעיתוני התפרסמה
 הזה (העולם כם

 קפה על )2101
 שם ראיתי כסית.

ש אלה כל את
ם  שם, זללו פע
 קצת בשביל אבל
 עשו להצטלם, כבוד
ב לשם ׳ובאו טובה

השישי. יום
המש מצבי בגלל

ב נעדר אני פחתי
 מקפה שישי ימי

 בימיו אבל כסית,
וה ביותר הבודדים
 לא המקום. את עזבתי לא ביותר, שוממים

שמו. על הגנתי וגם בכך התביישתי
 או חדשה, עולה היא שכתבתכם כנראה

ש יודע אני השיכחה. במחלת נגועה

ברנשטיין משה

א
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