
 להגיע ידע, של מסויימות ברמות ניתן, רב
 בתת- לראות יכול המודם שבו למצב

 האינטואיציה בו. שיחפוץ דבר כל הכרתו
נס דבר שאין עד חזק כה מפתח שהוא

 לעשן, אסור המדיטציה בבית ממנו. תר
 בכל זה איסור על שומרים המקום ׳ובאי

החב לטובת הכל עושים ״אנחנו תוקף.
 עם תשתפר ״החברה אומרים. הם רה,״
 כאן יוצרים אנו המדיטציה. בזכות הזמן,
ה היא שלנו התנועה אחרת. חברה היום

 היושב שהעם משום וזאת בעולם, גדולה
 כאן החיים מתח מטורף. כימעט הוא בציון

ללח וגורם שונות מסיבות הנובע בארץ,
העוב את מסביר האדם, על עצומים צים
 רב מצומצמת כה אוכלוסיה שמתוך דה

 פשוט אנשים המודטים. של מיספרם כל־כך
לע כבר אי-אפשר היום שלווה. מחפשים

 אלינו באים אנשים הזו. התנועה את צור
בהמונים.״

 ב- יושב הוא בהידור, לבוש תיק, גד
 ועונה הרביעית בקומה אשר מישרדו

אנ לצלצל. חדלים שאינם לטלפונים
 דמי־חבר להירשם. מבקשים נוספים שים
 — לסטודנטים לירות. 800 — החיים לכל
לירות. 250 ולחיילים1 לירות 400

 שלובי־רג- ישבו ונשים גכרים שרה
 ישובים והעשרה, דממה, היתה ליים. ?
 לפתע עפעף. הנידו לא עבים, מיזרנים על

 ניראה מהחבורה ואחד רמה צעקה נשמעה
 ב- שניות כשלוש שוהה באוויר, מתרומם

מט במרחק ו״ינוחת״ הקרקע מעל מרחק״מה
 החלו אחריו החדר. בקצה ספורים, רים

 ״המרחפים״, אנשי שאר כל באוויר מקפצים
 את מכנים שהם כפי ״המעופפים״, או

עצמם.
 הטרנס- המדיטציה מדריכי 16 הם אלה

מסוגלים אלה אנשים בארץ. נדנטאלית

1,ן1 נזוזת־ חורגת האנושית !1ל1
י בקרב המקובלים חומים 11 #1^י י

 זו אישה במדיטציה). (העוסקים המודטיןז
 המהארישי של האירופית מהאוניברסיטה

 המרחפים חבורת על נמנית בשווייץ,
 תיק, גד :למעלה בתמונה הבינלאומית.

בריחוף. בישראל, המדיטציה אגודת יו״ר

למר אחדות שניות במשך גאוויר לרחף
 יוצאת- לשליטה תודות מסויימים, חקים
 בחדר כך מרחפים הם וגופם. במוחם דופן

דרך־קבע. בשבוע, פעמיים זה
 תיק גד הוזעק האחרון חמישי ביום

 ויושב- הישראלית האגודה מנהל ),35(
 מאוחרת. בשעת־לילה מביתו שלה, הראש

 יבנה ברחוב כי לו סיפר שהזעיקו השוטר
 בקומת דליקה פרצה בתל־אביב 4 מיספר

 של מושבה מקום הוא זה בית הקרקע.
נרשמים, כאן בישראל. המדיטציה אגודת
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לכי ונפגשים הידע את מקבלים לומדים,
ה פעילויות של מרכדהעצבים זהו נוסים.
 עלה ה״מרחפים״, מטובי שהוא גד, אגודה.
שברמת־גן. מביתו למקום ומיהר למונית

 דתיים ״לא
קיצוניים״

ב חלון פרץ שאלמוני םתבר ך*
 בן הבית לתוך חדר קומת־הקרקע, 1 י

 והחל לאגודה, כולו השייך הקומות, ארבע
חד בשני ערם הוא גדולה. מדורה מכין
 המיזרנים את אסף שונים, רהיטים רים

ב (העוסקים המודטים מתרגלים שעליהם
 בעירים ופריטים סדינים קיבץ מדיטציה),

 חומר שפך הערימה ועל שמצא, אחרים
מהמקום. ונמלט הצית דליק,

 איש שעה אותה נמצא לא המזל למרבה
 מכבי־האש בלבד. קל נזק ונגרם בבית,

 המיש־ האש. על והשתלטו למקום הוזעקו
 חשד לגבי גד את חקרה שהגיעה, טרה,
 — בנמצא אינם כאלה אך אפשריים, דים

 ביצעו המעשה שאת ייתכן ״לא לדבריו.
בי חילוקי־הדיעות למרות קיצוניים, דתיים

 את מקבלים ״הם אמר. הוא לבינם,״ נינו
 גם יש שלנו המורים אחד ובין הרעיון,

 האפשרות את מבטל אני מאד. דתי אדם
מטורף.״ שזהו חושד אני הזו.

 מנהל אמידה, למישפחה בן רווק גד,
 שש בעבר למד הוא■ בהתנדבות. העסק את

 לאמנות, בפאריס הגבוה בבית־הספר שנים
 המדיטציה. ברעיון ״נדבק״ ארצה וכששב

 האגודה מנהל הפך בו, עוסק הוא מאז
 רמת ״יש מסביר: הוא בה. בכיר ומורה
 לומד אדם שאם בטבע, מסויימת תודעה
להש מסוגל הוא בה, לתפקד ויודע אותה

 השכל בין תיאום זהו הסביבה. על פיע
 לגוף יגיד אימון, אחרי השכל, אם ׳והגוף.

 שהקואורדי־ ככל יתרומם. הוא !',תתרומם
 ומתואמת חזקה והגוף השכל בין נציה
 שלאדם דברים לבצע מסוגל הגוף יותר,
אבסורדיים.״ ייראו רגיל

ש רמות שלוש קיימות לדבריו,
 משי- כתוצאה להגיע ניתן אליהן

הרא לגוף. השכל בין מעולה תוף־פעולה
 השכל משמע, בתודעה. תודעה — שון

 בתוך מתבצע המבוקש והדבר — חושב
 ויכול חושב — השנייה הרמה החשיבה.

 — השלישית הרמה גופנית. מבחינה לבצע
בסבי דברים ויבצע דבר־מה יחשוב השכל

 חבריו 16ו־ שהוא טוען גד מרחוק. בה׳
 השנייה בדרגה נמצאים באוויר המרחפים

 מסויימות שברמות מספר הוא זה. בסולם
להי המאומן האדם יכול כזו שליטה של

 מן או החדר, מן להיעלם פשוט עלם!
לד -קיימת, אחרת ברמה כרצונו. הרחוב,

 אך קירות! בעד לעבור אפשרות בריו׳
 לדבריו, הטכניקות. את להסביר מסרב הוא
ויל שיבוא שירצה, ״מי הגדול. הסוד זהו

אומר. הוא מד,״
טרנס למדיטציה האגודה מונה היום

וישראל איש, אלף 27 בארץ נדנטלית

 במיספר בעולם במקום.הראשון צועדת
 האוכלוסין. למיספר ביחס שלה המודמים

הנמ גרמניה או קנדה ארה״ב, לפני הרבה
האחרון. במקום צאת
 אחוזים 90ש־ הוכח, כי מספר גד

ואי פסיכוסומטיות, מחלות הם המחלות מן
ה היו לא יותר, חזקה הנפש היתה לו

 חברי שמקרב מסביר הוא באות. מחלות
 את ביום פעמיים לבצע המקפידים האגודה,

חו אנשים אין המדיטציה, של הטכניקה
מיחושי־ראש. הסובלים כאלה או לים

 לימודים
הפסק בלא

ה של דזמייוחדות טכניקות ■ף
 הזמן מן עוד ידועות מדיטציה 1 י

 היו אחדות שנים לפני שעד אלא העתיק,
 ההודית. הדת בן שאיננו למי טאבו בגדר

 לא ואיש עתיקים, בכתבים מצויות הן
 שקם עד זה. בנושא לעסוק מעולם העז

 וגילה הודו, בן יוגי, מהאש המהרישי
 התורה את שהביא הוא דורש. לכל זאת

 המהארי- נחשב היום עד המערבי. לעולם
 כל של העליון המורה הגדול, הכהן שי

הזו. התורה מפילאי לטעום המבקשים
 הגב,״ על גדול ,למ״ד׳ לכולנו ״יש
 אנחנו לנהיגה. לתלמידים ״כמו גד. אומר

להש מבקשים הזמן כל לומדים. הזמן כל
 האושר בצד חדשים. לשיאים ולהגיע תפר
העו לאדם מקנה במדיטציה שהעיסוק הרב
דב לעשיית בעזרתה להגיע ניתן בו, סק

 ממש״. מופלאים רים
וניסיון מדוקדק לימוד שלאחר טוען גד

 הארץ, כתב ריאיין רב לא זמן לפני
 על יוגי מהאש מהארישי את גולן, מתי

 ״אם המהארישי: לו אמר התנועה. אודות
 במדיטציה, איש אלף 30 יעסקו בישראל

 גד: אומר לאיזור.״ המיוחל השלום יבוא
 אלף 27 שלנו בתנועה יש היום ״הנה,

 לדבריו, בפתח.״ כבר והשלום פעילים, איש
בפופולא התנועה זוכה הרחב בעולם גם

 בארצות בה רשומים וכרגע עצומה, ריות
בני-אדם. מיליוני משני יותר כבר שונות
 אנשים מגיעים שבתל-אביב הבית אל
העוס בין הגילים. כל בני השכבות, מכל
 שני גם גד, מספר אצלו, במדיטציה קים

 כמה הנוכחית, ישראל בממשלת שרים
 שאחד גבוהים קציני־צבא חברי־כנסת,

ל שייך בחיל-ד,אוויר בכיר קצין מהם,
 קציני־מישטרה מנכ״לים, המרחפים, חבורת
הע בחיוך, מספר הוא השרים, לשני ועוד.
 כנהוג, בקבוצה, ולא פרטיים שיעורים ביר

ברורות. מסיבות
 במיקרה, ממש למדיטציה הגיע גד

 בחו״ל מלימודיו ארצה שב הוא כדבריו.
ה חלוצת שהיתה רכב, בראומה ופגש

 את אותו לימדה היא בישראל. מדיטציה
 בעניינים. הוא ומאז נתפס הוא התורה,

 בארצות להשתלמויות פעם לא נסע מאז
 ובאוניברסיטות מדיטציה במרכזי שונות,

התורה. של המדעי ההיבט את החוקרות
היחי הציונית החלוצית התנועה ״אנחנו

 ״חלוצית, גד. טוען בארץ,״ היום שיש דה
 והבאתו החדש הרעיון חלוצי שאנחנו כיוון

 הכללית שהמגמה שום על וציונים ארצה,
העכ הישראלית החברה את להביא היא

 משופרת, יותר, טובה שתהיה לכך שווית
יותר. מרחפת גם ואולי יותר שלווה

5 1 1 1 1 5 1 1 1 לרחף מסוגלים אלה אנשים המזרון. מעל השלישייה מרחפת 1
ן י י י ^ י י • י  ריכוז לדרגת שהגיעו לאחר שניות, כמה במשך באוויר 1 *

 למר־ לעופף יוכלו המדיטציה בתורת מפרכים אימונים לאחר מירבית.
כזו. בצורה לרחף המסוגלים איש שישה־עשר ישנס בארץ ניכרים. חקים


