
מת אינו בישראל איש משוגעים.״ קצת
דת. כאל לסיינטולוגיה ייחס

 ל- מתייחסת ונאה, בשלה אשה חנה,
 לתיפקוד להגיע דרך כאל סיינטולוגיה

 המתפרסם מידע, בדף בחיים. יותר טוב
מט מוגדרות בישראל, האגודה על-ידי

 יכולת־התיקשורת כ״פיתוח הקורם רות
 ב־ השימוש יכולת ופיתוח התלמיד של

הבריות.״ עם יחסיו בכל תיקשורת

ת ביו ערו  י
וגנים

 לשפר ״ניתן :נאמר אחר הסכר דן? ^
 ואת היכולת את האינטליגנציה, את ^

ו בתיקשורת להניות האדם של כוח־הרצון
 הפוריות את לשפר ניתן טובים. אנוש יחסי

 זמו־התגובה, את האמנותית, והיצירתיות
הבט ועוד.״ החיצוני המראה הבריאות,

 טיצ׳־ לגברת שניתנו לאלה דומות חות
בורן.

אופ כאל לסיינטולוגיה להתייחס אפשר
 מדיטציה קרישנה, הארי כמו חולפת, נה

 גם ואפשר חריגים, ועוד טרנסצדנטלית
אחרת. אליד, להתייחס

 כשלושים לפני המציא הסיינטולוגיה את
 הוא האברד. רון בשם אמריקאי שנה
שו בתחומים חייו בימי ועסק ,1911 יליד
תס כתב וצלם, סופר היה ומשונים. נים

מרו למקומות מישלחות הוביל ואף ריטים
בעולם. חקים
 בשם: בספר מגלה החל תורתו את

 בריאות־ של המודרני המדע — דיאנטיקה
 נולדו ואחריו רב־מכר, הפך הספר הנפש.

נוספים. רבים וספרים הקורסים
 היא ?״ שוחים דגים ״האם :השאלה

 מקורס־התיקשורת. היטב מתוכנן חלק
 לשואל לגרום היא זו שאלה של מטרתה
 תשובה קבלת על ולעמוד בה, להתרכז

 להביא דבר של בסופו אמור הדבר עליה.
לדב יותר, גדול לכוח־ריכוז התלמיד את

יותר. גדולה ול״קיומיות״ במטרה קות

 ה־ שאל ?״ שוחים דגים אם ^
י /  חדל לא הוא זוגו. בת את צעיר י /

 שסיפקה תשובה שקיבל עד זו משאלתו
שמע לתיקשורת, בקורס זה היה אותו.
בישראל. לסיינטולוגיה האגודה בירה

 ג׳ולי הגברת זכתה ימים חודש לפני
 דולר, מיליון כשני של בסכום טיצ׳בורן

 פיצויים אלה היו באורגון. בבית־מישפט
 הסיינטולוגיה הכנסיה על שנגזרו עונשיים
שהוב טענה טיצ׳בורן הגברת באורגון.

 יגרמו בסיינטולוגיד, קורסים כי לה, טח
 תעלה שלה, התיקשורת כושר שיגדל לכך
 מנת- ואף בקולג/ שלה הציונים רמת

הדברים שכל מאחר תגדל. שלה המישכל

 הכנסיה את ג׳ולי תבעה קרו לא הללו
 כל כמו מירמה, על לדין הסיינטולוגיה

מרומה. צרכן
 באר־ חשוב תקדים המהווה בהחלטה,
 אחרי חבר־המושבעים, קבע צות־הברית,

״הב :ימים שלושה כמעט של התייעצות
 וה־ דתי. אופי בעלות היו לא אלה טחות
 אותן פירסמה לא הסיינטולוגית כנסיה

ככאלה.״ בתום־לב
 בכך יש כי טענו, אחדים מישפטנים

 וחרות־המחש־ חופש־הדת על איום משום
 המדינה חוקת שכן בארצות־הברית. בה

 לתבוע אפשרות ואין הדתות, על מגינה
דתיות. והבטחות דיעות בשל כנסיות

 בצפיפות יושבות תלמידים של קבוצותעסת? צפורים האס
הסיינטו בתורת ומתרכזות הצרה בדירה

שנה. שבעים בני לקשישים שבע־עשרה בני צעירים בין נע התלמידים של גילם לוגיה.

שותים? דגים האם
זה תרגיל הסביבה. של הדעת הסחת

 וכך רעהו. את התלמידים אחד שואל
 למרות הנכונה, בתשובה להתרכז עליהם

התיפקוד. בייעול ומסייע לריכוז, טוב

 מיקרה״ההתאבדות שאחרי לשער יש
 בגויאנה ג׳ונס ג׳ים נאמני של ההמוני

 לכתות בזהירות האמריקאים מתייחסים
חריגות. דתיות

 בתל־ המכון מנהלת שפי, לחנה
 הסיינטולוגיה מדוע ברור לא אביב,

 שהדבר יתכן בארצות־הברית. דת נקראת
 בארצות־הברית היסטוריות. מסיבות נובע

 ממוסדות גדול וחלק האוניברסיטות, כל
 של השראה תחת החלו האחרים, החינוך

״האמריקאים ובכלל: אחרת. או זו דת

 לסיינטולוגיה רבים מרכזים היום יש
 ב־ הוא ביותר החשוב שונות. בארצות

 הא* על־ידי שהוקם באנגליה, סיינט־היל
 שוהה שבו במיאמי, והמרכז עצמו, ברד

התורה. אבי כרגע
יע המוקפים אלה, מבודדים במרכזים

הספ את התלמידים לומדים וגנים, רות
 מנחים. בחברת חומר־התרגילים ואת רים

 התלמיד על-ידי נעשית העבודה מרבית
בחינות. עובר הוא ואחר־כך לבדו,
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