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אחרות מיסטיות תורות מיני ולסל

]

 טל שלהן הידע את מבססות המיסטיות הקבוצות רובקלפים!טפרים
 בארץ בחנויות ללהיט שהפכו בספריס, המצוי חומר.

למכירה, המוצע הספרים מלאי :משמאל בקלפים, ניחוש מדגים הרמן :בתצלום ובעולם.
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— להחליט ימים חודש לד ש ך
/  !״תמות אלינו תצטרף לא ואם /

 השחורה המאגיה קבוצת חברי הודיעו
הרמן. דני לאסטרולוג הישראלית

 לאגד המנסה לגוף המשתייך הרמן, דני
יו בישראל, במיסטיקה העוסקים כל את
והאנ האירגונים כל של קיומם על דע

 של קיומה אך זה, בתחום העוסקים שים
לחלוטין. אותו הפתיעה בארץ עבודת־שטן

 מספר כהוגן,״ שנבהלתי היא ״האמת
 מדובר קבוצה באיזה ידעתי ״לא הרמן.
 של הקבוצה לדוגמה, מסוגלים. הם ולמה

 טייט שרון את שרצחה מנסון, צ׳ארלם
 קבוצה היתה בקליפורניה, 60ה־ בשנות

לח מפחיד בהחלט וזה עבודת־שטן. של
 של לקבוצה מטרה הופך שאני שוב,

מטורפים״.
 אליו. דווקא נטפלו מדוע הבין לא דני

הפ עליו. המאיימים עם קשר ביקש הוא
 אל הגיע כאשר היתה הגדולה תעתו

שמו בשם צעיר לו שנקבעה הפגישה
 קודם מה זמן דני התיידד עימו אל״,
לכו•

קבו אנשי כי לדני התברר בפגישה
מיס כוחות לו מייחסים שמואל של צתו

 בקבוצה שישתתף ותובעים אדירים טיים
 אח לבדוק מנת על נשלח שמואל שלהם.
 הגיע אכן והוא דני, של כוחו עוצמת

גדול. מכשף הוא דני כי למסקנה
 כוחות- לו מייחסת הקבוצה כי ״הבנתי

 והחלטתי מטורפים, דברים מיני וכל על
 דני. מספר מטבע,״ באותה להם לענות

ה אחרי ומייד הקבוצה, על איים דני
 הם כי הקבוצה חברי לו הודיעו איום

 ל״ אותו הזמינו זאת תחת לו. מוותרים
בבי נערך הטכס הקללה״. הסרת ״טכס

 עמיתיו, אל מיהר דני שמואל. של תו
 הם עימו ויחד המקרה על להם סיפר

שמואל. של כיתו אל הגיעו
 נטש שמואל אכזבה. להם נכונה שם

כל את אחריו השאיר השכור, ביתו את

במערכת. שמור המלא השם *

 חבר׳ה הם חוגים אותם ממדריכי ״רבים
 או בארצות־הברית שביקרו ישראלים

עב חודשים, כמה במשך הרחוק במזרח
 הבשורה עם ובאו שם, קורסים כמה רו

לל הבאים אנשים אותם לכאן. הגדולה
 כל מעוניינים אינם תורתם את מהם מוד
 להיות הם רעבים אם כי באיכות, כך

מז זה אופנתיים. חוגים לאותם שייכים
לח נכנסתי ימים כמה שלפני לי כיר
 טבעוני אוכל מכרו ושם צמחונית נות

בקופסות־שימורים.
עו למטבע הפכה למיסטיקה ״הבהלה

 יותר, רבה שהדרישה וככל לסוחר בר
ה בעלי יותר. למסחרי הופך זה כך

מוד הקורסים את המארגנים מועדונים
המאזי העניין. של המסחרי לאופי עים
 להם חשוב כך כל ולא בוררים לא נים

פות למעשה הקורס. יועבר רמה באיזו
כש חברתיים למיפגשים מועדונים חים

מראש.״ מובטחת ההצלחה
 המנהלים מועדונים מאותם אחד
מז הוא למיסטיקה מסודרים קורסים

 השכונה בקצה הממוקם ומערב, רח
ה בעלי בירושלים. נחלת־ציון, החרדית

 טיילו מימון, ויעקוב וייצמן ניצן מקום,
כשבאמתוד לארץ וחזרו בארצות־הברית

 השטן בטכסי השלבים אחדקידוש
בתצ החרב. הקדשת הוא

קראולי. של הספר על מונחת חרב : לום

,אסטדורוג דוח
טיקה,
טוען

אסטרו ספרי בעזרת הרסן דני האסטרולוג בונה
מיס־ של הנושאים ״כל ומכשירי־חישוב. לוגיה

 כלהיט,״ משועממות לעקרות־בית נמכרים וכד אסטרולוגיה מאגיה,
הגשס.״ אחרי כפטריות צצים הללו בנושאים ״והקורסים הרסן,' דני

 על רק לספר ידע ובעל־הבית חפציו
עבודתו. מקום

המע מפי לדני נודע העבודה במקום
 להשאיר מבלי נעלם שמואל כי ביד,

עקבות.

אופנת

תו קננות צ כו  לא שמואל של ק
קבוצתו. גם נעלמה עימו יחד נודעו. ?

 קבוצה אותה אחרי החיפושים ״דרך
העוב קבוצות שתי עוד על לנו נודע

קנ על לתהות וניסינו השטן את דות

 נודעה כאשר ״נרגענו דני. מספר קנן,״
 דברים קבוצות. אותן של מהותן לנו
 הנהוגים קורבנות, והעלאת דם־אדם כמו

 אינם זה, מסוג קבוצות של בטכסים
 של בדם משתמשים הם בארץ. קיימים
 ב־ משתעשעים ובעצם כתחליף, כבשים

 אליהם. שהגיעו קטועות אינפורמציות
חוב של קבוצות הן אלה לאל, תודה
ל הטכסים את שהפכו מטורפים, בנים

 מיניות. ובאורגיות בסמים מלווה שעשוע
 לקבוצה ויהפכו שיתפתחו סכנה כל אין

ב מנסון, צ׳ארלם של זו כמו מסוכנת
קליפורניה.״

ה עבודת של יוצאת־הדופן התופעה
 ישראלים של לחיפוש דוגמה הינה שטן

המיסטי ״בהלת המיסטיקה. אחר רבים
האחרו בשנים רק בישראל נפוצה קה

 כמו ״חוגים חרמן. דני מסביר נות״,
 ל־ אנרגיה איזון אסטרולוגיה־לחובבים,

הפ וכד וכד מדיטציה יוגה, עקרות־בית,
 הקורסים שונים. במועדונים ללהיט כו

הגשם. אחר כפיטריות צצים האלה


