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גוסוואמי בהגוואן ומשמאלו בהקטיסידהנטה סרילה של תמונתו מימינו קרישנוד. לתודעת

 יהודי שהוא דייב, הגורו של תפקידו באירופה. התנועה מנהיג דייב, גורו מהרג׳ה,
 דבקים. המכונים התנועה, חברי עם מכתבים וקשר אישי קשר על לשמור מברוקלין,

קרישנה. להרה מצטרפים אשר החדשים לחברים ההודיים השמות את מעניק גם הוא

לב וביקתות ענקיים, מישטחידשא הראו
 הביקתות ליד אדומים. רעפים גגות עם נות

צבעו סארי לבושים צעירים אנשים ישבו
 מסביב. התרוצצו בלונדים וילדים ניים
 שבה ממש רזה ופסטורלי קסום גראה הכל

ה את סרט באותו הראו כך אחר אותי;
נשי קטורת, בציבור, שירה ישלחם, טקסים

 ותפילות. ססגוניים שירות עם קערות את
מוקסמות. היינו ואני שלי החברה

 הוסבר ישבה הרצאה היתר! הסרט אחרי
 שמטרתה תנועה, אלא כת זו שאין לנו

 לנו. המוכר מזה שונה אורח־חיים ללמד
 שלהם. הדתית המהות על דיברו אחר־כך
ה לחיסול ישואפים שהם הסביר המרצה

 הוא והדתות. הגזעים העמים, בין הבדלים
 חשוב ולא אחד, אלוהים רק שיש אמר

 או ישו אללה, אדוני, לו קוראים אם
קרישנה.

ה שבין הקשר על לדבר המשיך הוא
 זמני הוא שהגוף ׳והסביר ואלוהים נשמה

להת חדל הוא מסויימת תקופה וכעבור
 כן על ניצחית. היא הנשמה ואילו קיים,

 זכותו ועל הנשמה זכות על לשמור יש
 זאת עושים הם אותה. המחזיק הכלי של

 הנשמה, היטהרות שהיא המדיטציה, על־ידי
 את המטהר הצימחוני האוכל ובאמצעות

הגוף.

 בהודו, מיקדש ;באיטליה פירנצה ליד טירה ;באירופה התנועה של מרכזה ׳שהיא צרפת,
תקלי במוכרם הגורו, עבור רבות תרומות אוספים העולם בכל הכת חברי ניו־דלהי, ליד
השונות. אירופה בארצות דלא־ניידי נכסי בקניית דייב הגורו משקיע הכסף את וספרים. טים

 תשובה
שאלה לכל

 לבקר התחלתי הזאת ההרצאה הרי
 לשם הגעתי במרכז. קבוע באופן 1\

 בטקסים השתתפתי איתם, אכלתי יום, יזם
 שזאת לי הוסבר תורתם. את ולמדתי שלהם

ה כל אם בעולם, ביותר העתיקה הדת
 שנים אלפי עשרות במשך אשר דתות,

 רוחניים, מורים על-ידי בעל-פה הועברה
שנה. 5000 לפני בכתב שהועלתה עד

שא להציג לנו נתנו הרצאה כל אחרי
 תשובה. להם היתד. שאלה ולכל לות,

 כתבי־ בין ׳המשותף את הדגישו הם למשל,
 הם התנ״ך. לבין ה״וודות״, שלהם, הקודש

 בשר, לאכול לא כתוב בתנ״ך שגם טענו
 היה הכל אלהים. את ולעבוד להרוג לא

׳שלהם. בתורה מסודר כל־כך
 לפי נחלק האנושי שהמין הסבירו הם

 תכונות ולפי הפרט של הבסיסיות התכונות
 בדרגה בעולם. מקומו את למלא עליו אלה

 של תבונות בעל נמצא ביותר הגבוהה
ב -שמצטיין החכם״), (״הכהן ״ברהמיך

 דדשני לאלוהים. ומסירות חוכמה שלווה,
 החייב הלוחם ה״קשטריה״, הוא בסולם

 דד מתחתיו ובתושיה. באומץ־לב להצטיין
 להיות שחייב והסוחר החקלאי ״וישיר.״,

 ה״שודרה״, הוא והאחרון וערמומי, פיקח
 ופועל כמשרת ומשמש כישורים כל החסר

 מתכוננים, הכת חברי כל מיקצועי. לא
 מורים דהיינו ברהמינים, להיות כמובן,

 לדרגת הגיעו הדבקים כל בארץ, רוחניים.
ברהמין.
 ב- שהות של חודשים שלושה כעבור
 ויזר, חיה שלי, ולחברה לי הציעו קירבתם
לנסוע כיתה, באותה איתי יחד שלמדה

 לנו הסבירו הם בצרפת. שלהם למרכז
 יותר, וגדול יותר ותיק הוא שם שהמרכז

 ללמד שתוכלנה בוגרות נשים שם וישי
 האשד. של החיים אורחות את אותנו

קרישנה. הרה בתנועת
 אבל הנסיעה, את לנו לממן הציעו הם

להתחייב. מוכנות היינו לא עוד אנחנו
 את בעצמנו לממן אבל לנסוע החלטנו

לעבוד והלכנו הלימודים את יעזבנו הנסיעה.

למכירה
טוגות מכינה

 או מדהווה, רדהה —
 מרחובות, מיכל פשוט
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