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למערב. קרישנה״ תודעת

 יותר קל זה המוכר ואורח־החיים החברים
יותר. וטבעי
דינה. של סיפורה כאן עד

 ״הפילוסופיה
,,חיפשתי שאותה

וראיתי, ששמעתי הסיפורים כל כין
 הכת חברי יוצא־דופן. סיפור זהו ■יי

 בקרייות־חרושת בחווה היום המתגוררים
 10 מהם איש, 15כ־ ומונים ,טיבעו! ליד

 שנים במה בתנועה נמצאים ישראלים,
״דבקים״. נשארו ׳ועדיין

 צעירה ראובני. דורית היא מהם אחת
 גן־ קיבוץ ילידת שלושים, בת מקסימה
 שלישית שנה סטודנטית היתה שמואל,

 תל״ באוניברסיטת ופילוסופיה למתמטיקה
לתנועה. להצטרף כשהחליטה ׳אביב,

 מי לחפש התחלתי 16 או 15 ״מגיל
 שנים. הרבה לי לקח זה אני. ומה אני

 הלכתי גיששתי. ועדיין בצבא לשרת גמרתי
הפי אבל ומתמטיקה, פילוסופיה ללמוד

ה את לי סיפקה לא המערבית לוסופיה
 המוות על לא הזיקנה, על לא תשובות.

 יותר.״ לטוב הופך אדם כיצד על ולא
בתוכנית- צפתה היא מגששת בעודה
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בראשה. והעומד ביישראל התנועה הקמת

 בטניס־שולחן, הארץ אלוף על טלוויזיה
 ההרה לתנועת שהצטרף שטיין מנחם

 היא בספורט. עיסוק מכל וחדל קרישנה
לתנועה. להגיע דרך חיפשה

 דייב. הגורו בארץ ביקר זמן ״באותו
 ושם התנועה, למרכז אותי לקח מישהו
 אחרי עצמו. הגורו מפי הרצאה שמעתי

ש הפילוסופיה שזאת הרגשתי ההרצאה
 אותי שתביא היחידה שהיא חיפשתי. אותה

 וטוב מודע לאדם להפוך — שלי למטרה
החרוזים את ולשנן לשיר התחלתי יותר.

 חיי וכל קרישנה״ הרה קרישנה, ״הרה
השתנו.

 האחריות אותי. הפחיד העתיד אז עד
 והמוות, הזיקנה, מישפחה, חיי של ׳והעול

 שהאדם מבלי מדי, מוקדם מגיעים שתמיד
 היום כלשהו. חיובי ׳רוחני הישג אל מגיע
 שנה כיל יום, כל ידיד. הוא לגבי הזמן

האלוהים.״ להכרת אותי מקדמים
 דורית שמעה הגורו ישל ההרצאה את
ב בהודו, היתד■ מאז שנים. ארביע לפני

 שונה הלואר בעמק בטירה ובבלגיה. הולנד
 שהגיוריו מאמינה דורית חוטי״. ל״דווה שמה
 והעניק המורכבת באישיותה הבחין דייב

 שנישאה הודית, נסיכה ישל שמה את לה
 לתשע בנוסף אישר מלומד, יוגי לגורו
 התגלמות שהיה בן, גס לה העניק בנות

מוקדש שלם ספר אדמות. עלי קירישנה

 ״הייתי עצמו: את לחפש לצאת החליט
 רצו הורי להתחתן. ׳ועמדתי 23 בן אז

 אני מסודר. שלהם הבן את לראות כמובן
 שלפני ׳והחלטתי עצמי עם שילם הייתי לא

 היי־מיש־ של התחייבות עלי לוקח !שאני
בעולם. לטיול יוצא אני פחה,

 ה,דבקים' את בהולנד פגשתי ״בנדודי
 שמצאתי הבנתי ואז קרישנה/ ,הרה שיל
אליהם.״ והצטרפתי חיפשתי אשר את

 באירופה, שנים שלוש ׳במשך נשאר גד
 בישראל. !מרכז הקמת ליזום החליט ואז

 הירקון, ברחוב קטנה בדירה התחיל המרכז
 שהגיע עד וארלחורוב, דיזנגוף דרך עבר

. בקריית־חרושת. לחווה
 חברתה ויזר־ג׳לאגגי, יחיה עם התחתן גד

 בתיל-אביב. ברבנות ׳נישאו הם דינה. של
ששמו גד, מתנצל המישפחות,״ בשביל ״זה

 מגולח ראש עם בחור לה עזר אומרת.
 עולה הוא לילה״. ״ניחיה ששמו וצמה,
 שהגיע לשעבר, סטודנט מארגנטינה, חדש

באירופה. המרכז דרך ארצה
בפש מצטייגים בישראל בחווה החיים

ול לבנים נפרדים המגורים חדרי טותם.
מת הבנות מינימלי. בהם והריהוט בנות

 מקלחונים. כמה ישבו משותף בחדר קלחות
בולן. את משמש אחד בית־שימוש

 כל עוסקים סכנות, בנים הכת, חברי
 נערכות התפילות ובתפילה. בבישול היום

פסלו ובו ארוך, בחדר הנמצא ב׳מיקדש
 באקיוודאג- הגדול והגורו קר״שנה של נים
 מורים של ותמונות פראבופאדה סוואמי טה

 לטפל מותר בפיסלונים אחדים. רוחניים
 ברה־ לדרגת שהגיעו הסמבה ׳לבעלי רק

מינים.

 שהחליטה רופיה, קשתה היאלשעבר דוגמנית
 לונדון של הזוהר חיי על לוותר

מקומה. את מצאה כאן לדבריה, לקריית־חרושת, השלווה בעיקבות ובאה
מבדוקליו יהודי

הכת. ענייני את שמנהל מהרג׳וד, גוסואמי ברגוואן החסד

 האלוהי, לבנה הנסיכה של לשאלותיה
והאמונה. החיים מהות על ותשובותיו

 אימפריה
כלכלית ^

י  דייב גיורו ישל כישוריו יתר ין ר
ש רוחניים, מורים מכשיר גם הוא ״

ה בבל לתנועה מרכזים הוקמו בזכותם
 כוח היום מהווים אלה ׳מרכזים עולם.
בחק עובדים הדבקים מבוטל. לא כלכלי
ה ותקליטים, קודש ספרי ובהפצת לאות

 עצמם שהם ׳בעוד דולרים, מיליוני מכניסים
 ופרישות. עוני ׳בחיי מסתפקים
חצי עולה בקריית־חרו׳שת החווה ׳שכירת

 אוותר״, ׳ל״גונד, שנים שבע ליפני הוסב
 ״את הטוב״. ״התגלמות בהודית שפירושו

 במרכז בקיץ געדוך שלנו האמיתי הטקס
 אותו.״ יערוך דייב גורו בצרפת.
 ליחוץ־לארץ. לנסוע מרבים הכת חברי
 ״בדי גד, אומר הזמן," כל נוסעים ״אנחנו
ה מכל דבקים מתקדמים, אנשים לפגוש
האלוהים.״ לעבודת המסורים עולם

לצאת
מהתחרות

 בה גדלים שעשבים החווה, שכידי ^
יפה־ בלונדית צעירה מסתובבת פרא,

בטיט משוך כשמיצחה סארי, לבושה פיה,

 התפילה הבישול במיקדש, הטיפול מלבד
 ספרים במכירת הכת חברי עוסקים והשירה,

וב ברחובות ישירה ובתל-אביב, בחיפה
ידיהם. מעשה ועוגות פרחים חלוקת

 הוא במקום המבקר של הכללי הרושם
 עוברת ושם פה והוסר־מעש. שלווה של

 ה־ יוטה׳ מיכנסי יאו סארי לבושה דמות
 הרה קרישנה, ״הרה ושנן חזור משננת

חרוזים. ובידיה קרישנה״,
 לאחרונה !מפירים הזאת השלווה את
 בכיל כמעט הבאים והסביבה, טיבעון אנשי
 ד,מיבנה. על אבנים וזורקים מקללים שבית,

 מספר עשוית,״ הגדילו הם שעברה ״בשבת
 כנראה צעירים, 50כ־ ״הופיעו לובן. גד

 הם ביפות. חבשו כולם בני־עקיבא. הברי
את ׳ויחתכו החווה, לפגי מדורה הבעירו

 מבווקדין, ■הוד■ בחוד וא1ה באידובה התנועה ׳ושב־דאש
מאוד מרשימה אישיות ובעד ומגולח מבריק בחוד

 לובן, גד כשנשאל לחודש. לירות מיליון
המקו ה״דבקים״ אם בארץ, מרכדהתנועה

 ניסה עצמם, את ומקיימים מממנים מיים
 יענה: ולבסוף מתשובה להתחמק תחילה
 א׳ת לקיים חייב מרכז כל עקרוני ״:באופן
 בוותי־ נעז׳דים .חדישים מרכזים אבל עצמו,

 נרכשו שכד־הדירד, מלבד יותר.״ קים
 אלפה מכונית גם הישראלי המרכז עבור

 החברים לשימוש סטיישן, ופורר רומיאו
בישראל.

 שירותו אחרי מעניין. גד של סיפורו גם
 כלכלה באוניברסיטה ללמוד הלך הצבאי

הוא שנתיים אחרי אבל ומדעי־הימדינה,

 בהודו. הקדושים הנהרות מגדות צבעוני
 בשם רק להזדהות היום המוכנה הצעירה,
 הקודם בגילגולה הייתה ר׳ופה״, ״קשתה

 החליטה היא באנגליה. מצליחה דוגמנית
 חיי-הזוהר של ׳והמתח התחרות מן לצאת

התנועה. בחיק שלווה ולמצוא
 ישראלית ניוספת, יפה מסתובבת מלבדה

 שמינית ׳תלמידת שהיתר, ועדינה, תמירה
 מריטה״, ״בהקטה בהודית שמה באליאנס.

לשעבר. מירד,
 וחיננות, ׳גבוהה בחורה טרחה ׳במיטבה

 מרחובות. מיכל שהיא מדהווה״, ״רדהה
היא הטוב,״ ואת האלוהים את ״חיפשתי

 שרו הם שלנו. ד,מכוניות של הצמיגים
 עלינו צעקו ׳חסידיים, ישירים הזמן כל

אותנו." וקיללו
 במקום, ביקרנו אניו ישבה שבת באותה

 הגיעו במקומם הכיפות. חובשי הופיעו לא
 אותם כששאלנו צעירים. זוגות שגי מחיפה
 כאן אלה ״אנשים ענו: הם באו, מדוע

 ׳והצמד, המגולח הראש ההודי, הלבוש עם
 שמעתם אילו חריגה. תופעה הם המשונה

 קופים, הופיעו מגוריכם מקיום שבקירבת
 לשמוע פניו הם ואז באים?״ הייתם לא

 שישמח לובן, גד מפי הבת על מקיף הסבר
ה לאמוסתו. דובר לשמש ר סלו צפו ■כ !
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