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המשיח
בגווה־אביבים

!בריאות הנפש חיזוק ■
המשיח עד־ידי הגוף ן
הקוסמי האוניברסלי 1
בנווה־אביבים. |

 מקירות זעקו המוזרות המודעות
 ויתר רמת־השרון של הראשי הרחוב

 הן תל־אביב. צפון של שכונות־היוקרה
19ה־ הראשון, ביום כי לציבור בישרו

בהתפת נמצא אתה האם ילדיי. חייכם,
 אתה האם הניצחי? זרם־החיים של חות

 בנצרת אליכם באתי ילדיי? את מכיר
וחיים״.״ אהבה על דיברתי היפה,

 של ריפויו כי להסביר המשיך הקול
 לבעיות־ברי־ פיתרון אינו בלבד הגוף
 באנרגיה מקורה מחלה כל שכן אות,

אלו ורק מדללי־הנפש. הבאה שלילית
 יכול ובכוחו, בפארו הגדול, ישוע הים,

צללי־הנפש. את לבטל
 הרפואה, במיקצוע לפגוע שלא כדי

 רבים טובים רופאים יש כי הקול סיפר
 שהם מה כל אבל כדור־הארץ, פני על

 את בחזרה לדחוק הוא לעשות יכולים
 הנפש. אל מהגוף השלילית האנרגיה

 מתפרצת שוב קצר זמן שלאחר אלא
למחלות. וגורמת הזאת האנרגיה

 הזוכים חמשת
פחידודחזכרון
 את נכונה הפותרים בין הזה השלם במערכת שנערכה בהגרלה

הבאים, הפותרים חמשת בגורל עלו .1ת1י ם׳ 20 חידון־הזכרון
 הזהב ברחז הסינית במיסעדת־היוקרה זוגית לארוחת־ערב :־הזמנה
לביתם: רשום, בדואר מהם, אחד לכל נשלחה

 דרור .3 גבעתיים; מלמד, קלרה .2 באר־שבע; גספר, דני .1
הוד־השרון. שיפטן, חנן .5 חיפה: קרמר, דליה .4 ירושלים; נוסין,

בשקם: א״דס ומניעת
לה. השתמש בבתו

בטלנו: ומניעת!ניתוח
.6116*110111 במכשיר

גם: מספקים אנו
האזנות לגילוי שידות *
שיחות להקלטת מכשירים *
אוטומטיות מזכירות *

בע״בו דוקטור רדיו
286444 טל' ,18 עליכם שלום ת״א,

שלזוג ארוע
ר ב ז8ב ב ו ה ז ה

■

 ל הולדת יום ל מילה ברית ? מצווה בת
מחדל? חשוב אורח

טרמפ
לחייל

 היוקרתית, הסינית המסעדה הזהב, בחוז
 ללקוחותיה. חדש שירות לאחרונה מגישה

 איש, 60 לעד אירועים לערוך ניתן במסעדה
 ומעודנת. אקסקלוסיבית באמרה
 המסעדה של המיומן הצוות
* ייעוץ העשיר מנסיונו יתחם

וההפתעות. הקישוטים התפריט, לגבי
מלוטש, מגע לאירוע להעניק כדי הכל, _
 הלקוחות לקהל כיאה ומהודר מקורי '

הזהב. ברווז של
 491873 להתקשר נא לפרטים

ד׳ 19.00-24.00 .וו,00ו־5.00בשעות —)
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״שגריר״
משר!יעה

ומתרחבת
 לשירותי־דרך, בארץ הגדולה החברה שגריר, חברת

 במהלך מנוייה חוג את שהגדילה חילופי, ורכב גרירה
 כמיליון משקיעה אלף, 200ל־ אלף 70מ־ האחרונה השנה
 בסוף כי ומעריכה שלה מערך־השירות בתשתית דולר
אלף. 270 על מנוייה מספר יעמוד השנה

האח בשנה כי גם מוסר שגריר, מנכ״ל גורבן, שמואל
 משאיות־ ועשר חדשות ניידות־שירות 16 נרכשו רונה
 מתבצעת גם אלה ובימים בסוגן, מהמשוכללות גרר,

 מסביר לכך ובהקשר שגריר. של מערך־המיחשוב הרחבת
 הקיים המחשב החלפת כי ליאור, עופר שנחר, סמנכ״ל
 נוספת התרחבות לקלוט לשגריר תאפשר חדש במחשב
על ואף המנויים במספר הקיים. מערך־השירות את תיי

ץ הראוי מן  הס־ את לאחרונה חידשה שגריר כי לצי
 של לציי־הרכב השאר, בין שירותי־דרך, למתן במיה,
 וכן רשות־הדואר ׳ורופקאר, באררט, הרץ, מר, כלל,

 התעשייה תדיראן. עובדי אלפי של הפרטי לרכבם
שראל. היהודית הסוכנות הצבאית, ומק־י

 למבוטחים המאפשרים ההסכמים, גם הואררי כן כמו
 חברות־הבי־ עם חילופי, ורכב גרירה לשירותי־דרך, מנוי
 הדר, הפניקס, ,בירתו! צור, שמיר, חתם. הסנה, טוח

ק. ציון המגר. סלבי. של־אמרי ופחדנ

בנווה־אביבים המיסגש
בגופכם...״ תא לכל מניע .אלוהים

בשי המועברת התגלות, תהיה ביוני,
ה המשיח של העולם סביב ישיר דור

האוניברסלי. קוסמי
אלון:. אילנה דיווחה
 אחת לקחת אותי משכה סקרנות

 עמוק בכחול שהודפסו הללו, המודעות
 המשיח בהתגלות. ולבקר לבן, נייר על

 לציין שכח לא האוניברסלי הקוסמי
 האירוע, מקום אל כי המודעה בתחתית

 אפשר ברמת־אביב, פסטרנק ברחוב
 שונים, קווי־אוטובוסים בשיבעה להגיע

במודעה. צויינו שמיספריהם
 בצהריים, 12 בשעה הראשון, ביום

ההתוו למקום הזה השלם צוות הגיע
 רב־ בניין של השביעית בקומה עדות,
 המעלית ליד בנווודאביבים. קומות
 שהיה המידע כל על שחזר פתק הודבק
 מיס- ציון תוך הראשונה, במודעה כלול

האירוע. התקיים שבה הדירה פר
מו אבל סגורה, היתה הדירה דלת

 זהו כי באנגלית הכריזה צמודה דעה
 הזעיק בדלת צילצול ה״מיפגש״. מקום

לס אותנו שהכניסה רחבת־גוף, צעירה
 עת כאותה ישבו שבו רגיל, ישראלי לון
התרג של שונות בפוזות אנשים 16

 על גברים. שישה ורק נשים היו 10 עות.
 שטרות־כסף ובה צלחת, היתה שולחן

לידה. ופינקס־קבלות
 סרבל לבושה ונאה, צעירה בחורה

 היפנוטי. בטראנס שקועה היתה ורוד,
 שתי את והחזיקה עיניה את עצמה היא

 צעירה ברכיה. על פתוחות ידיה כפות
 רפד־ בחיקה החזיקה אחרת שחרחורת

כעי אותה שהחשיד דבר ועט, פת־נייר
 המאוחרות, 30ה־ בשנות אשה תונאית.

 ו־ חומה בחצאית־משי ולבושה יחפה
 כמתפללת. נראתה בהירה, חולצת־משי

 ברוב־ הקשיבה והיא עצומות, היו עיניה
 שנבע צעירה, בחורה של לקול קשב

הקיר. על תלוי שהיה מרמקול
שדי הקול, הנפש. של הצללים

 חיי הוא ״הכל מילים: גיבב אנגלית, בר
 גורם הוא החיים, הוא אלוהים אלוהים.

 הוא שאליו בגופכם תא ולכל לנפשכם,
אינסו ואהבה חופש של הרגשה מגיע,
חי לדברים עצמו את שקושר מי פית.

 של בזרם חי ואינו חופשי, אינו צוניים
את ובחנו כד על חישבו ההתקדמות.

מפ נשמע באנגלית הקול של ברקע
 גרמנית. שדיברה אשה קול לפעם עם
הצעי של המונוטוני הקול כי ברור היה
מגרמנית. תירגם רק האמריקאית רה

 שכמה למרות אוניברסלי. מנוי
מהעני מוקסמים נראו בדירה מהאנשים

למיפגש ההזמנה
לבטל...״ יכול הנחל .׳שזע

 המיסיונרי המילים גיבוב על החזרה יין,
 לוותר והחלטנו מאוד, אותנו שיעממה

באמצע. ולצאת ההרצאה יתרת על
 גם התרומם רגלינו, על קמנו כאשר

 בעיקבותינו ומיהר בגיל־העמידה גבר
המעלית. אל

אנחודרווחה. השמיע הוא
 לבושת־המשי, הבלונדית, האשה

 רוצים ״איננו והודיעה: היא גם מיהרה
משכ היה לא שהדבר אלא בפירסום.״

 הנחלות המודעות מאות נוכח נע,
 קהל ושהזמינו העיר בחוצות שניתלו
לאירוע.

 האנשים רוב כי להישבע היה אפשר
 היו האוניברסלי המשיח אצל שהיו

 או זה הודי גורו של קודמים, באירועים
שבאופנה. שונות מיסטיות וכתות אחר
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