
 שלא להפסיד, מה לה שיש אשכנזית,
 והמתפללת לצבא, ילכו שילדיה רוצה

פלסטינית. מדינה שתהיה
 אחד. בדבר הסכימו שניהם אבל
 קטסטרופה פה שתהיה אמרו שניהם
מהר. מפה בורחים היו יכלו, ושאילו

 שהיה ממה שונה זה ובמה •
כשעזבת? ,19ד5ב־ פה

 שלמערכת־הנד אז ראו לא אנשים
ה שהמדינה תחים,  אין עליה, מדי

פיתרון.
אז? זה את ראית ואתה •

שה וחשבתי זה. את ראיתי אני
 הבאתי לא מהר. יותר יקרה תהליך

 הגרעיני הפוטנציאל את בחשבון
 אז עליו. יודעים כולם והיום הישראלי,

 בארץ כי בחו״ל, רק זה את ידעו
יידעו. שלא דאגה הצנזורה

כל אפשרויות בחשבון הבאתי לא
 מתוחכם, נשק ומכירת ייצור של כליות

הישראלית. הכלכלה את שייצב דבר

 היא ״■שואל
 נקווח־התכואצות

 חבית פדנטרית,
אמושריפה׳׳

 המישוואה מן מנעו הדברים ושני
להתפוצץ.
 בין בייחוד בציבור, הפנימי המתח
אינ מאוד נראה וספרדים, אשכנזים
טנסיבי.

 שהפיצוץ חושב אתה •
הזה? הרקע על יהיה
 שאי־אפשר מתחים, הרבה כל-כך יש
 מהם אחד בסוף קודם. יקרה מה לדעת
יפול.

 היא ישראל הפלנטרי, ובהקשר
פלנטרית. נקודודהתפוצצות

ה ת א  שהפיצוץ מאמץ •ו
בישראל? קודם יקרה הפלנטרי
 בלתי־ דבר לכאורה, היא, ארמניה

ש בפלנטה נמצאים אנחנו אבל צפוי.
 אין לפלנטה מושמדת. להיות הולכת
סיכוי.

ה ת א  שהפיצוץ מאמץ •
פיסי? יהיה
 בין סמויים קשרים מערכת יש

 זה קשורים אינם שלכאורה מאורעות
בזה.

•למשל?
 שם היו האחרונה. הדוגמה זו ארמניה

 גם חזקים. ופוליטיים אתניים מתחים
 ואחר־כך פוליטיים, מתחים היו בסודאן

 כאלה דוגמות עוד יש השיטפונות. באו
בעולם.
מיק לא שזה אומרת זאת •
שם? דווקא קרה שזה רה

 היה שבהם מיקרים עוד והיו לא.
 ואסונות־ פוליטייק מתחים של צירוף
 מערכות סידרת איננה הפלנטה טבע.

 סביבתי קשר שאין בלתי־תלויות,
 ולכן אחת, אנרגטית מערכת זו ניהן. בי

 חלק הם בלתי־תלויים. אינם האסונות
מאורעות. של מדפוס

שר אפ הד את לצפות •ו
ברים?
 על תחשבי לצפות. אי־אפשר לא.

 בכל לחצים עליו שיש אוויר, מלא בלון
 אי- אבל בסוף, יתפוצץ הוא הכיוונים.

איפה. לדעת אפשר
 יש אפשרי: תסריט לתאר יכול אני

 חצי אחרי שתתפרק רחבה, ממשלה
 אז בלתי־נמנעים. לחצים בגלל שנה

ל כי הימין, של צרה ממשלה תקום
ממ להקים כדי קולות די אין שמאל

 ביחס הקצנה ותתחיל משלו. צרה שלה
 טרנספר, לעשות יתחילו לפלסטינים,

 בעולם מישהו ואז דומה, משהו או
 לצאת מוכן שהוא יחליט הערבי

 וזו ישראל, על מאסיבית להתקפה
 כימית. התקפה למשל, להיות, יכולה

 התקפה תהיה הישראלית התגובה ואז
גרעינית.

 מתחים שיהיו היא אחרת אפשרות
 ואז, למילחמת־אזרחים, כאן שיגרמו

מילחמה שיש יראו מדינות־ערב אם

 לצאת אותן לעודד יכול זה פנימית,
 תענה ישראל ואז ישראל, נגד להתקפה
 השלכות יש ולזה גרעינית. בהתקפה

גיאולוגיות.
 די לא אנחנו אחרות. תופעות ויש

 הקטבים. הינמסות לתופעת מודעים
פני־הים. של עלייה בעתיד ייצור וזה

 היא גם תלויה העולמית הכלכלה
בלימה. על

 שהפיצוץ אומר אתה אז •
בלתי-נמנע? הוא

 שיווי־מישקל על בנויה הפלנטה
הכלכ התלות בגלל אבל עדין. מאוד
באלה, אלה המדינות כל של לית

 יביא אחד במקום מאסיבי אחד פיצוץ
 המאזנים כל ואז לתגובת־שרשרת,

 חבית־ היא ישראל שלמעשה כך יופרו.
 יכול בישראל פיצוץ פלנטרית. שריפה
 לי ברור הפלנטה. לפיצוץ להביא

בלתי־נמנעים. הם שהתהליכים
 תיארת שאתה במו אבל •
להי יכול הפיצוץ התסריט, את

 בישראל תהיה למשל, אם, מנע
ממשלת-שמאל.

 ה־ להם אין בלתי־אפשרי, זה אבל
ממש להקים כדי הדרושים מיספרים

ההת עם יהיה מה כן, אם וגם לה.
 הם אותם? יוציאו יעזבו? הם נחלויות?

 הצבא נגד יילחמו הם פנאטים, הרי
הישראלי.

 לא הערבים אז אבל •
יתקיפו.

 מילחמה פה תהיה כי יצטרכו, לא הם
 בעולם קיצונים ישנם מזה, חוץ פנימית.

ול כזה מצב לנצל שיכולים הערבי
ישראל. את התקיף

 ניתן המצב איך לראות לי קשה
 הרוב אין כשלשמאל בעיקר למניעה,
 את מגדיל הדמוגרפי והמצב הדרוש.

השמאל. את ומקטין הימין
 מצב לראות יכול לא אתה •

 על לוחצת שארצות-הברית -
ה עם לפיתרון להגיע ישראל

פלסטינים?
 הלובי כזה. מצב רואה לא אני לא,
וה אדיר. הוא בארצות־הברית היהודי
 מספקת, הישראלית הצבאית עוצמה

יש על ילחצו לא שהאמריקאים כדי
בכוח. דבר שום לעשות ראל

 גרעיניים טילים היום יש לישראל
בעולם. בירה לכל המכוונים

 באופן הודיעה שישראל היום ידוע
 בעולם המעצמות לכל אולטימאטיבי

בה. לפגוע שינסה מי כל תתקוף שהיא

 מדוע המצב, זה אם אז •
פה? ולא באוסטרליה, חי אתה

 זה באוסטרליה. למות נוח יותר־
 מהתפוצצויות שייפגע האחרון המקום

 רדיד קרינה מאסיבי. ומרעב גרעיניות
 חצי אחרי לאוסטרליה תגיע אקטיבית

לפחות. שנה
לשם? הלכת זה בגלל •
 חשבתי, השיקולים. אחד היה זה כן,

ה היא שאוסטרליה חושב, עדיין ואני
מזה חוץ בעולם. ביותר הבטוח מקום

 מוצאים .אנחנו
 שהומת ננרנטה
 מושמות והיות

המאה״ סוד עז
מילואים. אין שבאוסטרליה

אץ. בארצות־הברית גם •
 את הורסת ארצות־הברית אבל נכון,

הור הקפיטליסטית השיטה האנשים.
 הוא האמריקאי מנגנון־החיסול סת.
 נכשל אתה בעל־יוזמה, אינך אם כזה:
 ויש מצליח, אתה אם ברעב. וגווע מייד

ל יכול לא אתה שלך, לרעיון ביקוש
אש לוקח אתה ואז הביקוש, את ספק
 למעשה הופך נותן־האשראי ואז ראי,

 על־3ו המיפעל, של הבעלים להיות
למ האדם ואז שלו, העיקרי המניות

ה בגלל נהרסים אנשים מחוסל. עשה
הקפיטליסטית. שיטה
 השיטה חסיד היית בעבר •

הקפיטליסטית.
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הוריו עם קרוי
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השבוע קרוי
ת...'1צי1מאמ להימנע .צריך

 שהקפיטליזם חושב אני היום נכון.
 ואם שניהם. רעים הם והסוציאליזם

אוס שקטים, חיים לחיות רוצה אתה
המקום. זה טרליה
שקטים? חיים חי ואתה •
אישיות בעיות לי היו כי במיוחד, לא

האחרונות. בשנתיים מאסיביות
מזה? וחוץ •
באוסטר להיות יכול כבר מה כן,
ליה?
משעמם? לא זה •

 ממוקדים יסודי באופן שלי החיים
פנימה. בפנייה
גי לך דרושים לא אבל •

חיצוניים? רויים
 את מסיחים הגירויים להיפך, לא.
הדעת.
 באה לא פנימה הסתכלות •

חיצוניים? מדברים כתוצאה
 מגלה אדם מעמקים איזה תתפלאי

מהחוץ. מתנתק כשהוא
 באוסטרליה יושב אתה אז •

 פוך על נבואות-זעם ומנבא
העולם?

 זה? את לעשות אפשר זמן כמה לא.
 זו פנימה פנייה בסוף. נגמרות הנבואות

מדיטטיבית. חווייה
מדיטציה? עושה אתה •
ודאי. כן,
שיטה? איזו לפי •

 טיבעי. דבר זה מדיטציה שיטה. שום
 מלידה. מדיטציה עושים ילדים הרבה

 מנסה החברה טיבעי. הוא התהליך
 לנתק תהליך־המדיטציה, את למנוע

 אותה. ולחזק מהמרכז התודעה את
 הם מבחוץ שבאים הדברים כל כמעט

 שר איזה אם לי נוגע מה לא־רלוונטיים.
כסף? לקח או התפטר

ה ת א ש לומר יכול לא •

 עליך משפיעה לא מדיניות
כפרט.
 לי אין כי מזג־האוויר, כמו זה אבל

 היא הפלנטה כל לזה. ביחס לעשות מה
 זה שנלחמים אנרגטיים לכוחות ביטוי
 של לביטוייה מכשיר היה היטלר בזה.

האנרגיה. מקור היה לא הוא אנרגיה,

ש י באוסטר חברים לך •
ליה?

לעצ שואף אני לא. פה וגם לא,
 הפוך ביחס נמצאת ועצמאות מאות,

החברים. למיספר
חברים? לך היו כילד •

בארץ. איננו שעכשיו אחד, היה לא.
 תמיד חברתי. יצור הייתי לא פעם אף

ב כמספקת עצמי חברת את מצאתי
יותר.
 כדי לארץ באת זאת ובכל •

 אנשים עם דיעותיך את לחלק
אחרים.

 זו שונה. לחלוטין מוטיבציה לזה יש
 תובע המידע אישית. מוטיבציה אינה

 אותו. למסור צורך אין לי להימסר.
תה להיווצרות תעזור המידע מסירת
מטפיסי, מידע זה פלנטריים. ליכים

 והעברת אדם, לכל רלוונטיות לו שיש
 חשיבות בעלת היא מבחינתי המידע
גדולה.
תש המידע העברת עצם •
נה?

 היא אנרגיה, היא אינפורמציה כן.
 מוכיחה האנושית וההיסטוריה כוח,
 והיא עוצמה, יש באמת ושוב. שוב זאת
 היא מוסרית, ולא פסיכולוגית לא

 האמת מאחורי יש אנרגטית. עוצמה
 בא הוא ביטוי, לידי בא וכשהוא כוח,
 הורס זה מערכות־שקר, עם מגע לידי

אותה.
הי מ ש האינפורמציה •

למסור? באת ־
 בשני אותה סיכמתי מטפיסית.

 על הזה, בהשלם שכתבתי המאמרים
 באופן בבני־חושך. בני־אור מילחמת

 בני־ בני־אדם: של סוגים שני יש מהותי
מת האלה הסוגים ובני־אור. חושך

לתת־סוגים. חלקים
לזומבים, מתחלקים בני־החושך

 אם ספק מטיל שאני המצוי, האדם שהם
 — והדמונים תודעה, בכלל לו יש

 ובכוונה. במזיד מרעים שהם השדים,
 על־ידי מונעת והיא להרע, מהותם
 הרסנות שתלטנות, קינאה, שינאה,
 יצירתי, שהוא דבר לכל עמוקה ושינאה
 כל בלתי־תלוי. עדין, מקורי, אמיתי,

 בדרך־כלל הם אלה אור. בו שיש דבר
ה בעלי״המיפעלים, מנהלי־המדיניות,

 הם בעמדות־כוח. הנמצאים אנשים
 ביניהם מביימים הם בפלנטה. שולטים

מבויימים. הסיכסוכים מילחמות.
מדוע? •
 בני־האור את ללכוד היא מטרתם כי
והמפסידים. הנלחמים הצדדים, משני
בני-האור? הם ומי 6

 ה־ אנשים קטן. יותר הרבה אחוז
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