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ושובשו בלתי־נכונה, בצורה תורגמו לו

הפגישה 'כאופזמייעומכייז קרוי עס1
 ניסיונות כמה לי היו ילדותי ^
 אותם. שכחתי אבל על־חושיים, *■

ה ובאמצע רפואה, למדתי כשגדלתי
 זה כרור־זהב. על לפתע חלמתי קורס
שע הבנתי אסטראלי. טיול בעצם היה

 אחר־ ברפואה. האמיתית'איננה בודתי
 או־ — הודי לפילוסוף שגם גיליתי כך

דומה. חלום היה — רובינדו
 הי־ במלבורן. התגוררתי זמן באותו

ונ באוניברסיטה, קרוי הדר׳ את כרתי
בטורון. לכנס ביחד סענו

וא לארצות־הברית, משם נסע קרוי
 שלי הוויברציות את לפתח הצלחתי ני

שיטות. מיני בכל
לט עלי כי הודעה קיבלתי 1985ב־

 שאני למרות גופי. ואת עצמי את הר
 התבודדתי, זאת. עשיתי וספקני, רופא

לחלו שלי הרגלי־האכילה את שיניתי
 ספר. וכתבתי הרפואה את עזבתי טין,

 לי כתב והוא לקרוי, הספר את שלחתי
 התרגש עמודים 100 שקרא שאחרי
דימיון מצא כפילוסוף, הוא, מאוד.

קרוי) בהלוויית צ׳פלונה(מצלם
בחלפינים אים1כל החלל שליחי

 רבי של תורתו ובין סיפרי בין גדול
 כל שאין ידע הוא והרי מצפת. לוריא

 מכיוון לוריא, את שקראתי אפשרות
 לאנגלית, תורגמו לא מעולם שספריו

עברית. קורא אינני ואני
או לא שאנשים הקטע מגיע וכעת

 חומרניים רובם אנשים לשמוע. הבים
 באחד יתעוררו הם אבל והדוניסטים.

לקרות. שעומד למה בגסות הימים
 כמו ניסוי, היה העולם יצירת תהליך

 משלביו באחד יצירה. של תהליך כל
אנר נוצרה אז אסטראלית. תקלה חלה
 הטובה האנרגיה נגד שפנתה רעה, גיה

נצ אנרגיה זו היתה אותה. יצרה אשר
 לעברה שלחה המקורית האנרגיה לנית.

 להתגבר כדי טובים, כוחות ועוד עוד
במת שקורה מה שקרה אלא עליה.

 פלוס, אל מינוס שולחים כאשר מטיקה.
הטו האנרגיה למינוס. הופכים שניהם

 הרעה, באנרגיה נכללה שנשלחה בה
אותה. והגדילה
הא מהכוח התרחק הרע שהכוח ככל

הני את וכלא יותר, התגבש הוא לוהי,
חו בתוך בו שנותרו האלוהיים צוצות

 בתוך נישמת־האדם נתקעה וכך מר,
 בין שמימית מילחמה החלה אז הגוף.

נמשכת הזאת המילחמה הכוחות. שני

.י

 ברואים עוד יצר הרע והכוח זמן, הרבה
 האור, ניצוצות את לשלוף לו שיעזרו

מה השמימית האנרגיה את ולהוציא
אחרים.

 הטובים, כמו בנויים אינם הרעים
 והם גרעין, שבתוכן מטבעות־טבעות

התגברו.
 בעולם הרעים אחוז לצערנו, כיום,

 זה כך .30?4 רק הם והטובים ,7095־ הוא
 ובחי. בצומח בדומם, בטבע, דבר בכל
 לב־ הצטרפו מבני־האור שרבים גם מה

יתכן. לא שההיפך בעוד ני־החושך,
 ק״מ אלף 400ל־ מעל עולה גוף אם

מה שלו הרוחני החלק ייפרד לגובה,
לאסט קרה כמעט וזה הגשמי, חלק

 חוויות וחוו הירח על שעלו רונאוטים,
על־חושיות.

 מקליין שירלי
גחטפה

על אנשים ממיליארד ותר ^
 מעולמות הנה הגיעו כדור־הארץ

 שונות בטכניקות יכולים רבים אחרים.
מו את ולזכור הקדום, הזמן אל לחזור
 נחטפו כיצד לזכור יכולים הם צאם.

 אחת היא מקליין שירלי לכאן. והגיעו
מהם.

 לעולמות אותנו מחזירה המדיטציה
 מוולקאן, הגיעו רבים אנשים קודמים.
 התברר באחרונה מארס. שליד פלנטה

 זה שפה. יש וללווייתנים לדולפינים כי
 לכדור- שנחטפו מהיצורים שחלק מפני

 בעלי־חיים של לגופות הוכנסו הארץ
כאלה.

 הם גופנו את המתכנתים הדברים
אלת
 מה הפיסי לגוף אומר הוא מזון. •

 רעילים הם מהמינראלים רבים לעשות.
 על־ידי נאכלים הם רוחנית, מבחינה

 וכך יותר, רעילים והופכים בעלי־חיים
 אותנו. ומרעילים אלינו מגיעים הם

 אדם. משל מודעות יחידות * יש לחיה
 היא לאכילה, אותה שוחטים כאשר

 לאדם זאת ומעבירה מאוד, מפחדת
 מ־יצ הם בני־האור לכן אותה. האוכל
חוניים.

ביותר. מזיק אלכוהול גם
חמצן. •
ואלכו קרינת־השמש קרינה. •
 אם במיוחד מסוכנים הם למשל, הול,

יחדיו. אותם מקבלים
סמים. •
כסף. •

ה הוא סכס המזון, אחרי .000 •
 האדם. לתיכנות ביותר החזק מנגנון

להכ כדי חדשים, גופות יוצר גם והוא
רעות. רוחות בהם ניס

 שנה, 12 תוך למות חייבים ולנו ף*
 לנו נתנו 1985 בשנת היותר. לכל *■>
 כולו. יושמד העולם בלבד. שנה 15 עוד

 אלה בני״אור. של ניצוצות רק יישארו
יגיעו'לחלל.

 האסטראלית, הטעות שקרתה בזמן
ולב להימלט מהאנשים חלק הצליחו

מס נמצאים והם שלנו, מהפלנטה רוח
 והם החלל״, ״מפקדי הם לעולם. ביב

דר ובעוד במדיטציה אלינו מתקשרים
 הפלנטה את לשנות יעזרו והם כים.

שלנו.
צ׳פלונה. הד״ר של דבריו כאן עד

 אשתו, ואף הלילה תוך אל התארכו הם
מע במבט הזמן רוב במשך בו שהביטה

ידה. בכף פיהוק הסתירה ריץ,
ה את שהקליטה הקשישה, הגברת

 שנימ־ יתכן עיניה, את עצמה הרצאה,
 הערצתה את בכך הביעה ואולי נמה,

 דבריו סיום עם התעוררה היא הגדולה.
 ״הוא בהנאה: לי ואמרה המרצה, של
 אותו שיכנעתי אני נכון? נהדר, היה

 מתיקה הוציאה היא להרצות׳״ לבוא
עטו שורשי־עשבים של חבילה הענקי

לאח אותם ומסרה בנייר־מחברת, פים
לכו מספיק כאן ״יש המקום. על ראית
תה." ״תעשי אמרה, לם,"

 לא בוודאי מאוד. שנהניתי מודה אני
 הכבד, הפילוסופי מהחומר חלק הבנתי
 ה־ של כציטוטו שיבושים נפלו ואולי

 ידיעותי כי מודה אני צ׳פלונה. ד״ר
 אבל ביותר. זעומות הן הנסתר בתורת
 הוא קרב, ממילא העולם שסוף מכיוון
לי. יסלח בוודאי

1111111
ה מערכת חברת אלרואי, פנח ך*

 האדם כנראה היא הזמן. זה תוכנית (
 לפני קרוי משה עם ששוחח האחרון

לר הזמן זה מטעם נשלחה היא מותו.
 שובו על נודע כאשר מיד קרוי, את איין

 שהתפרסם הראיון בעיקבות לישראל,
 הזה. בהשלם

דפנה: סיפרה
 אמר והוא אמו, לבית אליו טילפנתי

 לדירה עובר הוא יום באותו בדיוק יכי
 בתוכנית להופיע יוכל ושלא חדשה,

ל התחייבויות לו שיש מפני הקרובה
ימים 10 אחרי היום. באותו הרצאות

סוניה האם
חזקה אשה

 לבדו להופיע ביקש הוא בטלוויזיה. להוגיע השתוקק ..הוא
התגובות!״ ממיעוט תתאבזב הוא שלמה. בתוכנית

 נאה, יום היה בחוץ הבוקר. בשעות היה בי- הזמן זה למערכת עצמו קרוי טילפן
התריסים וקר. חשוך היה בדירה אבל להופיע. מוכן שהוא ואמר רושלים,

פעל ולא דלק לא האור מוגפים, היו זה השכורה. בדירתו פגישה קבענו

פרחים

ה במעיל. לבושה בחדר ישבתי חימום.
 מבעד בא לדירה שהתגנב היחידי אור

לחרכי־התריסים.
 טיפוסית. שכורה דירה זאת היתה

 ולא וכבדים, ישנים ברהיטים מלאה
אחד. אישי חפץ אף בה היה

 ישירות הסתכל ידי, את לחץ קרוי
 יותר שארך הראיון, כל משך בעיניי

 לא הוא מיצמוץ. ללא שעות, משלוש
 אף חייך ולא לשתות, מאומה הציע
בו שהוא ההרגשה לי היתה אחת. פעם

הזמן. כל אותי חן
 בבני־ מבחין הוא כיצד אותו שאלתי

 פנימית, הארה לו שיש אמר והוא אור,
 - האדם. בעיני זאת לראות לו המאפשרת

 בנות־ כלל בדרך הן נשים כי סיפר הוא
השלי האנרגיה את ומעבירות חושך,

מיני. מגע דרך שלהן לית
 חייו. על אישיות שאלות שאלתי לא

וא שלו, התאוריות את לי הסביר הוא
 את להעביר מעוניין מאוד הוא כי מר

ל בהתייחסותו שחל המיפנה על המסר
 להופיע מעוניין מאוד היה הוא אנושות.

 את לו שנקדיש ביקש הוא בטלוויזיה.
 תוכנית תהיה זו כי ואמר התוכנית, כל

 לא ואשר גדול, ציבורי להד שתביא
לסדר־היום. עליה יעברו

תוכ לו שנקדיש אותי לשכנע כדי
 בראשונה לי יספר כי אמר שלמה, נית

 ' מקור־ שרק פורסם, לא שמעולם משהו
עליו. ידעו ינאי וצבי בן־אמוץ דן ביו

 מיכתב, קיבל 1973ב־ כי סיפר קרוי
 גאלט?״(ג׳דן ג׳ון הוא ״מי רק נאמר שבו

 ראנד איין של סיפרה גיבור הוא גאלט
 המיכתב קבלת אחרי הנפילים.) מרד

 בגיל גבר מנתניה, אדם אליו טילפן
 הוא כי לקרוי אמר הוא .60־50 שבין
 מציע ושהוא רב, זמן כבר אחריו עוקב

 מייצג הוא כי אמר הוא עבודה. לו
 הבינלאומי ״הקשר בשם עולמי אירגון

 בקרוי מעוניינים והם הבנקאים", של
 לעזוב עליו כך לשם שלהם. כבפילוסוף

 את ולנתק באוניברסיטה עבודתו את
לעבור יהיה קרוי על אשתו. עם הקשר




