
הוצאה

לפועל
הארץתוצרתברחובמיושןבמבנה

אשראם,לוחבויאביבבתל

שמונאראדה,סייג'הגורוובראשו

לשעבראורן,איתמרשלההינדי

חסידיםעשרותבדיחי.יחיאל

התגלמותהואשאורןמאמינים

מתנתקיםהםהאלוהים.

אותועובדיםממשפחותיהם,

אליומעביריםערב,ועדמבוקר

ומתמסריםממשכורתםעשירית

סיטונאי.בקצבחוקןלטיפולי

סיפורחוקן.טיפולינכון,קראתם

להודותמוכרחיםומסריחמוזר

אהרונוביץאסוני אהרונוביץאקתי

האפרוריתהחזיתעלמבחוץכשמביטים

והמלא־המשרדיםבנייןשלוהמפויחת

כה

$TS1$והמלאכה$TS1$

$DN2$והמלאכה$DN2$בתל17הארץתוצרתברחוב

בנתיביהשלוםלמחלףשממזרחהתעשייהבאזור

רו־פעילותמתקיימתשבתוכולנחשקשהאיילון,

חנית,

$TS1$,רוחנית$TS1$

$DN2$,רוחנית$DN2$מחוזותאלבההמשתתפיםאתשמובילהכזו

בבנייןהראשונותהקומותגםבנפשם.עמוקים

מסתתרהמדרגותשבמעלהכךעלמרמזותאינן

מאמינים.קבוצתוסביבוגורושבראשואשראם,לו

כחול,בשטיחשמסתיימתהאחרונה,בקומהאולם

אתמקבלותלבןלבושותנשיםמשתנה:האווירה

בכ־הניצבהנעלייםוארוןרחב,בחיוךהבאיםפני

ניסה

$TS1$בכניסה$TS1$

$DN2$בכניסה$DN2$אזבערב,חמישייוםזהואט־אט.מתמלא

הסי־״מרכזאתלהכירחדשיםמבקריםמוזמנים

דהא־יוגה״

$TS1$הסידהאיוגה״$TS1$

$DN2$הסידהאיוגה״$DN2$קבוצ־שירהבסאטסאנגולהשתתף

תית

$TS1$קבוצתית$TS1$

$DN2$קבוצתית$DN2$הגורומפיבדרשההמסתיימתמנטרות,של

נאראדה.סייג׳

שלענקתמונותמעטרותהמרכזקירותאת

יושביםבנפרד,ונשיםגבריםאנשים,55הגורו.

גופםאתומניעיםעצומות,בעינייםהרצפהעל

הםשעהכחצילאחרהמנטרות.לקולאחידבקצב

צמחו־תבשיליםמוגשיםשםלמטבחון,מוזמנים

ניים.

$TS1$.צמחוניים$TS1$

$DN2$.צמחוניים$DN2$לקרואניתןהקירעלהתלויהמודעותבלוח

בצמוד,ולנפש.לגוףהמעייםניקויחשיבותעל

בתלגנשה״בריאות״מכוןשלפרטיונמסרים

המכוןאלהמרכזחבריהופנולאחרונהעדאביב.

הקרויהבטכניקהמתאים,מטיפולליהנותכדיהזה

הכו־טיפוליםתוכניתהידרותרפיה״:״קולוניק

ללת

$TS1$הכוללת$TS1$

$DN2$הכוללת$DN2$חוקנים.שלרבומספרצוםמיצים,דיאטת

פיתחהזוהטיפולשיטתאתכינכתבהמכוןבאתר

לנטורופתיה.דוקטוראורן,איתמר

ממתינים,כולםשלוהערב,שלהמרכזיהחלק

כתיקו־בימיםנאראדה.סייג׳שלהדרשההוא

נם

$TS1$כתיקונם$TS1$

$DN2$כתיקונם$DN2$המו־הכורסהעלובעצמובכבודויושבהוא

גבהת

$TS1$המוגבהת$TS1$

$DN2$המוגבהת$DN2$האחרוניםשבחודשיםאלאהחדר.במרכז

בישראלשנשארוהמרכזוחבריבהודו,נמצאהוא

הראשוןמהרגעגורולהיותרצההוא'.74ב-בחתונתםאילןונוריתאורןאיתמר



2006מ-בדרשהמצולמות.בדרשותמסתפקים

עלבאטיות,לבן,הלבושנאראדהסייג׳£דבר

מכלבאמת,מאמיןאדם״אםהאמונה.״ושיבות

אומר.הואמבוקשו״,כלאתיקבלהואהלב,

הלב,מכלבעצמומאמיןכנראהנאראדהסייג׳

הואנאראדההגורומבוקשו.כלאתקיבלהנה

נשאב70ה-שנותבראשית65ה-בןאורןאיתמר

תורתאלאילן,נוריתאזאשתובעקבותאורן,

שנוסדהמיסטית־רוחניתתנועה־.סידהא־יוגה

מוקטננדהשלמאמיניומוקטננדה.םוואמיידיעל

nccnייחודית,רוחניתבאנרגיהזכההואכי

אתהקיםמוקטננדהידוע.הודיקדוששל^ידיו

7ywבסניפיםאותהוהפיץבהודו,סידהא־יוגה

82ב-מותולאחרוקנדה.הבריתנארצות
׳,

ירשה

צ׳ידבילסננדה.מאיגורואותו

שה־ולאחרבחו״לארוכותשניםלאחר92ב-

?ערש,

$TS1$,שה?ערש$TS1$

$DN2$,שה?ערש$DN2$בא־העמק.למגדללישראל,בגפואורןשב

זר

$TS1$באזר$TS1$

$DN2$באזר$DN2$בעתכיחסידיומספריםהמרכזשלהאינטרנט

שלהעילאיהחסד)לאורן("הוענקביישוב,שהותו

סירהאהעצמית״.ההתגשמותוהשגתסידהאלהיות

׳׳היההאתר,ממשיךכזה,ומהיותורוחני,מורההוא

למחייתו.בעולםמלעבודלחדולנארארהסייג׳על

)למאמיניו(להעניקהכוחלוניתןמאסטר,כסירהא

התעוררותשאקטיפאטשלהנדירההמתנהאת

הרוחנית״.האלוהיתהאנרגיהשל

החייםאנשים,עשרותכמההתקבצואורןסביב

במטרהידו,עלהמוכתבקפדניחייםאורחפיעל

הרוח־האנרגיהשלהתעוררותהאתממנולקבל

נית.

$TS1$.הרוחנית$TS1$

$DN2$.הרוחנית$DN2$או״מאסטר״אותוומכניםלומשתחוויםהם

ממש.שלאלוהים״מואר״,אדםבורואים״גורו״,

ובעיניהםבחייהם,היבטכלעלעמומתייעציםהם

בחירתועדחניהממציאתדברלכלאחראיהוא

פות־הםהבוקראתעקיף.אוישירבאופןזוגבן

חים

$TS1$פותחים$TS1$

$DN2$פותחים$DN2$פעמיםושלושלגורו,הללושירתבמדיטציה

לדרשותיו,מאזיניםבמרכז,נפגשיםהםבשבוע

״עבו־ועושיםמנטרות,שריםמדיטציה,מתרגלים

דות

$TS1$״עבודות$TS1$

$DN2$״עבודות$DN2$אחתמטלהעודבישול.אוניקויכמושירות״

הםממשכורתםעשיריתכתפיהםעלמונחת

למרכז.חודשמדימפרישים

בגניבווילהאורןהתגוררשנתיים,לפניעד

שהגיעועדויותלפילערד.עברכןואחריתקוה,

רובןאיש,כעשרהעורבביתעמוחיול״הארץ״,

גופואתעיסולו,בישלוביתו,אתשתיחזקונשים,

אתמנהלהגורולהירדם.התקשהכאשרלוושרו

וכפיושעל,צעדכלעלהקבוצהחברישלחייהם

חברירובאלה,מעיןבכתותאחתלאשמתרחש

המודאגות.ממשפחותיהםהתרחקוהקבוצה

הולךאונשאראתה

נמרצתבפעילותממשיךהתל־אביביהמרכז

הלבו־אשהבהודו.ממושכותשוההאורןכאשרגם

שה

$TS1$הלבושה$TS1$

$DN2$הלבושה$DN2$הסידהא־בבסיסכיהחרשלמבקרמסבירהלבן

יוגה

$TS1$הסידהאיוגה$TS1$

$DN2$הסידהאיוגה$DN2$להארהלהגיעיכולשהאדםהאמונהעומדת

הגורוומדיטציה.מנטרותתרגולידיעלרוחנית

לדרגתשהגיעמסבירה,היאמיוחד,אדםהוא

מוסיפההיא״כעת״,מאוד.גבוהותוהארהחניות

האנשים״.שארעםשלוהאוראתחולק״הוא

צדדיםראהגמראהלחייו,30ה-בשנותב',

שניםשמונההגורו.שלבאישיותומואריםפחות

שפהבעלהליכות,נעיםבחורהואבכת.חברהיה

ארבעלהזדהות.חוששהואשקט.וקולעשירה

אולםאורן,שלקבוצתואתעזבמאזחלפושנים

ומהבסדרמה״ידעתיאמביוולנטי.הגורואליחסו

עלי.להשתלטלונתתי״לאאומר,הואבי״,יפגע

הסוף".עדשביהלכתילאאבללפניו,כרעתי

תוצ־ברחובבמרכזתמיםבמפגשהחלזה

רת

$TS1$תוצרת$TS1$

$DN2$תוצרת$DN2$בןמבולבלצעירכשהיהאביב,בתלהארץ

התחברתי״מידוסמכות.חוםשחיפשומשהו,20

אםיודעלא״אנימספר.הואולאנשים",לאווירה

חיפשהשלישהאישיותאושלי,הגילבגללהיהזה

מאודמשהוישדבר.לכלתשובהשנותןמאסטר

שבאיםאנשיםאלושם,האנושיבפסיפסמעניין

לשםמגיעלאאחראףלאהבה.חזקצורךעם

האושראתשירכיבמשהומחפשאחדכלמאושר.

שלו׳׳.העצמיהדימויאתשלו,

חיפשת?מה

מי־ושםוקשה,מורכבמאודמבית״הגעתי

שהו

$TS1$מישהו$TS1$

$DN2$מישהו$DN2$בסדר.׳הכלאמר:הואלבלבול.סוףושםבא

שלך,והאמאהאבאאנילהבין.לנסותמהלךאין

הממה.מפלט,מקוםמצאתיתשובות׳.לךאתןאני

מישהומוצאתמידהמאסטרעזרה,צריךאתהאם

כלמקבלואתהחונך,אליךמוצמדויעזור.שיבוא

אזשינייםטיפולצריךאתהאםצריך:שאתהמה

למתמטיקהמורהצריךאםאותך,מפנההמאסטר

אנשים.שלרחבמגווןשםישיש.זהאתגםאז

עושים,והםאומרהמאסטרלצדו:היואיש80כ-

קיבוצי".מאודמשהובשני.אחדנעזרים

התלמידיםמתבקשיםחודשים,שלושהלאחר

לחבריםלהפוךדרכם:המשךעללהחליטהחדשים

אולמרכזממשכורתםעשיריתולשלםבמקום

הםהחודשים״שלושתלרגע.היססלאב׳לעזוב.

שינויאדםאצלליצורכדיהדרושהזמןכנראה

ממשמוחשטיפת״עברתיאומר.הואתודעתי״,

להיותעצמיעללקחתיחודשיםשלושהבתום

כופהלאאחדאףהחיים.לאורחולהתמסרתלמיד

קבייםלהםשנותניםחלשיםאנשיםאבלעליך,

אותם״.ייקחו

אורןכיצדמתארב׳גםאחרים,מרואייניםכמו

שלךההכרתי״המבנהשלו.התודעהעלהשתלט

שלךואהדה"האהבהב׳,מסביראט־אט",משתנה

היקשרותכמועמוקיםתכניםרוקמתלמאסטר

טובלהיראותרוצהגםאתהאותו.לרצותושאיפה

הקבוצה״.בעיני

הזאת?ההשתלטותנעשיתאיד

שידמיינואומרהואלמשל,״לסטודנטים,

להקשיב.קליותרלהםיהיהואזהוא,זהשהמרצה

בלי־החיים:פינותמכלמשתקףהמאסטראט־אט

מודים,

$TS1$,בלימודים$TS1$

$DN2$,בלימודים$DN2$,נרדם,שאתהלפניהזוגיות.בחייבעבורה

שיטתית,השתלטותזואותו.לדמייןצריךאתה

ורגשית.ויזואליתאותך,עוטףבעצםהואמסיבית.

לעזוב.וקשהשלך,בהכרהנטמעזההוא.זההכל

הואתמידשלך.החייםמרכזלהיותהופךהוא

אנשיםאזמוגנים׳.אתםכאן,אתםעוד׳כלאמר:

לעזוב".מפחדים

מוסיףהרבדים״,בכלמתרחשתהמוח״שטיפת

אמר״הואחודשים.כמהבפעילויותשהשתתףר׳

שמגבועה,מעטפת,בתוךעצמנואתלדמייןלנו

ביום־יוםהזאתהמעטפתעםולהסתובבעלינונה

מהעוומתרחקמתבצראתהלאט־לאט,בחוץ.

אתלמשל,הזאת,לבועהלהכניסמבקשהואלם.

חלקלאאתהפתאוםכיעובד.וזהשלך,המנטרה

מיוחד״.במרכז,אתהאלארחבה,ממציאות

עצמםאתרואיםלאכברסביבו״האנשים

ממשיךהמאסטר״,ידיעלהסוףעדמונהגיםוהם

בדרךאבלונכונים,אמיתייםדבריםשם״ישב׳.

אורחכלהעצמי.האני,אתלאבדעלולאתה

<~סדרלהםישהכת.בתוךהואשלרהחיים



לעבודה,הולכיםלמאסטר,שריםקמים,הםיום:

איןהמאסטר.סביבתפקידישאחדלכלואחריה

נראיםוהםדבר.לשוםמקוםאיןזוג,לבנימקום

אתם׳אםלנו,אמרשהמאסטרזוכראנימאושרים.

וכשהואבמודעות׳,לאשאתםסימןמאושרים,לא

מכ־שהואלתכניםמתכווןהוא׳מודעות/אומר

תיב.

$TS1$.מכתיב$TS1$

$DN2$.מכתיב$DN2$וישמאושר,שהואלהראותרצהאחדכלאז

מהצדשמביטמיאושר.שלקולקטיביתאשליה

שמשהווחושבמאושרים,אנשיםשלקבוצהרואה

נכון״.כאן

מהמקוםאיתןשלקחתהחיובייםהדגליםמה

הזה?

האפקטיםאתמולידותשלנו״שהמחשבות

להזדהותלאאיךמלמדהמאסטרשלנו.הרגשיים

שנו־הרגשיהאפקטאתלקבלולאהמחשבה,עם

בע

$TS1$שנובע$TS1$

$DN2$שנובע$DN2$.מדי־מתרגלשאתהשניםארבעאחריממנה

טציה,

$TS1$,מדיטציה$TS1$

$DN2$,מדיטציה$DN2$ישמחשבות.יותרואיןעינייםעוצםאתה

אשליההיאשהמציאותמלמדהואמדהים.ריק

עליךלהשפיעצריכהלאהיאולכןממך,שבאה

ופחותמתבונןיותרלהיותהופךאתהרגשית.

לא־איךהיום־יום,לחייידעלךנותןהואסובל.

כול,

$TS1$,לאכול$TS1$

$DN2$,לאכול$DN2$,קטןהכידברכללנשום.איךלישון,לשתות

שלו״.הידעעלמושתתשלךבחיים

לג־להימחץלאהכוהותאתמצאתזאתובכל

מרי

$TS1$לגמרי$TS1$

$DN2$לגמרי$DN2$.פנימה

האנ־ניצול.שלהיבטיםשםהיו״לדעתי,

שים

$TS1$האנשים$TS1$

$DN2$האנשים$DN2$ואםלהבריא,בשביללפעמיםלשםמגיעים

חוליםאותםלהשאיריכולהוארוצה,המאסטר

וסי־בכתהמישהיאחדיוםבדרכו.שיישארוכדי

פרה

$TS1$וסיפרה$TS1$

$DN2$וסיפרה$DN2$כילזהמסכיםלאהמאסטראךאהובלהשיש

בית,רוצההיאהרוחנית.מהדרךאותהמרחיקזה

דיהייתיאנילא.להאומרוהואומשפחהילדים

יותרממניייקחושלאאותי,ינצלושלאמפוכח,

מע־ולרקוםבחורותעםלצאתרציתיכסף.מדי

רכת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$.ישאבלעצמי,אתלנווטאיךידעתיזוגית

שמתפרקים״.אנשים

לאחראורןידיעלמהקבוצהנזרקכימספרב׳

ופנהקשהנפשילמצבנקלעהואפיו.אתשהמרה

ארבעהיום,תמיכה.לקבלתכתותלנפגעילמרכז

שלההשלכותעםמתמודדעדייןהואאחרי,שנים

הביטוחבעסקיעוברהואארוכה.תקופהאותה

שמ־ולהוריםבמצבוהנמצאיםלאנשיםומסייע

תמודדים

$TS1$שמתמודדים$TS1$

$DN2$שמתמודדים$DN2$המתרחקים.ילדיהםעם

התהפכוהחיים

״הצ־לרנר.יוניאומרבחיים״,ליזרם״הכל

לחתי

$TS1$״הצלחתי$TS1$

$DN2$״הצלחתי$DN2$כתםישאםבלימודים.בצבא,ספר,בבית

שנהאורן,איתמרשלבכתהתקופהזובחיי,שחור

שעז־אחריארוכהתקופהבהכרה.הייתישלא

בתי,

$TS1$,שעזבתי$TS1$

$DN2$,שעזבתי$DN2$אורןואיתמרבלילהמתעוררהייתיעדיין

חושבעליוחושבשהייתיהראשוןהדברהיה

הר־כלעםאיךהעצמות.אתלושובראניאיך

ציונליות

$TS1$הרציונליות$TS1$

$DN2$הרציונליות$DN2$לשם״.נפלתישלי,והספקנות

ברשתותעוסקאביב,בתלגר30בןהוא

באוניברסיטהכשלמדשנים,ששלפנימחשבים.

בר־למרכזלהגיעלחייםחברתוהחלההעברית,

חוב

$TS1$ברחוב$TS1$

$DN2$ברחוב$DN2$במרכזשמדוברלואמרההיאהארץ.תוצרת

הואמיד״,לשםנשאבה״היאעצמית.למודעות

מהניו־אייג׳יות.רתיעההיתהתמיד״לימספר.

בשבוע,פעמיםשלושלשםהגיעההיאאבל

שזההרגשתילהשתנות.החלבביתהחייםואורח

שהייתיאחדחמישייוםזוכראניחשבוני.על

למרכז.נסעההיאאיתי,להישארובמקוםחולה,

למרכז.נסעההיאכייחד,בילינולאבסילבסטר

לקדוש״.עבורההפךבמרכזחמישייום

נעתרויכוחים,שלפשוטהלאתקופהלאחר

הרא־״בפעםלמרכז.והגיעחברתולבקשתלרנר

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$עםלאולםנכנסתיבעיניים.חושךקיבלתי

הואהאולםבקצההורים.קדושיםשלפוסטרים

הבנ־מידאדומה.קטיפהמרופדתכורסהעלישב

תי

$TS1$הבנתי$TS1$

$DN2$הבנתי$DN2$המשיךהביקורת,למרותבעייתי״.מקוםשזה

לאבדשפחדמסבירהואהמרכז.אתלפקודלרנר

משהו.שםקרהלוגםהזמן,עםאבלזוגו,בתאת

BliiBniהיההתלמידים,לכל"כמו

קטורתמפה,עםקטןמזבחבביתלנו

תמונהגםישהמאסטר.שלותמונה

בכלהגורוובמפתחות.בארנקשלו

השכל"אתלךדופקזהמקום.

היתה״היאלחייהם.חדרהאורןשלדמותו

אתולשירמדיטציהלעשותבחמש,בוקרכלקמה

התלמידים,לכלכמולגורו.הללשירגיטה,הגורו

לידוקטורת.מפהעםקטן,מזבחפוג׳ה,לנוהיה

תמונהגםישהמאסטר.שלתמונההיתההמזבח

להםשהיהכאלוהיומפתחות.ובמחזיקבארנק

מוגנים.ככהכיהרכב.שלהשמשבמגןתמונה

השיריםבספרושומר.מקוםבכלנמצאהגורו

דופקזהשלו.תמונהשמיםגםקוראים,שממנו

אותך.מפרקזהלגמרי.השכלאתלך

הייתיאניאבללגמרי,התמסרהשלי״החברה

שא־שאלתימאחור,ישבתימבחינתם:בעייתי

לות,

$TS1$,שאלות$TS1$

$DN2$,שאלות$DN2$יפה.בעיןזהאתראולאהםמסויג.הייתי

השליליתהקארמהאתלשרוףטובההכיהשיטה

להפ־אולנקותלמרכז:בשירותהיתהלשיטתם,

עיל

$TS1$להפעיל$TS1$

$DN2$להפעיל$DN2$אורושלבביתשעבדוכאלוהיוהמזנון.את

מוקדםהגעתיאניניקו.בישלו,גיננו,תקוה:בגני

חניה״.מקוםלגורוושמרתי

להגיע.המשכתזהכלאהרי

שראתההחברה,עםהוויכוחיםלמרות״כן.

סירבתיהאלוהות.התגלמותאתאורןבאיתמר

שזהחושבואנינשאבתי,אבלכך,זאתלראות

היוםשעדדבריםישמלמד.שהואלמידעקשור

עםמזדההאנישכאשרלמשל,איתי.לוקחאני

לאוזהשלו,הסבלאתעלילוקחאניאחר,אדם

עצמךביןלהפרידמטיףאורןככה.להיותצריך

להתרחקמתחילאתהזה.אתולקחתילסביבה.

טובההכיוהדוגמהכעס,בךשמעורריםממוקדים

שלי.אמאעםויכוחלישהיהזוכראניההורים.זה

בשקט׳אותי׳תעזבואמרתי:להתרגז,ובמקום

והלכתי״.

להפורלרנרהחליטחודשים.שלושהלאחר

ושי־במדיטציותהתחילהואהמניין.מןלתלמיד

לם

$TS1$ושילם$TS1$

$DN2$ושילם$DN2$הצמידו״הםשקל.700ממשכורתומעשר

לבטיםעלשיחותפעםלאאיתישניהלחונךלי

לרנר.מספרבלהט״,אותישטףהואלי.שהיו

לד?קורהומה

לראותוספרים,עיתוניםלקרוא״הפסקתי

התנ־מוזיקה.לשמועסרטים,חדשות,טלוויזיה,

תקתי

$TS1$התנתקתי$TS1$

$DN2$התנתקתי$DN2$,להיותהפסיקובחוץהחייםמהכל.מחברים

כמוקפהבביתיושביםהיינואםבעיני.אמיתיים

שזהמרגישהייתיעכשיו,בויושביםשאנחנוזה

זהפהשקורהמהכלבי,נוגעלאלי,שייךלא

מיאתהבהבלים.מתעסקיםפהכולםשקר.

במרכז״.למפגשממפגש

עלנוהלוזוגובתעםלרנרשלהיחסיםגם

לפתחוהגיעוויכוחאובעיהשכלאורן,ידי

מספרהואבינינו״,הגדוליםהמשברים״אחד

מדי־עושיםשבוהכנרתלידבסוף־שבוע״היה

טציה

$TS1$מדיטציה$TS1$

$DN2$מדיטציה$DN2$.שליהחברהמפורק.משםיצאתימרוכזת

וגםאחדלאףהתייחסהלאלגמרי,מנותקתהיתה

חלקןעמו,השיחותזה.עלאיתודיברנואלי.לא

עלואתהכורסהעלכשהואהיותקוה,בגניבביתו

מאודהיההואעין.מולעיןלאפעםאףרצפה,

לשיחותאותילקחהזמןוכלשלנו,בקשרמעורב

מדיטציהשאתרגלזוגי,בתעללהקלליוהטיף

לי״.שישהמחסומיםאתואוריד

עזבוהואלרנר,אתניצחההספקנותלבסוף

חקוקהעדייןשםהשנהחברתו.ואתהמאסטראת

עםלהשליםמתקשההואקשה.כחוויהבזיכרונו

לכ־"חזרתיחייו.אורחעלהשתלטשמישהוכך

רמיאל,

$TS1$,לכרמיאל$TS1$

$DN2$,לכרמיאל$DN2$.איןשתמידעמוסלקניוןנסעתיהביתה

פתאוםראיתי״כשהגעתי,מספר.הואחניה״,בו

׳תודהבלב:אמרתיישרמולי.ממשפנויה,חניה

רגע,אותואתאשכחלאואנילי׳.שדאגלמאסטר

לזה?״מאמיןעודאתהאירלעצמי,חשבתי

הראשוןהתלמיד

אילן,אליהפסלשלאלמנתואילן,אהובה

שלהחתונהתמונותאלבוםדפיביןמדפדפת

המנוחבעלהשלבתואילן,ונוריתאורןאיתמר

סאןבמכנסיוחבריוהחתןהראשונים.מנישואיו

בטוניקותהנשיםארור,ושיעררחביםטרופז

74ב-התקיימההחתונהגולש.ושיערצבעוניות

עדמתגוררתאילןבוביפו,העתיקהאבןבבית

בלחבריםכשזוגושרפרפים,מחצלותעלהיום,

דרכוגםהחלהכאןבתופים.מתופףתימניבוש

כסאלאותושהובילהאורן,איתמרשלהרוחנית

הגורו.

שניבןבדיחי,יחיאלבשםבתימןנולדאורן

מתניה.הבכורלאחרושלמה,חביבהלהוריו

49ב-
׳,

במרבדהמשפחהעלתהארבע,בןכשהיה

העין,בראשבמעברההתגוררותחילההקסמים.

נולדולימיםגן.ברמתלשיכוןעברומכןולאחר

הת־המשפחהושמואל.ציונהאחים,שניעוד

מודדה

$TS1$התמודדה$TS1$

$DN2$התמודדה$DN2$גרנו״בהתחלהקשים.קליטהחבליעם

בש־שנה40זההמתגוררמתניה,מספרבצריף״,

טוקהולם.

$TS1$.בשטוקהולם$TS1$

$DN2$.בשטוקהולם$DN2$מהםאחדילדים,שלושהעוד״נולדו

קשה.ילדותהיתהזומת.שהואלנואמרונעלם.

מתמרד.ילדהיההואאבא.עםהסתדרלאאחי

השלו־בגבעתלפנימייהיצאהואהבגרותבגיל

שה.

$TS1$.השלושה$TS1$

$DN2$.השלושה$DN2$לידשפיההנוערלכפרמוקרםעברתיאני

ולא־לישוןמקוםלנושיששמחנויעקב.זכרון

כול.

$TS1$.ולאכול$TS1$

$DN2$.ולאכול$DN2$גלויה,מאפליהסבלנובעיקרלאוכל.רעבנו

וסבללהתאקלםהצליחלאאבינתפסת.בלתי

מזה״.סבלנוכולנומזה.

הבחירותלביןילדותםביןקשררואהמתניה

הואבילדות",נעוץלאיתמרשקרה״מהבחייהם.

מהעוליםרביםאונים.חסרהיהשלי״אבאאומר.

עברוומסורתיים,דתייםאנשיםובמיוחדאז,

הבניםמכנסיים,עםהלכוהבנותרוחני.משבר

הת־המשפחתיתהמסגרתההורים,פיאתהמרו

פרקה.

$TS1$.התפרקה$TS1$

$DN2$.התפרקה$DN2$הת־המשפחהאצלנוגםטרגדיה.היתהזו

פרקה.

$TS1$.התפרקה$TS1$

$DN2$.התפרקה$DN2$לפנימיות.הלכוהבית,אתעזבוהילדים

אתעזבתי21בגילובורח.לביקורבאהייתיאני
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בשנהשוךל

גורויאגורו,כן

שלילית?לדמותרוחנימדריךהופךמה

המו״עבודתאתשעשתההעברית,באוניברסיטהכתותנפגעיחוקרתליבליך,מתי

השארביןעוסקתלמזרחית,המערביתהפסיכולוגיהביןהגומליןקשריעלשלהסמך

לתהליךהרסניתהליךביןהמבחין״הקוטוב״.רוחני"מורהמהושלהעקרוניתבסוגיה

יודע׳.לא׳אנילהגיד:יכולהואאםלספק,פתחמותירהמורהאםבשאלהעוברבונה,

אזהרה״.נורותלהידלקצריכותאסוראונהדףספקשכלברגע

מקהילהמורהשל״בידודהמדריך:פועלשבההסביבהאתלבחוןישכימוסיפההיא

שנו־בסביבהחילאכשהמורההרסנית.קבוצהבהתהוותמרכזימרכיבהואיותר,רחבה

תנת

$TS1$שנותנת$TS1$

$DN2$שנותנת$DN2$הסכנהמשמעותיתגדלהחוקים,ובעלתותיקהממסורתחלקאינווהואפידבקלו

מסבירה,ליבליךעצמו״.משלתורהמפתחהואפעםלאוכוח.מהערצהלשיכורשיהפוך

לתלמי־מפנהשהמורההדרישותביןפערנוצררבותפעמיםהמסורת,חוסרבשלכי

דיו

$TS1$לתלמידיו$TS1$

$DN2$לתלמידיו$DN2$סטנדרטיםבאותםעומד״רבליבליך,אומרתלדוגמה״,״ביהדותחייו.אורחלבין

כברהואאחר:בתהליךנמצאהמבודדהרוחניהמורהיותר.ואףהקהילה,שארכמודתיים

התלמי־בעודנשים,עםומסתובבפארחייחיהואואזבדרך.עדייןוהתלמידים׳הגיע׳,

דים

$TS1$התלמידים$TS1$

$DN2$התלמידים$DN2$וסגפנות״.צניעותלחיינדרשים

והרס־מוחלטתשליטההואאורן,שלבסיפורוגםלראותשניתןאחר,מסוכןמרכיב

נית

$TS1$והרסנית$TS1$

$DN2$והרסנית$DN2$אומרתכלליים׳/מומחיםלהיותשהופכיםמורים״ישהתלמידים.בחייהמורהשל

הרבההבין־אישיים,ביחסיםמתערביםלקנות,מכוניתאיזהלתלמידיגידו״הםליבליך.

קיומיות,בשאלותדיוניםשלמהמקוםהורגתהמורההשפעתלאט־לאטלגבולות.מעבר

וידע״.הכשרהלושאיןשברורלמקומות

מתארת׳אותם׳״,ויש׳אותנו׳״ישמהעולם.עצמםאתמבודדותקיצוניותקבוצות

אידיאולוגיהכאלובקבוצותשהיומאנשים״שמעתיהמתפתחת.הדינמיקהאתליבליך

לאמצדיקיםהםב׳אמת׳.אינםב׳אור׳,שאינם׳ההם׳,כלפיקשותהתנהגויותשמצדיקה

לאאבללאי־אלימותיטיפולה:מטיפהשהקבוצהמהאתשנוגדתאלימההתנהגותאחת

עלית״.ליחידתהקבוצהאתשמאדירחיץ,שליצירהזושלהם.ההוריםעםידברו

גםאיתמרבעולם.להסתובבוהתחלתיהארץ

לעצמימתאראנישלו.הבריחהנתיבאתמצא

הה־במשברנעוצההיוםשהואמהשלשהתוצאה

ברתי

$TS1$ההברתי$TS1$

$DN2$ההברתי$DN2$שעברנו״.והרוחני

נוריתסימנהאודןשלהבריחהנתיבאת

ביפו.ועושראמנותשלבביתגדלההיאאילן.

למוקדביתואתהפךאילן,אליהפסלאביה,

אנשישרים,בוהמה,אנשילאמנים,לרגלעלייה

כינזכרתאהובהאלמנתוופוליטיקאים.עסקים

אנשיםעשרהלפחותאירחולאשבויוםהיהלא

ואליאהובהנסעוזאת,מלברהצהריים.בארוחת

והפסליםהתערוכותבעקבותבעולם,אחתלא

שלו.

שלבקומונהנוריתחיה70ה-שנותבתחילת

שם״היובגבעתיים.גדולבביתואמניםשחקנים

בשי־נוריתנזכרתשושן״,וגבירניאלפי,יוסי

חת

$TS1$בשיחת$TS1$

$DN2$בשיחת$DN2$כאשרמתגוררת.היאשםמטורונטו,טלפון

מייסרשלספריםלהשלחלהודושנסעחבר

חייבתשהיאהבינהמוקטננדה,הסידהא־יוגה

באשראםשהתהשנתייםהגורו.בעקבותלנסוע

אש־פתחה74ב-לישראלוכששבהבהודו,שלו

ראם

$TS1$אשראם$TS1$

$DN2$אשראם$DN2$,בצמודלהשכרשאביהישןאבןבביתקטן

שהיהאורן,איתמראתפגשהשםביפו.לביתו

שלב,באותוקול.לפיתוחומורהגיטרהנגןאז

שהואמספרתונוריתהחדש,שמואתנשאכבר

יותר.שיצליחחשבכךכישמואתשינה

נו־מספרתגורו״,להיותרצהתמיר״איתמר

רית.

$TS1$.נורית$TS1$

$DN2$.נורית$DN2$וכברשליהראשוןהתלמידהיהבעצם״הוא

בעצ־גורולהיותניסההואשעזבנו,לפניכארץ,

מו.

$TS1$.בעצמו$TS1$

$DN2$.בעצמו$DN2$מעטאותוזוכרתאהובהגורו״.כמוהתנהגהוא

לאנחמד.פשוט.מאודבחורהיה״איתמראחרת.

הצטרף״הואנזכרת.היאדבר״,בשוםמבריקהיה

שמשפחההפליאתמידואותילאשראם,לנורית

רוחניות״.שמחפשבןגידלהלתפארתתימנית

באש־הדומיננטיתלדמותאורןהפךבמהרה,

ראם

$TS1$באשראם$TS1$

$DN2$באשראם$DN2$.מוק־האשראם,אתפתחתי״כאשרהיפואי

טננדה

$TS1$מוקטננדה$TS1$

$DN2$מוקטננדה$DN2$איתמראבלהמרכז,אתאנהלשאנירצה

אמר״הואנורית.מספרתהעניינים״,עלהשתלט

אנ־סוחףוהואספונטנילדיבורכישרוןלושיש

שים.

$TS1$.אנשים$TS1$

$DN2$.אנשים$DN2$התלמידיםוכלבמקומילדברהתחילהוא

ספו־חודשיםשלו״.תלמידיםלהיותהפכושלי

רים

$TS1$ספורים$TS1$

$DN2$ספורים$DN2$74ב-חתונתםלאחר
׳,

לקליפורניה,נסעוהם

שהגורואלאבאוקלנד.מוקטננדהשללאשראם

עליוכעס״הואמישראל.היומרניבתלמידנזף

להכריזיכוללאאדםבןההודיתהמסורתלפי

להסמיךיכולתישלגותרקכגורו,עצמועל

שעוסקים"לאנשיםנורית.מספרתיורשים״,לו

לראותיכוליםהםרוחניות.חוויותישברוחניות

לארוחניותחוויותאבלקולות.ולשמועאורות

למואר״.למוגשם,אדםהופכות

ראיתישלאפאר

אךשבועותחמישהלאחרארצהשבוהם

נוריתנזכרתקשה״,היה"בארץשוב.עזבומיד

איימושלנו.המרכזאתאהבולאדתיים״הרבה

והםשירית,בתםנולדה76ב-אותו".שישרפו

רוחניים.מוריםבעקבותנדודיםבמסעהחלו

מוקט־אתופגשנולהודונסענושוב77״ב-

ננרה״,

$TS1$,מוקטננרה״$TS1$

$DN2$,מוקטננרה״$DN2$חזרנושנהחצי״כעבורנורית.מפרטת

חיינושםבוונקובר,לאשראםיצאנוומידלארץ

82ב-לשנה.להודונסענוכךאחרשנים.ארבע

דרכו,ממשיכתעםוהמשכנונפטרמוקטננדה

גורושלהמרכזלטובתעזבוכךאחרמאי״.גורו

חברושםלטורונטו,עקרו89וב-יורק,בניומאי

חרש.רוחנילמורה

לאוכדבריה,במכירותכיוםעובדתנורית

למ־היום״הגעתי״מאורגנים״.רוחניםחייםחיה

קום

$TS1$למקום$TS1$

$DN2$למקום$DN2$רו־חייםגםהםהרגיליםשהחייםשהבנתי

חניים״,

$TS1$,רוחניים״$TS1$

$DN2$,רוחניים״$DN2$אחרפעםנהרתיאני״גםמספרת.היא

לכללאזהאבלבחיים,טובשזהתקופותישגורו.

רצונותיועללעמודצריךשאדםזמןמגיעהחיים.

עצמו״.אתולמצוא

34בתהיאלצדה.מתגוררתשיריתבתם

לבתואיתמרביןהקשרחמש.בןלילדואםנשואה

יפה״,שלנוהבתאלהתנהגלא״איתמרנותק.

כיאיתה,הקשראתחתך״הואנורית.מספרת

יכולאדםלה.כאבמאודזהבדרכו.הלכהלאהיא

חנהכלזהאבלוחזיונות,רוחניותחוויותלחוות

שלך״.לבתכךמתייחסאתהאםטריש

82ב-שמתנורית,שלאביה
׳,

לקבלהתקשה

גםלראותםוסירבהזוגבנישלהרוחניתדרכםאת

בחו״ל.התגוררושבהןבעריםבעצמוביקרכאשר

לש־שדאגהאהובה,מסבירהנבגד״,הרגיש״אלי

מור

$TS1$לשמור$TS1$

$DN2$לשמור$DN2$והםבייסורים.חי״הואהבת,עםקשרעל

גםהרוחנית,בדרכםשקועיםהיוהםהבינו.לא

גסס״.כשהוא

לבקראהובההגיעה12לשיריתמלאוכאשר

אשה״אנייורק.בניובאשראםוהילדההזוגאת

הדברים״אבלמספרת,היאפתוח״,ראשעם

הגורושלהאשראםטוב.ליעשולאשראיתי

והמקוםמלכות,כיסאלהישומפואר.ענקמאי

מקומותראיתיבו.ששוקעיםבשטיחמרופד

איתמראבלראיתי.לאדברכזהאבלמפוארים,

גרוהםלמגורים.שהוסבמלוןבביתגרוונורית

מגעיליםטפטיםעםמעופש,בחדרהילדהעם

מעייםבמחלתחולההיתהנוריתטחב.שלוריח

פתיליהעלמרקלעצמהבישלההיאקשה.

אין־סוף״עדאותיהרגי!זהמטבח.היהלאכי

luuNnn .iruniuuTPibbhUWjfcHilfrltmשהמרצהשידמיינו\־

נרדם,שאתהלפניהחיים.פינותמכלמשתקףהוא\־אטהוא.זה

ורגשית״ויזואליתאותך,עוטףהואאותו.לדמייןצריךאתה



לנוריתאיתמרביןהיחסיםהחלואזלדבריה,

נפרדו,הםלטורונטושעברולאחרלהתערער.

לישראל.חזראורןואיתמר

רופף.קשרעלאורןשמרואחיו,הוריועם

אחיואומרואם׳/אבכיבודמעריכים"ביהדות

שלו,לאינטרסיםלעצמו,דאגהוא״אךמתניה,

שפהגםלנוואיןקשרלנואיןשהגיע.לאןוהגיע

אםההינדית.התורהאתלואימץהואמשותפת.

הואאוליההינדיתהדתאתמאמץהיהלאהוא

לפנינפטרהחביבהאמםגדול״.רבהיוםהיה

אהבה״אמאמעשור.יותרלפניאביושנים,שלוש

הב־אותו.הבינה״וגםמתניה,אומרמאוד״,אותו

עיה

$TS1$הבעיה$TS1$

$DN2$הבעיה$DN2$מהיהדות.ונפשוגופואתהפרידשהואהיתה

שלנוהדתייםלעקרונותנוגדותשלוהאמונות

לכולם״.כאבוזה

זורמיםעסקים

היררותרפיהקולוניקטיפוליכעשור,לפני

עלסיפרוידועניםאביב.בתלהחםהטרנדהיו

אותםשיחררשלטענתםמהתהליך,חוויותיהם

המ־עודפים.ומקילוגרמיםנפשיותממועקות

טפלים

$TS1$המטפלים$TS1$

$DN2$המטפלים$DN2$המעיאתמנקההיאכיטועניםבשיטה

באמ־שנים,במשךבושהצטברהמפסולתהגס

צעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$לכלהמוזרמיםחמימיםמים״עמוק״:חוקן

בריאות״מרכזשלהאינטרנטברףהמעי.אורך

בתו־היאשלהםהייחודיותכימוסברגנשה״,

כנית

$TS1$בתוכנית$TS1$

$DN2$בתוכנית$DN2$ומיציצוםהכוללתשבועות,חמישהבת

אורן,איתמרשלניסיונועלומבוססתפירות,

שנה.20זהלנטורופתיה,כדוקטורשםהמוגדר

ובארץבטורונטובעבודתוכימספראורן״ד״ר

התו־אתלעבורבאיםהיוקולנועשחקניהרבה

כנית

$TS1$התוכנית$TS1$

$DN2$התוכנית$DN2$אורןהאתר.ממשיךטוב״,להיראותכרי

במכללהלישראל,ששבלאחרנטורופתיהלמר

זנבראולםזנבהעקיבאד״רבהנהלתלטבעונות

אומאוניברסיטהאורןקיבלהתואראתכימסר

בחו״ל.מכללה

לטי־ידועלהופנואורןשלהקבוצהחברי

פולים

$TS1$לטיפולים$TS1$

$DN2$לטיפולים$DN2$בתלהירקוןברחובגנשה,בריאותבמרכז

בבעלותהנמצאהמרכזהחברות,רשםפיעלאביב.

שתיהןעפרה.אמה,עםבכתהחברהכהן,ענתשל

שוהותהןאלובימיםלאורן.למקורבותנחשבות

פעיל.אינוהירקוןברחובוהמכוןבהודו,עמו

לאחרמבעלהכהןהתגרשהאשתקד,באוקטובר

אותםהרחיקהבכתחברותהנישואים.שנות33

מהעללשוחחמסרבכהן,אשרהבעל,מזה.זה

הסכםעל"הוחתמתיכילהגידרקומוקשעבר,

לדבר״.יכוללאאניולכןהקבוצה,נגדלפעוללא

ובתו.גרושתועםבקשרנמצאלאהוא

התה־אתלעבורלכולםהמליץאורן״איתמר

ליך

$TS1$התהליך$TS1$

$DN2$התהליך$DN2$נתן״הואלרנר.מספרבחודש״,פעםלפחות

ובתקופהמיצים,שלמיוחדתדיאטהלאנשים

כןיוםושמאל,ימיןעלחוקניםעשואנשיםהזאת

תומכתמאודהיתהבמרכזהאווירהכללא.ויום

כמו־משחררת.חוויהכעלזהעלודיברובעניין,

בן

$TS1$כמובן$TS1$

$DN2$כמובן$DN2$בתשלוםהיווהחוקניםהללוהדיאטותשכל

נפשיתהתמוטטההיטבשהכרתימישהילמכון.

הסכמתילאאנימכן.לאחרואושפזהמהתהליך,

לזה״.ללכת

לצי־לשווקניסוהרעליםניקויתוכנית״את

בור

$TS1$לציבור$TS1$

$DN2$לציבור$DN2$,דיאטהשלשבועות״מספרב׳,מפרטהרחב״

שקל.000,2כ-עלתההתוכניתוחוקנים.חריפה

שהמא־ברגעזה.אתעשוכולםכמעטבמרכז,

סטר

$TS1$שהמאסטר$TS1$

$DN2$שהמאסטר$DN2$לאאתהלמה׳משה,לו:ואומרלמשהפונה

עושה״.משהאזעושה?׳

״האנ־הטיפולים.אתלעבורסירבכימספרב׳

שים

$TS1$״האנשים$TS1$

$DN2$״האנשים$DN2$הרבהמאבדיםהיורזו,התוכניתאתשעשו

לדברהעזלאאחדאףחלשים.ונראומהמשקל

הקלעיםמאחוריאבלהנושא.עלשליליבאופן

להם״.עשהשזהמהעלואחריםכאלורחשיםהיו

בארצותפותחעמוקהשטיפהבעזרת״חוקן

ברפואהדוקטורשיינמן,נמרודמסבירהברית״,

לר־הלאומיהאמריקאיהקולג׳בוגרנטורופתית,

פואה

$TS1$לרפואה$TS1$

$DN2$לרפואה$DN2$רוחניותתרבויות״כמהבפורטלנד.טבעית

כשזהמסוכןלהיותהופךזהבשמחה.זאתאימצו

וג־מדיגבוהיםמינוניםהבחנה.ואיןקולקטיבי

ריפות

$TS1$וגריפות$TS1$

$DN2$וגריפות$DN2$פיזי״.בסיכוןלגבולעלוליםמהמעיים

איתמראצלרעלאהלכוכנראההעסקים

קיבלההעמותות,רשםפיעל2008בשנתאורן.

וחסידיםמתנגדים

רוחנית?לקבוצהלהתמסראדםמניעמה

לי־מתיאומרתקיומיות״,בשאלותעיסוקבגללרוחניותלקבוצותמגיעים״אנשים

כליך

$TS1$ליכליך$TS1$

$DN2$ליכליך$DN2$משברשלבתקופותבעיקרעולותהאלה״השאלותלכתות.המגיעיםהאנשיםעל

שהמ־בכךהתומךמחקראיןומורכבים.אינטליגנטיםבאנשיםמדוברלרובואי־ודאות.

צטרפים

$TS1$שהמצטרפים$TS1$

$DN2$שהמצטרפים$DN2$ובעייתיים״.חלשיםאנשיםהםלכתות

בת־ומרצהכתותלנפגעיהישראליהמרכזדוברתמנשה,כןשרונההריןעורכתגם

חום,

$TS1$,בתחום$TS1$

$DN2$,בתחום$DN2$שיגיעחושבולאמורכבלא״אדםחושבים.כאנשיםלכתותהמגיעיםאתמאפיינת

ואתהמניפולציהאתיקלטוישררחוב,חוכמתעםאחרים,לזה.יתחברלאלאשראם,

ארציבןנירשלהקבליסטיתמהקבוצהשניםשבעלפנייצאהעצמהמנשהבןהגורו״.

מכת״יציאהמקורביו(.עליושכפוארוךביתממעצרשנחלץלאחר2008ב-נודע)ששמו

וכשישכלכלית,תמיכהוגםגדולהנפשיתתמיכה״צריךאומרת.היאפשוטה״,אינה

משםשיוצאיםאנשיםעבודה.ובליבהריוןמהכתיצאתייותר.קלהדברתומכיםהורים

לעבוד״.מסוגליםלאלעתים

שכזו?מקבוצהשיוצאאדמשלהעיקריהקושימה

יודעיםוכולםטלוויזיה,בתוכניתשחיטרומן',שלב׳מופעשהשתתפתמגלה״את

המש־שעובדיםלמהמכתשיוצאאדםשלהתחושהאתלהקבילאפשרממנו.חוץזאת

תתפים

$TS1$המשתתפים$TS1$

$DN2$המשתתפים$DN2$זהבכתלהיותאמיתי.הרגשמשחק,שזהשכחוכברהםהגדול׳.מ׳האחשיוצאים

זהשלך.המציאותוזובלגניםמניפולציות,הלשנות,כשישהגדול,האחבביתלחיות

האל־המשפחההםשלךשחשוביםולהאמיןשבוי,שאתהלרעתולאבשבילהיותכמו

טרנטיבית

$TS1$האלטרנטיבית$TS1$

$DN2$האלטרנטיבית$DN2$.שלך״

שם?נמצאימשעדייןלאנשימשלדהמפרמה

רציונליים,לאבפחדיםמפחידיםהכתותאנשיפעמיםהרבהזה.אחריחיים״שיש

משתמשיםהםיתממשו.שלךנוראיםהכיוהפחדיםנוראים,דבריםלךיקרותעזבישאם

בהן״.לטפלשאפשרפוביותרקשאלולדעתוחשובנגדך,בך

K^MSAlUlll

אתחתך"איתמר

בתנו,עםהקשר

הלכהלאכי

יכולאדםבדרכו.

חוויותלחוות

אבלרוחניות,

אםחנטרישהכל

כךמתייחסאתה

שלךלבת

קשרלנו"אין

שפהגםלנוואין

הואמשותפת.

אתלואימץ

ההינדית.התורה

אותואהבהאמא

הבינהוגםמאוד

אבלאותו,

שלוהאמונות

לעקרונותנוגדות

וזר.שלנוהדתיים

לכולם"כאב

מתרומותשקלאלף256הסידהא־יוגהעמותת

בתשלו־שמדוברייתכןאךידוע,לאשמקורן

מי

$TS1$בתשלומי$TS1$

$DN2$בתשלומי$DN2$אלף25ו-הקבוצה,חברישמפרישיםהמעשר

50ביןבנוסףשילםחברכלחבר:מדמישקל

בעמותההיחידהשכרמקבלבחודש.שקל100ל-

רשו־איש60כ-העמותות,רשםפיעלאורן.הוא

מים

$TS1$רשומים$TS1$

$DN2$רשומים$DN2$אורןמשך2008ובשנתבעמותה,כחברים

אלף.79בסךמשכורת

לפ־ואנשיואורןהחליטוהאחרונותבשנים

תוח

$TS1$לפתוח$TS1$

$DN2$לפתוח$DN2$ובלוסבהודומיסורבעיררוחנייםמרכזים

קבוצהעםנסעהוא2009מאיבתחילתאנג׳לס.

כא־נמצאהואאלוובימיםאנג׳לסללוסמאנשיו

מור

$TS1$כאמור$TS1$

$DN2$כאמור$DN2$בהודו.במרכז

אותנואת

שלהוריהםמשגשגים,אורןשלעסקיובעוד

מרוחקים.מהצד,מתבונניםהקבוצהמחבריכמה

ילדיהםעםשלהםשהקשרמרגישיםמהםרבים

כברמזוהים.להיותמאודחוששיםוהםנפגע,

קשר.איןלאביהש׳שביןשנהמחצילמעלה

מחייה״אותיגירשההיאהאלוהיתהאהבה״בשם

חמשבכתחברה30בתהיוםש׳,אומר.הוא

הצביעלאבצעירותהדברכיטועןאביהשנים.

היא24בתהיתה״כשבתיהקיצוני.השינויעל

מוצל־״ילדהמספר,הואלמרכז״,ללכתהחלה

חת,

$TS1$,מוצלחת$TS1$

$DN2$,מוצלחת$DN2$שחל־גבוה,פסיכומטריעםטובה,תלמידה

מה

$TS1$שחלמה$TS1$

$DN2$שחלמה$DN2$היאהשינוי.התחיללאט־לאטרפואה.ללמוד

להתלבשהחלהבחורים,עםלהיפגשהפסיקה

היאלגורו.מקדשהקימההיאשלהובחדרמוזר

בגניגרכשהגורוהחברים.מכללהתנתקהחלה

היאולסדר.לנקותלשםנוסעתהיתההיאתקוה

שהיאהרגשתיפה,היתהכשהיאהשתנתה.מאוד

פה״.לאבעצם

לה־ועברההביתאתעזבהש׳שנתיים,לפני

תגורר

$TS1$להתגורר$TS1$

$DN2$להתגורר$DN2$בדירהבכתחברותשותפותשתיעודעם

עלרעהמלהאגידשאם״הבנתילציון.כראשון

בדירהאותהביקרתיממני.אותהירחיקזההגורו,

מוקףלגורו,קטןמקדשישחדרבכלפעמים.כמה

עודאללהגיעניסיתימסויםבשלבבתמונותיו.

רובדהזההמקוםלכלשישידעולאחלקםהורים.

למ־שמדוברוהתמכרות,התמסרותשלנסתר

עשה

$TS1$למעשה$TS1$

$DN2$למעשה$DN2$.נודעוזהההוריםאחדאלהתקשרתיבכת

ואמרההתקשרההיאשעהחציאחרישלי.לבת

עמי״.היחסיםאתמנתקתשהיא

נפשואתיודעלאהאבבקשר.לאהםמאז

אליהבאתיניתוח.עברתיחודשיםמספר״לפני

בכתבפתקאותמודבקותהיוהקירועלכן,לפני

לי׳איןשלי׳,לדרךמתנגד׳אבארע׳,׳אבאידה:

בשוק״.הייתיאבא׳.עםרגשיקשר

הקבוצהעלאומרתבכת,חברהבתהשגםא׳,

שמח־עצמם,עםשלמיםשלאאנשים״אלוכי

פשים

$TS1$שמחפשים$TS1$

$DN2$שמחפשים$DN2$קפדנייוםסדראימצההיאבחיים.משהו

אורחכלעללהשפיעהחלזהולאט־לאטמאור

הולכתהיתהמידהיאהתלבטותכלעםהחיים.

חייה,אורחאתלכווןהחלהואאורן.איתמראל

פשוטוהיאללמוד,להמשיךאםלהתנהג,איך

הלכהכהורהשלהההשפעהכדברו״.עשתה

מתשאתמרגישה׳אנילה:״אמרתיוהתמעטה.

קצת.התעשתההיאואזאיתנו׳.לאאתרחקת,

לשלוטאולדעתיכולנוולאבביתגרהלאהיא

האלולחוקניםנפלהשהיאעדשקורה.מהעל

הםלמרכז,הגעתיהפעמיםבאחתוהתמוטטה.

מנקהושהתהליךעילאית,הרגשהשזואמרו

מאודבטיפוליםמדוברהזוהמה.מכלאותם

לאהיאטיפולים.המוןעושיםהםאגרסיביים.

היאטיפוליםשנים־שלושהאחריהרבה,שרדה

קרסה״.

מפוהיאאקדמי,במקצועהבתעובדתהיום

שזהטוענת"היאהכת.לטובתממשכורתהרישה

יכולהלאואניומלמד.מחזקשזהטוב,להעושה

מנ־היאמתנגדתשאניברגעדבר.שוםלעשות

תקת

$TS1$מנתקת$TS1$

$DN2$מנתקת$DN2$.מגע״

שפ?אותהתפםמהלהביןהצלהת

היתההיאהחייםשכלהבנתיאיתה״בשיחות

עםהתחברההיאאותה.תפסוזהבעצמהמסוגרת

אינטליגנטים,אקדמאים,כמוה,אנשיםשלקבוצה

איזושהיעםשםכולםלרעתירמה.עלאנשים

התשו־אתשםמצאוהםולכןהנפשיתברמהבעיה

בה.

$TS1$.התשובה$TS1$

$DN2$.התשובה$DN2$לישון״.שעותכמהלהםאומראפילוהוא

מתמודדת?אתאיך

סבלתימהעניין.חולהשהייתיתקופות״היו

מסוים,בשלבעצבים.חולשה,גבוה,דםמלחץ

מדחי־אניקשה.זהלהתעצבן.להפסיקהחלטתי

קה

$TS1$מדחיקה$TS1$

$DN2$מדחיקה$DN2$.איתיתהיהשהיאהעיקרמבליגה.אניהמון

שיוםמקווהאניטוב.בקשראנחנויחסיתבקשר.

הדרך״.לאשזותביןהיאאחד

ואףלטענותלהגיבסירבואורןשלאנשיו

בקבוצה,בכירהחברהמשה,אסנתאותן.לשמוע

עםפעולהלשתףמעונייניםלא״אנחנוכימסרה

אףרוחניותעמותותעלהכתבותכלהכתבה.

עמנוליישרשרוציםאנשיםטוב.יוצאותלאפעם

איתי״.להיפגשמוזמניםההדורים,את

estia@haaretz.co.il

מתןעופרבתחקיר;סייע


