
בורה צביאליד"ר ד
מייסדת קבוצת "קלאסיקה בודהיסטית

"PeaceofHeartבישראל", עמותת "

ועמותת "שי"ח � שיטה וחוכמה". בעלת

תארים במתמטיקה ובמדעי המחשב

בורהמפגש משולש עם ד
ישתג, ופדבורהיתהיי הבה בחדמות חשו

יתן לים שנשבה בשלוש צורות שונות. ה

ית עליה וריאציה פולני בפולין הבעת לידת

בעת העלייהי, אלא שבתיִידי של סם השה

ם זהי בת שמונה, הוחלף שותילארץ, בה

יא באהה. וכך הבורעל ידי פקיד הסוכנות לד

י. זמן קצר לאחרראשונה בדמות שמאלי ל

הבורם דה בשי בה בדמות מורשתגמכן פ

י חסדה עמשפרשה עלי חסותה, וגמל

גלות לארץבתקופה הקשה של הסת

יהבה. בעת שלא הומצוקה חומרית ר

ם שנדרשוג את החוטישיהי לתיכולב

יא נתנה לי פקעת ישנהלשיעור מלאכה, ה

תרנו,יתה, שאותה הבוכה שמצאה בבוס

יתגבה, וממנה סרבלנות מרוי, בסי ואנאמ

ישהגה גם הפבסוף סל נאה. אותה מורל

יאה. וכךבה הנבורי עם דמותה של דאות

ה,גות וגבוּריית של מנהיתיא באה אלי בשלישית כדמות מה

שגי קרויה על שמה והמפותישראה. הבת הת רשורריאה ומבנ

בטום, במים הה, נראיבורבה די האהותימה באמצעות מורע

דרך הטנטריתי נפרד מהתלאחור, כצירוף פלאי, חלק בל

ת.גלתרי משאותה אנ

חוויה מיסטית בכנסייה
י � אלאבתפחות כך חשחלוטין, או לי לילונית חי בבתגדל

וב את ערכייצינוך של החדר עם, והחיים דתישהורי גדלו בבת

שךמי לַי שלי. כילדה בפולין אושפזתי, ודרכו � את ערכשל אב

י אתם לימדונבנות שם קתולי, והית חולים בבכמה חודשי

י את נוהגם זנחתית החוליבשחרור מות. עם היומייהן התפילות

יבה הפתעתמרם לו. אוליי הכל על אודותתפילות ושכחתה

יסטית ראשונה דווקא בכנסיית סןית מחוויה רוחני לזכית

גערי לותר. נפרדתיקן, כ�25 שנה מאוחר יבוותפטרוס ש

ה שלבורבעומדי אל מול ארון קימה, וי עתבוצה שטיילמהק

י נפתח,בי בדמעות. לינתמלאו עי, התקדוש נוצרי שלא הכר

י אבדו. בוצתבות קועק

ראם דאס בגראז' סייל 
ית ותמכוי הרוחנתפתחותבנו את הם שדריקריים העימין הגורב

בות, שעזרום, מקום, שפה ותרם של שתכופים השינוייו היבה ה

ה לארצותגריי השפחתם. מבלי העוליזה בהלי לשחרר את האח

סגראז' סיילינו לחותיבאחת מגה, ום וקריירברית לצורך לימודיה

ו", ורכשנו אותויה כאן ועכשי"הראם דאסנתקלנו בספרו של

ה נפלא זה, ואף זכינוטות של מורשך האזנו לקלבפרוטה. בהמ

יה הראשון שהכיר לי את המדיטציה, ואף על פישו. הוא הפוגל

מוד ויפאסנהי ללינדואיסטית, הוא הפנה אותת הבא ממסורש

�שךבות במהתלת זו בהי מסורתגלבמסצ'וסטס. תרשIMSב

ם.יבם רם, שכללו ריטריטייבע שנכש

היזם בסנטרל פארק בוד
י בסנטרלגן אירוע שנתו ארי מנויה עליייתיסטי שהבעון בודהר

גשה מייקלי את מורי המופלא, שתגם פורק, ושו ייפארק בנ

ת המנזרמוס במסורם הוא ערך פולי נזיריחד עם שנ. ירואץ'

ותויי בחבר, נכבשתבר וחצי די דבנתבטי, ואף שלא ההטי

יסט אינוות בודהיהי לדעת שלראשונה נוכחתבשמחתו. לו

םי אדשתגם לא פמעשה, מעולבר. לות קודר וחמור סיהב ליימח

הכיר תופעהי לי שזכיתבנתותר המאושר ממנו. רק מאוחר י

ם שראה ריקות ישירות! ה: אדנדיר

קן רינפוצ'ה גשההו, י עם מורישנגידתו והוא הפמתלי להפכת

שנהֵיי ומֶרָה מבטי סיה ראש המנזר הטיי שה, מלובסנג תרצ'ין

צילום: אסנת קרסננסקי
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בט.בטיהסה שֶה, בלּו מיסיטה הטנטרית גברילנשיא האונ

בי רבותם תריה כרוך בהלש הראשון עם קן רינפוצ'ה הגהמפ

י קן רינפוצ'ה,ווה אותבו ליבט שב. אך המם לי לקום ולעזוגרש

יי שהוא רואה בי. ידעתבבה אינסופית, חדר אל עמקי לרווי אה

חזור.בת ליייה חי, ושאהראות בעצמי לתיכולאת אשר אין ב

היה מאסטר אדיר מאין כמוהו בטנטרה יקר זה המור

יתה לים במנזר), והמדים הנלבכל שאר הנושאייסטית (ובודה

וםו הקדוש עד ימוד את רזיה מפיימה ללה והמדההזכות הנדיר

ברוכה גםדרכתו הבר 2004. בהם, בדצמתו מן העולפטיר

י עד כהיליתם בבהם, שיבם רם טנטרייי בריטריטישתתפתה

יי.כשנה וחצי מח

בטיתטיקה לטיממסבל לאושר, ממת
ם שליי. אבלה גדול בחבוע ומורבל בן לוויה קיה הסי הבכל שנות

חלושואה חלם שאבדו והזוועות של סיפור ההורי על יקיריה

גדיה של מוותטרי לה נחשפתם. כנערירייי הצעעמוק אל תוך ח

םברישבה. לא זר לי טעמן של מצוקת פרנסה, מבפעולות אי

ה. החוויהתבדו בתחום הקריירם ותקוות שהחסיבמערכות י

ויי, על צורותתבל שהכרות של הססליבריבנת האונהאישית וה

חפש דרך אל אושר שהוא בר קיימא.י לחפו אותשונות, דה

בותבן של נסיי קורי שאיננבנתיזם הבודהגול הבזכות תר

ה בגורלירכוש שליטה גמורי לות וגורל אכזר; שיש בכוחייצונח

ם.ם של אחריייהבחיי וית בחשמעותה מתמוריא לבהול

יסטית,בודהה השיכה בלימודי הטנטרי ממכעת אנ

ילבבמקבר אריזונה, ובמדMountainDiamondסיטת בריבאונ

בטית על מנתי טימדתידע שנמסר לי. לם את המדת אחרימל

שךַי. במידמבור תלם עם ואותנטיייקים עתיגם כתבתרשאוכל ל

סיטאות,בריתמטיקה באוני מכן לימדתם לבות קודם רישנ

יסוחת הנית, יכולבה הלוגי בהוראה, החשיוניסיוהצירוף של נ

ידי אתמתליר לבהעי אפשר לי לם שרכשתיים הרוחניתכנוה

י מכלי אנתבלגבת שקיבה העצומה ואת החוכמה הנשהאה

םיל אנשיבהוה: לבורישן, חלום די הש את חלוממממורַי, ול

הילבדרך המובל, אל הט מכל סמקום של שחרור מוחללדרור, ל

ה.גב של הארלאושר בר קיימא, לעונג הנש
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