
 - עגנו! ש׳ שד בת־דודתו
בל׳׳ל מנהל שד מזכירתו

תודת את דארץ מביאה

מ החיפושיות של מנהיג□17ה
בה. המאמינים לדברי — לפחות מצליחה.

ראומה להודו נוסעתס

 בת־ בחברת תורתו, את כאן להפיץ רישי
 של להשכלתה הוסיף המפיצים זוג לווייה.

 הגיעה כי שהחליטה כך, כדי עד ראומה.
הגדול. המורה אל בעצמה לנסוע העת

ומתמיד מאז התעניינה רכב אומה ף
שמוצאן לתורות הקשור ובכל ביוגה
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שנים שלוש מיותרים. נהיים הסמים 1!!
 נוגע אינני היום יום. מדי סמים לקחתי

למ אבל לזה. זקוק לא פשוט אני בסם.
מק חיי השתנו הסמים, על שוויתרתי רות
 קפה אפילו שליו. רגוע, אני לקצה. צה

 נמצא אני — זאת עם ויחד שותה. אינני
מתמדת.״ בהתעלות
 המפורסמים הציירים אחד הוא הדובר
 — דיזנגוף בדמויות מהידועות בישראל,
 בקצב יוצר בצפת, יושב הוא כיום לשעבר.

 ומרגיש ארוכות, שנים יצר לא כמותו
מחדש. שנברא כמי עצמו

עם יחדס
״החיפושיות״

 סם איננו מדבר הוא שעליו ״זה״ ך*
 אך בישראל, חדשה תורה זוהי חדש. י י

ה תורה הרחוק. במזרח שנים אלפי בת
 הודי של תלמידיו על־ידי בעולם מופצת
 מאהארישי הגורו• הוא המלא ששמו מזוקן,
יוגי. מאהיש

 ראומה מגיעה הימים ששת מלחמת ערב
 זהו הגורו. אצל לקורס מתקבלת להודו,

:ראומה מספרת רגיל. לא קורס

עם התיידדהס
פארו מיה

 מה־ כבר שונה, היתד, האווירה ל ך*
וה־ מיוחד. משהו הראשון. רגע

 שזכה האיש זהו נכון. ? מוכר השם
 הרוחני למורם הפך כאשר עולמי, לפירסום

ידועים. הוליווד כוכבי ושל החיפושיות של
 התורה את שהביאה הישראלית ואכן,
 אצל למדה כאן, אותה ומפיצה לישראל

 השתתפו בו עצמו קורס באותו הגדול הרבי
 סינטרה, פרנק של גרושתו החיפושיות,

אחרים. נוצצים ושמות פארו, מאיה
 בת־ רכב, ראומה היא הזו הישראלית

 עד ומזכירתו, ז״ל, עגנון ש״י של דודתו
 מנהלו ז״ל, פורדר ישעיהו ד״ר של למותו,
 מותו עם לישראל. לאומי בנק של הכללי

במ־ לעבוד ראומה עברה פורדר, ד״ר של

 הקרובים ■מעוזריו (מזוקן), סטיאנאד ברהמצ׳אריהמערבי הכותל ליד
 אליה בישראל, ביקורו בעת המאהארישי, של

 של הראשון הגרעין בחברת הכותל, ליד ביקור בעת — כאן התורה. את להפיץ כדי הגיע
(במשרד). למעלה גם הנראית רכב, ראומה — לבנה מכנסיים בחליפת הישראליים. המאמינים

 זד, כל את אולם הבנק. של חלקת־המנגנון
פרנסה. לצרכי רק עושה היא

המורה.
■32■

ליש להביא הוא בחיים האמיתי יעודה
 היוגי. בשורת את האפשר ככל רבים ראלים

נוס ורבים הצפתי הצייר כמו היא, כי
 כי שלמה באמונה מאמינים בישראל, פים

האו : הנכספת המטרה להשגת הדרך זוהי
 הל.ם.די אין שאותה מטרה בחיים. שר

כן היוגי של ושתורתו — להשיג מצליח

באק הגורל, אותה הפגיש 1966ב־ מהודו.
 ששהתה אדלר, פרידה בשם אשה עם ראי,

 המאהארישי של ידיו על מים ויצקה בהודו
הגדול.

 שם ראיתי שהגעתי, כמו ששם. תלמידים
 הייתי לא דווקא החיפושיות. ארבעת את

 פחדתי יחד. איתם להיות מעוניינת כל־כך
טעיתי. איתם. רציני יהיה לא שזה

 ג׳ורג׳ עם רגילה לא בצורה ״התיידדתי
 ונעימה יפה בצורה משוחח הוא הריסון.

לארו יוצא־דופן. יותר מקרטני פול מאוד.
 היא בכלל הגיטרה. עם יורד היה בוקר חת
וניגן.״ אכל רק הקורס. כל מידיו משה לא

 חודשים, שלושה שנמשך קורם, באותו
ה האמריקאי הזמר את גם ראומה הכירה

 ורבים פארו, מיה את דונובן, מפורסם
 למרות התיידדה, היא מיה עם גם אחרים.

 ״אני :זו מי בהתחלה בכלל ידעה שלא
 מתנצלת. היא לסרטים,״ הרבה הולכת לא

 שלה שהתגובות צעירה, ילדה ראיתי ״סתם
 מוצא־חן כשמשהו אצלי, בעיני. מצאדחן

 הבינה. לא היא בהתחלה אומרת. אני בעיני,
התיידדנו.״ ואז בצוחק, פרצה אחר־כך

 אדלר, מפי מהדברים שמץ למדה ראומה
 הופכת שאני ״ראיתי עמוקות. התרשמה

השתנו״. ״חיי מספרת. היא אחר״, לאדם
מ אחד לישראל הגיע מכן לאחר שנה
מאהא־ על־ידי שנשלח הגורו, של עוזריו

- הגורו0
מוסמך פיסיקאי

ר ש ה א ר ז הבחי לישראל, ראומה ח
״זה בה. שחל בשינוי מכריה כל נו


