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 לאורח־החיים להסתגל מינקותד. כבר פדת
הוריה. ■של המוזר

קשה. במחלה ודניאל רובין חלו בתאילנד
 כשהן להודו דייוויד עם יחד הגיעו הן
 שבהם הרופאים אובדן־ההכוח. סף על

 אפשר כיצד להם להסביר ניסו נועצו
 לא אך הקדושים, הגנגס במי להתרפא

 אל הגיעו לבסוף בתרופות. אותן ריפאו
 להרוג שיכלה תרופה להן שהזריק רופא
פניצי שתיהן. את קמלה לא בנס ורק סוס,
בנמצא. היה לא לין

 ממחלה להירפא ימים חודש להן לקח
 תוך ממנה נרפאות היו נאורה ארץ שבכל
ימים. שבוע

רובין, הבינה שנים של נסיעות אחרי

:35, הפילוסופית
 פילוספיית־ רובין לעצמה גיבשה הדבות

תמ את לחפש צריו לדבריה, משלה. חיים
דרך. בכל תום, עד ולמצותה החיים צית

 קיומה נגד לא אני ״היום אומרת: היא
 את מקבלת אני היום ישראל, מדינת של

היסטורית.״ כעובדה קיומה עצם
 היה בארץ ביותר עליה האהוב המקום

חו מיספר בילתה שם (גואייבה), נביעות
 בשיכון בילתה הזמן שאר כשאת דשים,
בתל-אביב. בבלי

 שבספרד. לאיביצה רובין נסעה מישראל
 הגורו על בחייה לראשונה שמעה שם

 לחסידיו המבטיח צעיר אותו ג׳י, מהאחג׳י
האלוהים.״ של ״אורו את להם יודה כי

 רום גו כמד,-וכמה כבר לה שהיו רובין,
ונד התעניינה, הקשיבה, קודם־לכן, עוד
לעצ חשבה בתחילה אדום• אור אצלה לק
 והשמן הקטן הבחור עם להם יש מה : מה

 לאט- אך והמטוסים? המכוניות עם הזה,
 למצוא היכן יודעים ידידיה כי הבינה לאט
הכל. היה זה ובשבילה האהבה, מרכז את

תמ את מחפשים ״אנשים רובין: מספרת
 מחפשים שונות. דרכים במאה החיים צית

 כולם בטלוויזיה. בראש, בשכל, באהבה,
 אבל מסתכלים, אנשים הרבה מחפשים.

 את מחפשים האנשים רוב רואים. לא
 בעיניהם. ולא כיסיהם, דרך החיים תמצית

 מקום. בכל חיי תמצית את חיפשתי אני
 נגנב. כספי כל אבל בלונדון, חיפשתי

 מהארג׳י הגורו של לארמון-השלום הלכתי
 את ללמוד היה אותי שעניין מה בי ג׳י,

 הרגשתי, דאיתי, המדיטציה. של הטכניקה
אימצתי.

 התגל־ — הגורו
הרוחניות מות

 הוא המהאנזמה. את גשתי ה
/ / ■  עבר שלו שהטור,ר טהור, כל־כך היה י

 שה־ אנרגיה, מלא כל־כך היה הוא אלי.
 לאיביצה, חזרתי אלי. עברה שלו אנרגיה

 הוא הגורו. של לאורו לחיות והתחלתי
 בשבילי האלוהים. של הזוהר את לי הראה

 לו קוראת אני הרוחניות. התגלמות הוא
 מחפשת אני אלי. זורמים החיים ,האמת/

 פה? עושה אני מה אחרת נקודת־אחיזה,
 מציאות מלבד לקיומי, יש סיבה איזו

? תמצית־החיים
 הלוקח אדם זה גורו גורו? זה ״מה
 יכול אחד כל האור. אל מהחושך אותך
 יכול אחד כל לא אבל משהו, ללמד

יכול מישהו אם האמת. את להראות

 מתגוררת היא חברה. האוהבת בחורה היא רוביןהחיים אוהבת
(משמאל), איציק עם יחד שכורה בדירה בתל־אביב

 הארבעה קרובות. לעיתים בדירה מבקרת רפי, של ידידתו (משמאל), פסי רפי. ועם
תל־אביב. של הבידור במועדוני הלילה של הקטנות לשעות עד יחד לבלות נוהגים

 חיצונית היא שלה האמת כי לדבריה,
 האמת את מחפשת החלה היא בילבד.

מדיטציה. עושה החלה הפנימית,
 ■ רובי לאמסטרדם. המישפחה נסעה מהודו >

 בית, גם להם שהיד. מיניבוס, קנו .ודייוויד
 אירופה. בכבישי דניאל עם יחד וסבבו

 כדי זבתחנות־הדכבת ברחובות שרו הם
 מכל ועשו נדבות קיבצו כסף, להרוויח

 למי- טרמפיסטים אספו בפריס ליד. הבא
נפרדו. ובסן־טחפד. שלהם, ניבום

 שטח־מיחייה, ״רצינו :רובין מספרת
 זקוק היד. מאיתנו אחד כל מרחב• רצינו

שלו.״ לחופש
 עייפה היתד. היא לישראל. נסעה רובין .

 חברות שתי גרו ובישראל מנסיעות, כבד
בית. ולדניאל לה שהבטיחו שלה,

דיעותיה. את שינתה ישראל עם הפגישה

 אלוהים הוא אז האמת, אל אותך להוביל
גורו. הוא בשבילי בשבילו.
 לא אחד אף אבל גורוס, הרבה עברתי

 הגורו להדליק שהצליח מד. את בי הדליק
 רק יש למוות החיים בין ג׳י. מהארג׳י

 יודעת ואני באור, נגעתי אני אחת. אמת
 ברזל: כלל לי יש האמת. איפה עכשיו
 סומכת ואינני מוחי, על סומכת אינני

 אני זאת לעומת אחרים. של מוחם על
 הפות את להכניע מוחי. על לפקח לומדת

המוות.״ זה — המוח באמצעות
 רוצה היא די. אמדה לא רובין אבל

אנ עוד לפגוש ארצות, עוד לראות עוד.
 לחיים שיש מד. מכל ועוד עוד לחטוף שים,

 בתמצית- לאחוז — לה להציע ולעולם
 החופש את ולהגשים ידיים בשתי. החיים

האמיתי. הפנימי,
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