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הנסיעות. ובסוכנויות ״אולימפיק״ במשרדי פרטים
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 שנים חמש רק האירגון מתקיים בישראל
 בשורת את איתו שהביא הראשון בינתיים.

 הפרופסור היה לישראל, הסיינטולוגיה
באוני למתמטיקה מורה גיבעון, יהושפט
 בארצות- זאת למד הוא הנגב. ברסיטת
הברית.
 בארצות־ גיבעון את פגשה שפי חנה
 נתקלה וכאשר רבות, שנים לפני הברית

 שחלו השינויים למראה נדהמה שנית בו
 גובה.״ מטר עשרים לי נראה ״הוא בו.

 על לה סיפר השינוי, לפשר שאלה כאשר
הסיינטולוגיה.

 היא קשה. נפשי במצב אז היתד, חנה
ב לגדל מאד וחששה מבעלה, נפרדה
 ממחלות סבלה היא ילדיה. שני את עצמה
הת לכן מצרותיה. מוצא וחיפשה שונות
 קורסים לשמוע לבאר־שבע, לנסוע חילה
 לסיינט־היל נסעה ואחר-כך גיבעון, אצל

 גם גילתה אחדים קורסים אחרי באנגליה.
 הנכונה הדרך ואת שלוות־הנפש את היא

בחיים.
 קורסים בעצמה להעביר התחילה מאז

 ראשון מקורם בתל־אביב. לסיינטולוגיה
 לכמה היום הגיעה תלמידים שלושה של

החד שלושת בת הדירה תלמידים. מאות
 היום צרה דרכה, את החלה שבה רים.

 מלא אמד חדר התלמידים. את מהכיל
 ובתשובות. בשאלות המתאמנים זוגות
ל מסביב אנשים כמה מכיל שני חדר

 במירפסת האברד. סיפרי ועליו שולחן,
 נערה עובדת במיטבה שיעורים, מכינים

רעיונו את להמחיש ומנסה בפלסטלינה,
 על תלמיד רכון באמבטיה ואפילו תיה.

ספריו.
 ישן בבית שלמה קומה ממלא המכון

 מאחר בתל־אביב. שלום־עליכם ברחוב
 שיפור הוא הסיינטולוגיה מעיקרי שאחד

 על לעמוד מעניין בני־אדם, בין היחסים
 בקומה בבית. השכנים עם היחסים טיב

 פתוחה. דלת מאחרי מזכירה ישבה שנייה
ויור העולים האנשים, זרם אם לשאלות

 לה, מפריע אינו היום, כל במדרגות דים
המדר את מלכלכים או צועקים אין האם
 להתחיל מנסים הבחורים אין האם גות׳

 היא המכון, מנהלי עם יחסיה ומה איתה
הפר את שראתה שאחרי ואמרה חייכה
ב בנימוס המטיילים המאושרים, צופים

ב להציץ ועלתה הסתקרנה מדרגות,
 היא גם כיום ונפגעה. הציצה היא מכון.

 אחד. קורס סיימה וכבר במכון, תלמידה
ה את בראותה לה, שיש היחידי הרגש

 הוא במדרגות, ועולים היורדים אנשים
להק רוצה היתד, היא גם הקינאה. רגש
הסיינטולוגיה. ללימודי זמן יותר דיש

ס קי קגי ג
ם שרי או מ

 הסיינטולוגיה מהווה מה שום־ **
 נמנים בארץ לאמנים. אבן־שואבת

התל על חביבי, עובר הכל להקת חברי
 שהוציא העלונים, באחד הנאמנים. מידים

 הציל כי מהלהקה, דור יובל סיפר המכון,
 בעזרת אהרון, שלומית אשתו, חיי את

 הופעת בעת כי מסתבר, הסיינטולוגיה.
 שלומית את פיתאום מצא בחיפה הלהקה
 הבמה. קרשי על רוח־חיים ללא מוטלת

 מחיבזרים התחשמלה היא כי גילה, הוא
ב שלמד במד, בהיעזרו בכבלים. לקויים

 קור* על שמר רוחו, את חיזק קורסים,
 מפה אותה להנשים והתחיל ושלווה, רוח

 ,לבית־ד,חולים להובילה דאג הוא לפה.
חייה. את הצילו שם

 נמנה בישראל האחרים התלמידים בין
 קר- דני בגלי־צה״ל, התוכניות עורך גם

מק קוריאה שצ׳יק קרפל גילה כאשר פל.
 התחיל להאברד, מתקליטיו אחד כל דיש

משו שפה מצאו השניים איתו. להתכתב
 צ׳יק הגיע וכאשר בסיינטולוגיה, תפת

 למוסיקאים. מיוחדת הרצאה נתן לארץ,
 מלווה- שנים שהיה שדובסקי, מייק -

בתל־אביב. המכון מנהל סגן הפך להקות,
 נמשכים ואמנים מוסיקאים רק לא אבל

תל נמצאים הרבים התלמידים בין לכך.
ו עקרות־בית סטודנטים, תיכון, מידי
.75 ועד 7 מגיל חופשיים, מיקצועות בעלי
 הראשונים הקורסים אחד תלמידי בין

נק בית־ד,חרושת בעל זוגלובק, חנן היו
 שעקב חשו השניים ואשתו. נהריה, ניקי

 יותר, מעולים לנקנקנים הפכו הלימודים
 בית־ד,חרושת עובדי כל את העבירו והם

דומה. קורם שלהם
 מתלמידיה: אחד בצטטה חנה, טוענת

 אפשר מפתח־גנבים, היא ״הסיינטולוגיה
!״מקום לכל עימו להגיע
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