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 בכל אותם לחיות שחייבים דברים נם
מחיר.״

 דתית. פילוסופיית־חיים בתוספת הסביבה,
 קבוצה הוא האידיאלי שהצירוף לי נראה

 עם הטבע׳ בתוך שחיים דתיים אנשים של
מוסיקה.״ הרבה

להטיף מדיטציה
אחרים ל מס■ לא הבידור כתחום שאיפות

 פילוספיית־ לעצמה לבנות לטלי ריעות 1 י
 מדיטציה, כמו זה ״להתפלל :מקורית חיים

 את לעצור פירושו שלה. הפשוט במובן
ש הכבוד את להם ולתת לרגע, החיים
רב. בשיכנוע אומרת היא להם,״ מגיע

 בשדה גם להיעשות יכולה ״תפילה
 טבע. של באווירה פרחים, הרבה עם פתוח׳

 בהם מעורר זה מהדת, פוחדים אנשים
שאבד נושנים דברים של אסוציאציות

 נמצא זוהר שאורי בטוחה ני
 ראיתי טובות. ובידיים טוב במקום

 !בעיניים אור כזה וראיתי מישפחתו את
 של למצב הגיעו כי שמחים האלה האנשים
 איכפת לא חייהם. איכות מתוך שימחה

 האוסט דרך לזה׳ מגיעים אישים איך לי
יש בעולם. אחר דבר כל או היוגה או
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פנאטיים. דברים של או הכלח, עליהם
 האנשים. של הפחד את מבינה ״אני

התו את ששילבה קבוצה נולדה לא עוד
למצי שיתאים משהו הטבע. את וגם רה

 יפחדו יתאים, לא שזה זמן כל שלנו. אות
 ציניים יישארו הם לזה. לגשת האנשים
אור. שכולו שלם עולם כלפי ואדישים

 אנשים על לא מרירות, טיפת לי ״אין
 שאנשים רק לי חבל החיים. על ולא
 ומשקיעים שבחיים׳ הטוב את מחפשים לא

ונש וילת־פאר להשיג כדי חייהם כל את
 נוכחים כשהם בחוץ, הלשון עם* ארים

כלום. להם קורה לא הווילה שלמרות
את וגילו מזלם שהתמזל אנשים ״יש
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קודם. להם משהיו משמעות יותר הרבה לטענתה, לחייה, מעניק מהדת מקבלת גולדברג

את לחיות אפשר אחרות. כפייתיות גרות שבעיקבוית חושבת לא אני מוקדם. זה
ואותה האנשים אותם עם החיים, אותם מיס- לתוך להיעלם צריו רוחניים גילויים

 האהו מבילוייה אחד הוא
 מוי אינה היא עליו ביס,

 שבו הדת, לטובת לא גם
גולדברג, טלי הדוגמנית :יני
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מסרבת היא אין אמונתה למרות זוהרות. סרוגות שמלות לצד
 אבל שחקנית, להיות שאפה טלי ממנה. שנדרש מה כל לדגמן

 אחרים, דברים לא אך לרוחה, אינו בסרטים עירום מחיר. בכל לא
גלוי. שיער חשוף, עור :ביהדות מיאוס מחמת מוקצה שהם


