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, אבל מעבר לכל שפה, במילים" אתה"אפשר להביע  . לחיות בתוך הרוח פירושו לחיות בתוך הקשר

הרוח האמיתית היא כמו האוויר שבו אנו ". אתה"התהליך האמיתי הוא מישור של התייחסות ישירה אל 

 .היא בין אנשים ולא בתוך אף אחד, קיימים ונושמים

אבל אז , להקפיא אותו כאילו מתוך כישוף, אדם ירצה להחזיק בו, "אתה"קיים סיכון שמתוך מענה ל

 . שמשאיר אותו חפשי הוא שתיקה והמתנה"  אתה"המענה היחידי ל". הוא"הופך ל" אתה"ה

מה שנוצר מרגע של מפגש . אך התהליך הזה  הפיך". הוא"בכל מקרה סופו של רגע של קשר בתוצר של 

שבתוך " אתה"שאר אדם שמתבונן בו תופס את המובן של כ, טומן בחובו האפשרות של חזרה לחיים

 .אז שוב נוצרה נוכחות, ובוחר להכריע בצורת התייחסותו לתוצר" הוא"ה

 ". דעת"שני סוגים של  יםעל כן קיימ

 היא הדעת " הוא"מישור הבהדעת . היא דעת של נוכחות בלעדית במישור המפגש מול העולם

. ובהמשך מתוך שליטה, מתוך התנסות ושימוש, נותשבאה לאפיין תכו, שאנו רגילים לציין

 ( 7.1שווה ה)

  רה זו נובעת מרגע של מפגש פנים אל פנים ייצ, במפגש עם תהליך היצירה האומנותיתוגם

 (.7.72השווה . )אל האומן עם הצורהש

, "הוא"אלא לתת פרופורציות למישור ה, אין כאן הכוונה לשלול את החשיבות של הבנה מדעית ואסתטית

 .לפעמים טוען לבלעדיות במה שאדם יכול להכיר בעולםש

  מתרחש בצורה יותר סמויה" אתה"מפגש במישור , עם היקום, "רוחנית"במפגש עם מסורת ,

מדריך , תורהקוסמי הם " אתה"חיים של מענה ל. ם משיב עם חייודוהא, הוא קורא לו בעמעום

מחפש תמיד לפתוח את רגעי  בחיים אלה אדם". אתה"מול פני ה, כיצד לחיות בתוך הרוח

 . מול העולם" אתה"ה

ם במסגרת של ידע תמחזיק או, מקטלג את רגעי המפגש, אוסף ידיעה" הוא"גם כאן עולם ה

 . ולפעמים אפילו מעריץ אותם מתוך ידע פסיכולוגי, היסטורי

 

 :דברי שירה

 

פנים זוהרות שיכול להיתפס כ, של היקום" אתה"קריאה ל]  הוי פנים מאירות ככוכבים בחשכה

 [הכבחשי

עת בנו כמו אצבע אך אנו גביקום שיכול ל" אתה"אה לנוכחות הקרי] נחושה חאצבע חיה על מצ, הוי

 [עלולים להיות אטומים למגע מתוך נחישות המצח

אפשר עוד לשמוע קול הצעדים של היקום אל האדם או של האדם ] צעדים שקולם הולך ודומם, הוי

ר מתייחסים לרגעי המפגש רק בתור משאב שאם הולך ונחלש כאבל קול הצעדי, מול היקום
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