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 ". הוא"עוד , כאל דבר שאפשר להתנסות בו ולהשתמש בו" רוח"בימינו מתייחסים גם  ל

במישור זה גם מנסים לעשות הפרדה בין חיינו , הוא ביסודו עשוי מהפרדות" הוא-אני"מכיוון שמישור 

, של המוסדותבעולם החיצוני , לפי הבחנה זו[. אני]=ובין חיינו הפנימיים  הרגשיים [ הוא]=בתוך המוסדות 

מבנה שלפחות באופן חלקי מתיימר להיות בתוך , עולות של התנהלות חיצוניתאנו עושים כל מיני פ

אמנם לפעמים רגשות . של רגשותינו" פנימי"ה" ביתי"ואז אנו נופשים מהמוסדות בתחום ה.  מסודר

 .אבל הם נרגעים בסוף, פורצים לתוך עולם המוסדות

, ומוסדותיו אינה פשוטה או ברורה כלל בחיים האישיים" הוא"רגשותיו ובין ו" אני"ההבחנה לכאורה בין 

שם יש ביטויים רגשיים קולניים ברובד של . הבחנה זו מוצלחת יותר בחיי הציבור. למשל במוסד הנישואין

החלקים ,  ואז הכול עובר בשקט לתוך מוסדות עם מנגנונים אפורים, "תנועות"מפלגות ו, וועידות

המנותק של המוסדות מכירים את האדם " הוא"המנותק של הרגש ולא ה" אני"לא ה. כאחדסורבלים המ

ולא , שמכירם רק את העבר, אין זמן הווה ממשי לא במוסדות. הממשי ולא את החבורה האמיתית

 .   שחולפים תוך שנייה ואינן ממתינות ליצור מפגש, ברגשות

רק מעטים הבינו שהרגשות . דות לא מתקיימים חיים ציבורייםסמויותר ויותר אנשים חשים מתוך צער שב

וגם אם , אנשים מקפידים לבדוק כל נימה ונימה של  כל רגש ורגש. בפני עצמן אינן מקיימים חיים אישיים

 .גם את הייאוש יבדקו באותה צורה, הריקנות שבהתעסקות הזאת גורמת לייאוש

"  רגש חפשי"הם מציעים להכניס : סרון בחיים ציבורייםתחבולה בידי מנהיגי המוסדות לרכך את החי

שמדינה שמכניסה אזרחים חדשים שזרים לתרבות המרכזית של , הנה דוגמה אבסורדית. בתוך המוסודת

אבל , י רגש חפשי שבחיים המשותפים"בין כל אזרחיה ע" חבורת אוהבים"מטיפה לפיתוח של , המדינה

 . ה אמיתית מתוך רגשות בלבדוראך אין סיכוי ליצור חב. תממשי" חוויה של ביחד"של כלשהי לי טיפוח בש

 : חבורה אמיתית זקוקה לשני דברים נוספים

 שכל חברי החבורה עומדים בתוך קשר חי והדדי עם מרכז אחד חי 

 שכל חברי החבורה עומדים בתוך קשר חי והדדי זה עם זה 

 .בלבדאבל אינו יכול לצמוח מהם  , קשר חי והדדי כולל את הרגשות

. אינם יכולים לקיים חיים אישיים ממשיים על בסיס הרגש החופשי לבדו" חיים אישיים"גם המוסדות של 

רגשות ". אתה-אני"נישואין אינו אלא ששני בני הזוג מתייחסים זה לזה במישור ההבסיס האמיתי של 

מכירה בערך נו שאינה יוהאגוצנטריות של ימ, גם קשר ארוטי מבוסס כך. בסיס זהלהאהבה  רק מלווים 

יחס שבו כל אחד מענג את עצמו באמצעות ברק מחליפה את הבסיס הממשי , הדדית" עמידות מול"של 

 .האחר

שניהם זקוקים . לא של פירוד, האמת היא שחיים ציבוריים וחיים אישיים ממשיים הם צורות של התחברות

 .שהיא המוסד, ה הקבועהוהצור, שהוא הרגש, יחד עם התוכן המתחלף, "אתה"ו" אני"לחיבור בין 

 


