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 :טיעון דמיוני נגד

הבסיס הבלעדי שמאפשר להם לפעול הוא וויתור על ! תסתכל על המדינה ועל הכלכלה בימינו! באמת, נו

הרי . לפי הכללים שלהןועוד , המדינה והכלכלהכל מה שלא צמח ודחיית  ,"בלתי מתווך"הקשקוש הזה על 

רק כך נבנה המבנה ! ובשאיפותוהמדינה בשימוש  בדעות , הכלכלה מותנית בשימוש ברכוש ובשירותים

, ומה תצפה מראשי הכלכלה והמדינה! הרחב והיציב  של המפעל האדיר והאובייקטיבי של מדינה וכלכלה

. משאבים לשירותים ולשאיפות שיש לנצל עד תוםאל כ חייב להיות  שהבסיס להתייחסותם לאנשים הוא

אתה עלול , ולמנואתה מסכן את ע? !מעבר לניסיון" אתה"ל כאיש מקום כאן להתייחסות לכל אדם כלום 

גם ! והשכלה  מאירה בהתלהבות מעורפלת, להחליף ריבונות שיודעת להכריע בחובבנות להגנית

אתה . כל זכר של קשר משמעותי ההם התרגלו לצורה של עבודה וצריכה שמחק, המונהגים לא יסכימו

 !אתה, פשוט הורס תרבות

 :תשובה דמיונית

כבר ברור שהמנגנון של חיפצון השתלט על . ם של דובריולמרות הטיעוני, המשחק כבר שקוף! טו לייט

 .אבל זו אשליה, עדיין יש אנשים שמשלים את עצמם שהשליטה במנגנון בידיהם. המדינה ועל הכלכלה

כל עוד שצרכים אלה הם מרותקים לרצון , אינני טוען לביטול הצורך של בני האדם להרוויח או לשלוט

יש כאן עבודה קשה שבידי . אין כאן סתירה מוחלטת בין חומר לרוח. ההאנושי לקשר ומושתתים על רצון ז

שמירה על גבול זה אכן . שישלוט וירוויח רק עד גבול החיפצון של האחר, כל אדם שמרוויח או ששולט

אבל היא תכונן מבנה שעל פניו מרחפת נוכחות , החיפצון, תהרוס מבנים שהתגבשו מכוח הניתוק

עם שייכותם גם לעולם , ואז כל עבודה ורכוש, קיים את הגבול מחדש כל יוםבמבנה זה אדם י". אתה"ה

זאת ראשיתה של דרך . זאת אינה מיסטיקה נסתרת. יכלו ללבוש גם צורה של קשר ממשי, החיפצון

 .חדשה

המדינה הם  דיוני הדיונים על השאלה אם המדינה מווסת את הכלכלה או שמא הכלכלה קובעת סדרי 

וחשובים  הם אם המדינה הופכת יותר  םיישינויים אמית. חים את הדברים ללא שינויכי הם מני, סרק

זה יקרה רק כאשר הרוח תתפוס בחזרה את מקומה בחיים . חופשייה ואם הכלכלה הופכת יותר צודקת

ומה שנותר ממנה בחיים , לא כפוף למדינה או לכלכלה, ותתממש בחיי הציבור בזכות עצמה, ובממשות

 הלחיי החיפצון  ומשנ תממשית שחודר" רוח"המדובר ב. בני דם יחזור ויצטרף לחיי הציבורהאישיים  של 

שוכנת במעון מנותק מן " חיי הרוח"המכונה , שאחת מהן, אין זה דומה לחלוקת החיים לרשויות. אותם

על . מעונה האמיתי  של חיי הרוח הוא בעמידתה מול העולם שנפתח לפניה ויכולתה לשנות אותו. החיים

שהיא היכולת , המנוונת שמתחפשת לרוח בימנו לחזור ולסגל לעצמה את מהותה של הרוח" רוחניות"ה

 ".אתה"לומר 

 


