
7.2 

כך הכוח לכאורה של , שכוחו אוזל כשקוראים לו בשמו ,במיתוס על שד הלילותמסופר כמו ש

וברגע שאדם מפסיק להאמין לדברי הבל על הכרח וסיבתיות וקורא , אינו ממשי" הוא"עולם 

" אני"ה, " הוא"מ" אני"אבל עם פירוד של ה . יתפוגג כוחו על האדם, בשמו" הוא"לשעבוד ל

 ?והיכן ימצא את הכוח לקרוא לשד בשמו, רפאיםהתרוקן כמו רוח 

מה , באופן שרירותי  נמנעים זה מזה יםשמתנהל ואנשים, העולם מתנהל על פי גזרה לכאורה

נוצר חוסר , אבל כאשר ברגע של טירוף הדעת הם נפגשים. שמתאים לסידור שמושתת על ניתוק

בכך , סים למנוע מפגש זהבאים ומנ" רוחניות"אמנם כל מיני דברים על . ישע עמוק ומבהיל

ובכך מונעים החיים בתוך , שבתוך האדם" רוח"שמחוץ לעולם  בנפרד מן ה" רוח"שמתייחסים ל

 .הרוח שהם חיים של קשר

האדם בן החורין שמכיר קשר .  חורין הוא לכאורה תהומי-ההבדל בין האדם השרירותי ואדם בן

וא עושה זאת מתוך אמונה שחייו בעלי ה. ו שוב ושובללעלות לקראת גור, לבחור, יודע להכריע

 הוא פוגש.  ושההכרעה שלו יוצרת ומממשת משמעות חייו, משמעות מעבר למטרות ואמצעים

 .את העולם או את זולתו כי הוא מכריע שמתוך מפגש המשמעות מתממשת

הוא . כדי להתנסות ולהשתמש, ואילו האדם השרירותי מעסיק את עצמו רק עם מטרות ואמצעים

הוא משלה את עצמו שהוא , כוון ליכולת השימוש שלוול" אתה"לומר , להשלות את עצמו יכול

אינו . הוא מכנה רק את האישור ליכולת השימוש שלו" במעשה ההכרעה"ו, עוזר לגורל להתרחש

גם כאשר הוא מנסה להשלות את עצמו שהוא מאמין . הוא פועל מתוך אילוץ שהוא מצדיק, מאמין

. מטרות להאמין בהם ואמצעים שרירותיים, דבר מעבר לחוסר אמונה ושרירות אינו מעלה, ופוגש

 .הוא מנסה להשלות את עצמו שהוא אדון על כל זה

אם אינו , ואז. על דעתו דגם האדם השרירותי חש את חוסר הממשות שבחייו ברגעים שהוא עומ

להגיע  וה לעצמאלא הוא מרש, מסתיר את הייאוש העמוק שהוא חש עם קשקושים על רוחניות

 . כליון העצמי חסר הממשות ותחיית המתים, יכול הוא לחוות היפוך כיוון, לקרקע היסוד

 


