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Mind controls
״,
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mindבמונח. control-rrשנוכלכדינוצר
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כיעליו,נכפוהןשכןהזולת,אתמהן׳לחלץ׳

מוהרבקומונה,לחיותמותרלקבלן.נאנסהוא
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׳מפריעיםהאלההדבריםשכלאלאמוזר.זה

הניאו-ליברלית,ההומוגניזציהלמערכתבעין׳

שמערערתבליטהכללתשטיחתנסהתמידוזו

שמניעהתועלתני-אינסטרומנטליההיגיוןעל

המוטיבציהמגיעהמבאןשגםלינדמהאותה.

כאלה״.קבוצותמיניכלכנגדלפעול

טראומותהללובקבוצותשעברואנשיםלגבימה

במסגרתנעשתהבהםשהפגיעהאבלנפשיות,

מעלעומדעדייןשלהםהבחירהחופשהחוק?

שבכת?בסיכוןמבחיניםלאהםאםגםהכל,

ולהכניסלטעותיכוליםאנשיםספק״ללא

החופש:מחירזהקשות.לבעיותעצמםאת

לארםתןלטעות.החופשהואלעשותהחופש

פרס־קו.טועןרע״,גסיעשהוהואחופש

אניהחופש?אתלהגבילהאלטרנטיבה?״מה

מקבוצותשיפגעואנשיםיהיוספק,ללאנגד.

מהוריםשיפגעואנשיםיהיופוגעניות.

רישיוןדורשיםלאאנחנואבלמתעללים,

קשותזוגיותמערכותלגביכנ״לנכח?להורות,

להיותאדםלכללאפשרמאיתנומונעותשלא

חברהלבחירתו.אחר,אדםכלעםבזוגיות

טעויותיהםאתגםלהכילללמודצריכהאנושית

מושלמת,חברהלעולםתהיהלאחבריה.של

מפנימסוכן,הואכזאתחברהאחרוהחיפוש

האידיאל׳׳.בשםלרודנותיובילתמידשהוא

המרכזשלהטענותביןהסתירהאתליישבקשה

qtwuמאמיניםבאתת״הם

וזיגדו׳ל,להתפתחרוצים

\ליותר.נאוראדםו׳להיות

?ד,םתוקעהואהזההבסיס

בגב"כיו

להוריםוייעוץסיועהמציעכתות,לנפגעי

טענתולביןפוגענית,בבת״שבויים״שילדיהם

היאהבחירהכישטועןפרסיקו,שלהליברלית

הכתות,תופעתלמיגורשפועלמיבעיניבידינו.

מוחיתמהשתלטותינבעכתלעזובהסירוב

מרצוןולאבכת,הפעילהאדםשחווהטוטאלית

פרסיקו.שטועןכפיחופשי,

ונות71בהשפלות"הגבו

אישיים"

מחר,אפור,בתחוםכולונמצאהכהותנושא

בחברהבמיוחדבו,ולגעתלהגדירשקשהתחום

בשניםבישראלשהתפתחהכפיולבןשחורשל

אנשיםבלקבלקושיישאחד,מצדהאחרונות.

אףהריבתוכנו,שונהכךכלבצורהשחיים

קשהשני,מצדחריגים.אוהבתלאחברה

הופךהשונהבההנקודהעלהאצבעאהלשים

אולילכך,אחתדוגמארע.גםבהכרחלהיות

הסיינטולוגיהכנסייתהיאמכולן,המפורסמת

ואילומסוכנתככתבישראלמוגדרתאשר

הברית,ארצותכמואחרות,רבותבארצות

המניין.מןרת־כמוסדהממשלהיריעלמוגדרת
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בתורשלנו,המקוםמהוהשאלהקיימתעדיין

חברעצמושמצאאדםשלקרוביםאוחברים

רחבנפגעיםמעגלעלמצביעיםהנתוניםבכת.

הוריםוכוללאיש000,001מ-ליותרמגיעאשר

העיקריים.הנפגעיםהםזמןשלאורךמשפחהובני

טעויותלעשותרביםלאנשיםגורמת״הבורות

אומרתלפעול׳׳,שנכוןממהההפךבדיוקולפעול

שברגעאדםפגשתימזמן"לאליכטנשטיין.

מבוהלכךכלהיההואלכתנכנסשחברושהבין

רוצהלאקשר,שוםאיתואצור׳לאלי;שאמר

אלימותתיווצרשלאפנים,מולפניםבולהיתקל

משהו׳.אוסמיםלילהציעינסהושלאכלפיי

ברובההיאהאלימותשבכתותלהביןצריך

וכלבכת,מהשוההנתנתקאםפסיכולוגית.

עולמווחבריה,הכיתתיתהקבוצהרקיהיהעולמו

ויקטן״.ילךהחוצהלצאתוהסיכויוייסגרילך

לעצמםבוחריםשחבריהרוחניתקבוצהכללא

איפהאזמסוכנת.בהכרחהיאואמונותמנהגים

לביןולגיטימיתטובהרוחניותביןהגבולעובר

הארומהשהנורהאומרתמיטל״רעה״?אחת

משתמשהמנהיגכאשרלהידלקצריכה

מסתכלים״אםאישיים:ועלבונותבהשפלות

אליו)הדבראישיתהתפתחותעלנקייהבצורה

שוםאיןע.א(,לכתות,המצטרפיםשואפים

בשביללהתפתח.בשבילבעצמךלפגועסיבה

דבריםהרבהישמודעות.צריךלהתפתח

שלי,המודעותאיפהלדעתשםשלמדתי

במקומותליקשהאםהקשב.אתלפצלאיך

בתוכי.נמצאתוהסיבהסיבה,לזהישמסוימים,

מסיבהכואביםהםלי,כואביםכשדבריםגם

ביכולתהיאהאמיתיתההתפתחותאבלמסוימת.

לבכות״.רקולאולהעמיק,לשבת


