
 מגדיר אתה איך – חילוני שאינו אדם כ

 ?חילוניות
 ־ חי שאני מובנים יש אבל ,חילוני לא אני

 באופן חילון מגדירים שאנשים חושב אני .בהם לוני
 .מוטעה

 .לאתיאיזם חילוניות בין בלבול קיים
 ־ שפ עולם הוא החילוני שהעולם הזו התפיסה .כן

 ־ החי תהליך .שגויה היא הדת את ממנו הורידו שוט
 ועוד עוד של הוצאתם הוא .מזה יותר הרבה הוא לון

 ־ אח לסמכויות והעברתם הדת מידי וידע כוח שדות
 אנחנו .המצפון כמו ,המדע כמו ,המדינה כמו .רות

 טוב מה לנו שיספר הדתי לממסד זקוקים ופחות פחות
 הלום עד הגענו איך ,נכון לא ומה נכון מה ,רע ומה

 על מסתכלים אנחנו אם .שלנו הילדים את לחנך ואיך
 ־ עו שהוא ספק שום אין ,היום בו חיים שאנחנו העולם

 מהמרחב תודר שהדת כדי .האלה במובנים חילוני לם
 .אותה שיחליף אתוס לעלות צריך היה ,הציבורי

 אני ,הומניסטיים ערכים .אחר ערכי מבנה
 .מניחה

 או מהדת לא חיינו את שמניעים הערכים יניקת
 ־ מהמצ ,שלנו מהתבונה .עצמנו מתוך אלא ,מאלוהים

 האלה בערכים מלא חילוני ציבורי מרחב כל .שלנו פון
 ־ הע את מאתגר הקפיטליסטי שהשוק נכון .מקרה בכל

 .ערכים נטול מרחב כזה דבר אין אבל ,האלה רכים
 .הריקה העגלה משל לחובבי זה את תגיד

 ־ ביש החילונית החברה ,לצערי ,פעמים הרבה
 .לה שחשובים הערכים על להגן שוכחת באמת ראל

 החילונית החברה בין להקביל שאפשר לי נראה
 ־ לגיטי דה מעין של שנים אחרי .השמאל למחנה

 אין ,הערכים הם מה ברור ממש לא כבר ,מציה
 .ברור קול

 פשוטה תשובה היתה החילונית לחברה עוד כל
 ־ לע יכולה היתה היא ,"יהודי אותי עושה מה" לשאלה

 ־ החילו בציונות .הדתית החברה מול זקוף גב עם מוד
 פה בונה אני ,סוציאליסט אני" ,היתה התשובה נית

 אני .בה היינו שהיסטורית לארץ חזרתי ,מופת חברת
 ."יהודי אני וככה — לאומי אני ,פטריוט אני ,מיליטנטי

 .מת הזה הנרטיב
 להם אין שבעצם אנשים מאוד הרבה אחריו והותיר

 מהם חלק .יהודים אותם עושה מה לשאלה תשובה
 ־ קור ,סדנאות מיני בכל הזאת התשובה את מחפשים

 ־ התשו עם בעיה שום אין ולחלק ,חלה הפרשות ,סים
 .ככה לי וטוב העולם אזרח אני — הקוסמופוליטית בה

 מנוסחות לא שהן מכיוון ,האלה התשובות שתי אבל
 שדרה עמוד לאיזשהו מגובשות לא ובוודאי הסוף עד

 נתקלים כשהם במבוכה אותם מעמידות ,יהודי זהותי

 .המצוות שומרי של היהודיות בדרישות
 ־ איז לעצמו לבסס החילוני לציבור מציע היית

 ?קוד שהו
 הזה בציבור עצמי את מכיל ואני ,החילוני הציבור

 ,אוטונומית יהודית זהות לעצמו לגבש חייב ,לכך בנוגע
 את לייצג כדי האורתודוקסית ביהדות תלויה שאינה

 בעיה שום שאין בערכים מלאה היהודית המסורת .עצמה
 זה .פמיניסטית ואף הומניסטית לשפה אותם לתרגם

 ,אחרים בדברים מלאה שהמסורת מובן .לנו אותנטי
 .ולאתנוצנטריזם לגזענות לתרגם בעיה שום שאין

 ־ השתכ פשוט אולי .הזמן כל רואים אנחנו זה את
 ?ריקה שלנו שהעגלה נענו

 ־ מסת אנחנו אם אבל .בכך השתכנעו בוודאי רבים

 לקהילה שיש היהודית הזהות על ,התשובה על כלים
 ־ הד לציונות והן לחרדים הן ,בישראל המצוות שומרת

 ־ מב שנדמה ממה ענייה יותר הרבה שהיא נראה ,תית
 פתוס ומלאת בעצמה בטוחה מאוד נדמית היא .חוץ

 ־ משמ תורנית יצירה כמעט אין בעצם אבל ,והבטחה
 על שמתבססת ,דלה זהות זאת רבות פעמים .עותית

 עליונות הרגשת על ,הזר שנאת על ,אתנוצנטריזם
 ,קוק מהרבנים קטעים של שכפול על ,מזויפת

 ־ האת על לענות יכולים לא שבאמת ,שך או יק'סולובייצ
 .היום בפניהם ניצבת בישראל היהודית שהחברה גרים

 ,אלטרנטיבית זהות להעמיד האתגר .ריק על רץ זה
 כזה לא הוא ,החלטית תשובה לתת שתוכל ,אוטונומית

 חברה כאן לבנות מנת על חיונית הזאת הזהות .גדול

 ־ המסו את להמשיך חייבים אנחנו .וראויה משגשגת
 ־ בל ,מתבדלת לכת להפוך מהיהדות שימנע לכיוון רת

 ,באטום שחמושה מודרנית לספרטה או ,רלוונטית תי
 .האנושי למסע חלקה את לתרום לה יאפשר אלא

 שחילונים שהעלה סקר מזמן לא שציטטת ראיתי
 .במדינה בנוח פחות הרבה מרגישים

 מוצאים החילונים ,קודם שאמרת כמו .נורא זה
 ־ לקו שלהם בנאמנות שמפקפקים בפינה עצמם את

 לא שהם מפני ,שלהם הערכי השדרה בעמוד ,לקטיב
 ולכפות אותם לדרוס אפשר שבעצם .מספיק יהודים

 .בהם מעוניינים לא שהם מנהגים עליהם
 עורך שאתה הסיבה זו .ברבנות להתחתן כמו

 ?חופות
 הראשית לרבנות אלטרנטיבה לאפשר מנסה אני

 ־ לה שרוצים לאנשים אלטרנטיבה חייבים .לישראל
 ־ הל עניינים שבגלל העצום לציבור וגם ,אחרת תחתן

 הרבנות .ברבנות להתחתן בכלל יכול לא כתיים
 .כפייני כממסד וגם כמונופול גם פה מתנהגת הראשית

 אנשים מכריחים .ומכעיסה חמורה דתית כפייה זאת
 ־ החו תחת לעמוד ישראל במדינת להתחתן שרוצים

 יכול ,אורתודוקסים לא הם .אורתודוקסי רב עם פה
 ־ המדי אבל ,מהאורתודוקסיה מסתייגים שהם להיות

 .כך להתחתן אותם מכריחה נה
 ־ להתג רוצים כשהם שקורה מה על לדבר שלא

 ־ שי ?השני לצד תזוז שהמטוטלת הסיכוי מה .רש
 הטכנולוגיה ?עובדת באמת לא שהכפייה בינו

 ־ מבפ אותו גם ומפוררת החרדי לעולם מחלחלת
 .פקטור זה גם אולי .נים

 ־ הע השאלה .פעם כמו לשלוט אפשר אי כבר .כן
 אנחנו האם .רוצים אנחנו יהדות איזו גם היא קרונית

 הדקדוקים בתוך שמתחפרת ,מתבדלת יהדות רוצים
 ־ תר או ,לעולם דבר שום תורמת לא ובעצם עצמה של

 יותר הרבה גם היא אבל ,דת גם בה שיש יהודית בות
 בחזון מלא שהמקרא לחלוטין מגוחך הרי זה ?מזה

 הפשוטה בסיסמה אותו מבטאים שאנחנו ,אוניברסלי
 ־ החב ,זה במקום .היהדות של המסר זה ."לגויים אור"

 ־ שה אלה דווקא הן דתיות הכי אצלנו שנחשבות רות
 פחות הכי להן שיש ,מסתגרות הכי ,מתבדלות כי

 לא הממוצע המערבי המשכיל האדם .בעולם השפעה
 .אבסורד זה .הדור גדולי של שמם את בכלל שמע

 שישראל טוען אתה שבו מאמר כתבת מזמן לא
 .לאתנוקרטיה מדמוקרטיה הופכת

 ־ בע בישראל שמתרחש חברתי תהליך מתאר אני
 יותר נשען הפוליטי הגוף שבמסגרתו ,האחרונים שורים

 ,מוסריים להיות דרך נמצא לא אם
 לאתנוקרטיה מדמוקרטיה נידרדר

 .במכללה בחדרו :איפה .עלמא מדרשת של האקדמי והמנהל הרטמן במכון מחקר עמית 42, בן ,פרסיקו תומר

 "זמננו ביהדות רוחניות תרגולות של התפתחותן ,יהודית מדיטציה" החדש ספרו את :לקדם רוצה 11:00. ,רביעי :מתי

 בשיחה אני שני איילת

 אפלבאום תומר :צילום

 שבה זמן בנקודת ניצבים אנחנו
 לבעיה נקלע הבסיסי הציוני החזון
 ,כליה עצמו על לגזור והולך קשה
 או .מהפלסטינים ניפרד כן אם אלא

 וסוף אזרחיה כל מדינת פה שתהיה
 בית הקמת של במובן הציוני החזון
 פה שתהיה או ,היהודי לעם לאומי
 שליטה של אפרטהייד מדינת

 להם לתת בלי אנשים במיליוני
 הציוני החזון סוף זה ואז ,זכויות

 מופת חברת בניית של



 מקבל אתה ,יהודי אתה אם .האתני המוצא על ויותר
 ויש בשוויון אזרחיה לכל מתייחסת לא המדינה .יותר

 תתייחס שלא ומפורשת ברורה ציבורית דרישה אפילו
 אזריה אלאור מקרה את תראי .אזרחיה לכל בשוויון

 מכיוון רק מאשמה אותו תנקה שהמדינה דרישה יש —
 .לכאורה היהודי הקולקטיב על הגן והוא יהודי שהוא

 החוק של הרלוונטיות חוסר את ממחיש הזה המקרה
 .הציבור של רחבים חלקים בעיני המשפט ומערכת

 מבטאת לא המשפט שמערכת חש הציבור ולמה
 ערכים ופחות פחות הם שערכיו מכיוון ?ערכיו את

 של ,הומניזם של ,החוק בפני שוויון של אוניברסליים
 של אתנוצנטריים ערכים ויותר ויותר — אדם זכויות

 .תעדוף של ,העדפה של ,השבט על הגנה
 כך על ,השואה על האלה הטיעונים כל ,ומנגד

 אוניברסלי ולא פרטיקולרי מסר רק לה שיש
 .להשוות ואסור

 ־ הבסי הציוני החזון שבה זמן בנקודת ניצבים אנחנו
 אלא ,כליה עצמו על לגזור והולך קשה לבעיה נקלע סי

 ־ מדי פה שתהיה או .מהפלסטינים איכשהו ניפרד כן אם
 בית הקמת של במובן הציוני החזון וסוף אזרחיה כל נת

 אפרטהייד מדינת פה שתהיה או ,היהודי לעם לאומי
 ואז ,זכויות להם לתת בלי אנשים במיליוני שליטה של

 .למופת חברה בניית של הציוני החזון סוף זה
 של מהרעיון מכבר זה שהתרחקנו חושבת אני

 .מופת חברת בניית
 מאוד שהרבה בטוח אני .הציוני החזון סוף זה אז

 וגאים בה גאים שהם בחברה לחיות רוצים ישראלים
 המנטרות על חוזרים אנחנו סתם לא .שלה במוסריות

 ־ במז היחידה הדמוקרטיה" ,"בעולם המוסרי הצבא"
 ־ האצב בין עכשיו לנו חומק הזה החזון ."התיכון רח

 להשלים או לתחייה אותו להקים נצטרך ואנחנו ,עות
 לא .למתרחש לגיטימציה להעניק אפילו או ,קצו עם

 שלא אמר כבר אדלסון שלדון .מופת חברת חייבים
 .דמוקרטיה תהיה לא ישראל אם נורא

 יאיר .חוקים פה לנו מנסחים הדור גדולי ,תראה
 .לא ובמי לירות מותר במי בפייסבוק מסביר לפיד

 שההתלהמות גדול ציבור שיש מאמין באמת אני
 חושב ואני ,לו מפריעים האלה והאתנוצנטריזם

 אפשר בכלל אם ,האופוזיציה או ,מנבחרינו שחלק
 ...הזאת במילה להשתמש

 שהאופוזיציה ונגלה מהחדר נצא תיכף .בטוח לא
 .בקואליציה יושבת כבר

 ־ רו שכן גדול ציבור שיש חושב באמת אני .מזעזע
 על לעמוד ושנמשיך מוסריים שאנחנו לו שיספרו צה

 זמן לאורך כך לחשוב יוכל לא הוא .שלנו המוסריות
 הציבור .בישראל היום שמתרחשים התהליכים עם

 יורים לא אנחנו" ,שיגיד למישהו ,למנהיג מחכה הזה
 ."הרצפה על כפות שנמצא במחבל

 ,המתפטר הביטחון שר זה זאת שאומר מי כרגע
 .החייל של לאביו מתקשר הממשלה ראש בעוד

 עליו מדבר שאתה הזה הציבור אם יודעת לא
 .בכלל קיים

 ־ שבא או ,תיעצר הזאת המגמה אם היא השאלה
 .אתנוקרטיה לאיזושהי נידרדר מת

 ?תיעצר שהיא למה
 שנים עשר שלפני לך מזכיר אני .לקרות יכול הכל

 ,במדינה השנוא הציבור היה המתנחלי הציבור בלבד
 ־ והת המשטרה ,המשפט מערכת כולל ,כולה שהמדינה

 ־ במ אנחנו עכשיו .ברוטלית בצורה אותו דרסה קשורת
 מערכת תחת ,המדינה מוסדות תחת שחותרים צב



 י ות הדמוקרטיה של הבסיסיים הערכים תחת ,המשפט

 .האוניברסליים הערכים חת
 שאתה הזאת הישראליות פה שררה בכלל מתי

 ,שבטית חברה פה היתה תמיד ?עליה מדבר
 .'ב סוג אזרחים פה היו תמיד

 סוף עד אבל ,זה את מצדיק לא כמובן ואני נכון זה
 הציי המרחב של ליברליזציה היתה המגמה 90 – ה שנות

 .וחירותו האדם כבוד :יסוד חוק כמו חקיקה ,בורי
 בבחירות ,הומניסט ,אוניברסלי להיות ּקו היה 1992 בבחירות

 האם .העגלה על קפצו ואנשים ,קול היתה מרצ .ליברלי
 כל הבסיסית ברמה אבל ,ממש לא ?50–ה בשנות היה זה

 בןיגוריון וגם בוטינסקי'ז גם — החילונית הציונות קצות
 .מופת וחברת דמוקרטית מדינה בהקמת דגלו תמיד —

*** 

 ־ מדי בטכניקות עוסק אתה שלך החדש בספר

 הניו בעליית ,היתר בין ,ודן ביהדות טטיביות
 .מזה נתחיל בוא .'אייג

 תופעה השטח פני אל פרצה 20–ה המאה באמצע
 ,ממסדית אנטי ,מאוד אינדיבידואלית ת ּו ּי ת ִ ָּד :המונית

 י למסו עורף שהפנתה ,וברגשות בחוויות שהתרכזה
 י תכ מיני כל ושאבה ,לסוגיה לנצרות ,המערביות רות

 'אייג הניו של האמיתית החתרנות .מהמזרח נים
 י הפו הממסד נגד גם היה שהוא היתה האלה בשנים

 ,סמים .הברית וארצות אירופה של והחברתי ליטי
 .היפים של קבוצות ,בקומונות מגורים

 .הסיסטם נגד
 שבאמת אנשים אלה .מחויבת מאוד ובצורה

 ניו השם גם מפה .לחלוטין שלהם החיים את שינו
 דעכה הזאת התנועה .חדש עידן מנבאים הם .'אייג

 התי ההיפים כאשר ,80–וה 70 – ה בשנות והתפוגגה
 60–ה שנות של והמהפכות ,משפטים ולמדו בגרו

 .שרצו כפי צלחו לא
 .יותר חזק הסיסטם דבר של שבסופו הסתבר

 איך למדה שהמערכת הוא קרה שבעצם מה
 נאמנים להיות רצו בעצם הם .האלה באנשים לטפל

 והמערכת ,אותנטי באופן עצמם את ולבטא לעצמם
 הללו הצרכים על לענות איך למדה הקפיטליסטית

 רוצה אני אם .להם הציעה שהיא מוצרים ידי על
 .נגיד ,טבע נעלי נועל אני ,טבעי להיות

 ־ עצ את להגדיר או חוסר למלא יכול האדם ,כלומר
 .פיזי משהו של בהכרח לא ,צריכה באמצעות מו

 כותב אתה .חיים דרך או אמונה גם לצרוך אפשר
 .הקפיטליזם בידי שרת לכלי הפך 'אייג הניו —

 שמחפש לאדם מוצרים של לסדרה הפך 'אייג הניו
 וקורסים סדנאות שלל .וטרנספורמציה עצמי מימוש

 לנו המוכרות הדתות של בהיסטוריה היו לא שמעולם
 י והופ שונות ממסורות אלמנטים מיני כל שלוקחים —

 .גלגולים ושחזור צום סדנת כמו ,למוצר אותם כים
 .העצמית העזרה ספרי וגם

 אותך מלמדים שפשוט ,גרוטסקיות לרמות מגיע זה
 ."מהיקום שפע לינוק" איך לכאורה

 שתהיה תאמין אם .טובה דוגמה הוא "הסוד" .כן
 ,פורשה של תמונה בבית ותתלה פורשה לך

 .פורשה לך תהיה
 י פו המערכת שבו האופן את לשנות בא לא זה .כן

 בלב ,עכשיו .בתוכה לנווט אותך ללמד רק אלא ,עלת
 י שו שכולנו ,אותנטיות של אתיקה עומדת 'אייג הניו

 ,לעצמנו נאמנים להיות רוצים כולנו .היום לה תפים
 במה ,לנו חשוב שהכי במה לבגוד לא מבקשים כולנו

 .שלנו לחיים משמעות שנותן
 מה את לאהוב מצליח שלא למי הפתרון מה אז

 ?שפע אליו למגנט או שיש

 למד שהשוק זה .שעובדות רוחניות טכניקות יש
 וסדנאות אמונות של הזאת הקשת כל את לנצל איך

 זהב אפילו בזה למצוא אפשר שאי אומר לא לצרכיו
 י האינדי במקביל .יותר קשה שהחיפוש רק אלא ,טהור

 בעצמנו שלנו והעיסוק ,ומתעצמת הולכת בידואליות
 י ולחו לאוטונומיה חרדים מאוד כולנו .ומתעצם הולך

 י ות כלים לנו נותן בו חיים שאנחנו והעולם ,שלנו פש
 .שלנו לאוטונומיה חרדים להיות להמשיך מריצים

 ?וחופש באוטונומיה הכוונה למה
 י עלי ייכפה שלא כרצון חופש להגדיר נוטים אנחנו

 שאין לחשוב עצמנו את מטעים אבל ,מבחוץ דבר נו
 י יוד כולנו .כפייה של פנימיות וצורות הגבלות עלינו

 י עצמ בגלל ורק אך חופשיים באמת לא שאנחנו עים
 שאנחנו מכיוון ,למשהו מכורים שאנחנו מכיוון .נו

 .ממשהו פוחדים שאנחנו מכיוון ,במישהו מאוהבים
 מסוגלים באמת לא המירוץ על המתלוננים רוב

 הזה הדיסוננס את .ממנו הפרישה במחיר לעמוד
 .קבלה ללמוד ,למשל ,הולכים אז .ליישב קשה

 שסתום מין להיות הופך 'אייג הניו שבו הרגע זה
 י להמ לה מאפשר שפשוט ,מלחיצה למערכת אוורור

 משהו להיות במקום ,והלאה הלאה אותך ולסחרר שיך

 הנוכחי הטרנד כל .בשבילך המשחק חוקי את שישנה
 י חי אותו זה .מזה חלק הוא גם — בתשובה חזרה של

 ליצור כדי אבל ,היהדות למקורות פונה שהפעם ,פוש
 י חז לא זאת .יהדות של מייד טיילור חליפת לעצמנו

 .מצוות עול תחת כניסה ,אורתודוקסית בתשובה רה
 ־ הקב על מדברת אני ?פנימה נגררה הקבלה איך

 .י"האר של לא ,מדונה של לה
 יהודה הרב קבלת על וריאציה היא הניאויקבלה

 התנועות שתי ,ברוך ובני לקבלה המרכז .אשלג לייב
 קיום שמבחינתו רק ,אשלג את ממשיכות ,המרכזיות

 לא בוודאי הוא .לא מבחינתן — הכרחי היה מצוות
 .כן הן — לנשים או יהודים ללא פנה

 ?העניין לצורך ,לקבלה המרכז מציע מה
 שרוך .מוצרים שמציע עסק הוא לקבלה המרכז

 אותך להביא שאמורים קורסים ,קדושים מים ,אדום
 גם ,אגב .אלמוות חיי או ,מנטלי שיפור או ,איזון לידי

 מוצר ,היהודית היוגה היא הניאויקבלה .מדובר זה על
 ומוכרים שלו ההקשר מתוך ששלפו היהודי 'אייג הניו

 י שמאני כמו ,ויפסנה כמו ,יוגה כמו .דכפין לכל אותו
 .זה בשלב 'אייג לניו למכור יש שליהדות מה זה ,זם

*** 

 עשתה היהדות ומתמיד שמאז בספר כותב אתה

 .מדיטטיביות בטכניקות שימוש
 שטכניקות הוא שמצאתי המעניינים הדברים אחד

 י בפר גם מזו זו ושונות רבות הן יהודיות מדיטטיביות
 י הרא המאות של המרכבה יורדי .במטרה וגם קטיקה

 ברקיע אלוהי לחיזיון להגיע רצו לספירה שונות
 י סו ממנו לקבל גם ואולי אלוהים את לראות ,השביעי

 י הע העולמות את לתקן ניסו המקובלים .מסוימים דות
 על ,באל דבקות על בכלל מדברים החסידים ,ליונים

 החברתיים התנאים מהם להבין רציתי .פנימי בעבוע
 י שו טכניקות של פיתוח הצריכו אפילו או שאיפשרו

 הקבלה את המשיכו לא ,למשל ,החסידים למה .נות

 הם כי ?הספירות וזיווג העולמות תיקון של הלוריאנית
 .חוויה ,רגש רצו הם .העליונים לעולמות שאפו לא

 .שלהם בחוויה התמקדו הם
 פה יש .בפנימיותו האדם של ,כן ,עצמם שלהם

 י הע ברוחניות שרואים מה .הפנמה של ברור מהלך
 של שיא נקודת זו ,היום היהודי 'אייג בניו ,כשווית

 רוחניים מחפשים מעניין שבאמת מה שבה ,הפנמה
 טרנספורמציה ,רוחנית ,דתית חוויה .החוויה זו

 הדרך של הדתית האיכות נמדדת פיהן על ,פנימית
 אלוהים את חוויתי האם — האדם חיי של ואפילו

 ?לא או
 בטכניקות שימוש על שאסרו הלכה פוסקי יש

 מה ?מתנגדים הם מדוע .הזה לצורך מדיטטיביות
 ?אותם מדאיג

 י מא זה אבל ,כך על לאסור טובה הלכתית סיבה אין
 י המפ אם הרי .עמוקה מאוד בצורה המסורת את תגר

 מתבוננים כשאנחנו מתקיים האל עם שלנו המיטבי גש
 י תפי ולהניח בבוקר לקום צריכים אנחנו למה ,פנימה

 י שמת ,ישראל לעם אלוהים בין האלוהית הברית ?לין
 למיותרת הופכת ,סיני מהר לנו שהוריד חוקים על בססת

 .אלוהים עם טוב לקשר להגיע יכול אני כאשר

 .בתוכי
 קשורה לא שבכלל טכניקה ובאמצעות בתוכי

 גדולים הכי האתגרים אחד שזה חושב אני .להלכה
 .בכלל היהודית המסורת בפני היום שעומדים

 ?השני את אחד מוציאים בהכרח הם
 י מצ שומרי אצל היום שמעניין מה .בהכרח לא

 לי היתה" אומרים שכשהם זה ,רבים צעירים וות
 בכל דיקדקו שהם מתכוונים לא הם "טובה תפילה

 פה .פנימי חיבור חוו שהם לכך אלא ,ההלכה פרטי
 ,לפנימיות מחיצוניות המעבר את רואה אני בדיוק

 להיות שחדלה ,הדתית המשמעות של ההפנמה את
 .חווייתי למשהו והופכת הלכתית

 ?ותתחזק תלך שגם מגמה ?מגמה בזה רואה אתה
 של המוקד שבו ,כרגע שתיארתי המעגל .לחלוטין

 מופע עצמו הוא ,פנימה מבחוץ עובר הדתית המשמעות
 מכנים שאנחנו ,מקיפה יותר הרבה תופעה של פרטי

 י אור בכל ."המערבית החברה של הסובייקטיבי המפנה"
 סמכות ושל משמעות של המקורות ,שלנו החיים חות

 י וב ובתקשורת בחינוך .פנימה מבחוץ עוברים זהות ושל
 או ,במדיטציה שעוסקים האנשים מספר .בדת וגם ,מוסר

 .אדיר הוא ,טרנספורמטיבית רוחנית דרך באיזושהי בכלל
 היא .במערב הבסיסית הדתיות באופי שינוי מסמן זה

 י חו על שמבוסס מסורתי קולקטיבי לעניין פחות הופכת
 ,פרטי ,אישי למשהו ויותר ,וטקסים איסורים על ,קים

 מבחינתי תימדד שלי שהדתיות במקום .חווייתי ,פנימי
 של מסוים לסט ,מסוימת למסורת שלי הנאמנות פי על

 י הח ידי על נמדדת היא ,אמונות של מסוים לסט ,חוקים
 .שלי העצמי המימוש ,שלי הרגשות ,שלי וויות

 .המשתמש למידות התפורה דתיות
 רואים אנחנו העכשווית וברוחניות 'אייג בניו

 י בו אדם באמת שבה ,לחלוטין אינדיבידואלית דתיות
 להעדפותיו בהתאם שלו הדתיות את לעצמו נה

 י הח מהאתוס אלא ,מנרקיסיזם נובע לא זה .האישיות
 שמבקש האתוס ,המודרנית החברה את שמניע דש

 לפנימיותנו נאמנים להיות מאיתנו. 
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