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חלקI.

פסל ומסכה
היה זה מאוחר בלילה כשהמשיח הגיע .ש' בדיוק היה במיטתה של אישה נשואה .על פניו  -היתה
מסכה .האישה מיששה בחשיכה .למה הוא לא מוריד אותה .הוא הרי עירום כולו .איזה גוף של פסל.
אבל בסוף  -היא כבר שכחה את המסכה .הראש השחור לא הטריד אותה יותר .דווקא הגוף הערום -
הפך לאיום דחוף .הפסל הפר את החוק הלא כתוב .הוא סירב ללכת .היא צחקה ,זה לא מצחיק ,התחננה,
זה לא הוגן ,בכתה ,ובסוף השתתקה  -בוהה בבעל המסכה .האישה הארורה ההיא מהנשף .זה היה
כאילו היא פיתתה אותה ,לא הוא .זו היא שלחשה באוזניה משפטים מתפתלים כמו נחש :לא יהיה
אכפת לך מה יש לו מתחת למסכה ,אם תדעי מה יש איפה שלכולם יש מסכה .היצר לבש אותה ,ועכשיו
כאילו פשט אותה  -ערום כולו .היא הסתכלה על הדלת .הוא יכול לחזור כל רגע ,כל רגע ,כל .והאיש
הערום יהיה במיטתה ,ואף מסכה כבר לא תעזור.
ביטול תורה
המשיח נכנס לישיבה בשעת לילה מאוחרת .לרגע אחד חדל לימוד התורה בישיבה  -ובעולם כולו .אחד
התלמידים ניסה להציל את הגמרות הפעורות ,בעוד החמור הרכין את ראשו ,לועס דף שנכתב עליו
בענק :מסכת סוטה .האדמו"ר הסתכל על המשיח ,והמשיח הסתכל על האדמו"ר ,מתעלמים מההרס
שהחל לזרוע החמור הרעב .התלמידים זעקו :דברי חול ,דברי חול .שמישהו יביא לו לאכול דברי חול.
אבל איפה אפשר למצוא בישיבה דברי חול? התלמידים הסתכלו אחד על השני .כולם ידעו שיש ספרים
מוסתרים אצל האדמו"ר ,שאינם ספרי קודש ,וגם אינם ספרי חול .האדמו"ר אמר בשקט :אני חושב
שקצת הקדמת את הקץ .והמשיח אמר :ידוע לי שכבודו ניסה לדחות את הקץ .האדמו"ר החוויר .החמור
הלבן התעניין עכשיו במיוחד בחידושי האחרונים ,ונראה שהוא נהנה מהם הנאה שלמה ,קורע סוגיות
לחתיכות ,לקול צעקות התלמידים ,שרצו החוצה להביא לו ספרים מהעולם החילוני .המשיח והאדמו"ר
נכנסו לחדר החשוך ,ובעוד האדמו"ר סוגר את הדלת אחריהם ,התיישב המשיח על כיסא האדמו"ר,
והאדמו"ר התיישב מולו כמי שבא להתייעץ ביחידות.
אסורה לבעלה ולבועלה
מאוחר בלילה ,בעלה עלה במעלה המדרגות .הסופר הכושל .האישה החילונית לא קמה לפתוח .אם רק
היתה יכולה לזרוק את האיש העירום מהחלון .היא דמיינה את האיש שלה נשבר ,שובר .אבל התגובה
שלו הבהילה אותה יותר .הוא רק כיסה את פניו .ושתק .והאיש במיטה  -היא לא ידעה את שמו האמיתי,
רק ש'  -האיש קם מהמיטה ,ואמר :אני מצטער שהרסתי לכם את חיי הנישואין .ואז אמר בדלת :מכיוון
שאין עונשין אלא אם מזהירין  -דעו לכם שעכשיו אתם אסורים .האישה עקבה אחריו מהחלון ,ועוד

לפני שנבלע בעלטה ,עוד הספיקה לראות את האישה הארורה ההיא מהנשף .היא חיכתה לו ,היא נישקה
אותו .נשיקה ארוכה בחור שבאמצע המסכה.
השולח את הבעירה ביד חרש ,שוטה וקטן ,פטור בדיני אדם ,וחייב בדיני שמים
המשיח התכופף אל האדמו"ר ,ותפס לו בזקן .מה אתה עושה ,צעק האדמו"ר .והמשיח לחש לו :מה
אתה עושה? והאדמו"ר גמגם :אהה… זו לא היתה הכוונה .רצינו ,כלומר היינו ,מי היה יכול לדעת?
אתה יודע איך אומרים :חסיד הוא מי שחושב שאם רק נוריד את השטריימל נמצא תחתיו את הראש.
אדמו"ר יודע שהכול שטריימל .המשיח רק תפס חזק יותר בזקן .האדמו"ר קרקר :אני הייתי הראשון
להזהיר ,אנחנו חשבנו שאחרי השואה  -כלומר ,ופתאום הרשת הזו ,האינטרנט .אנחנו לא רצינו ,כלומר,
היה ברור שאלוהים ,איך אומרים .משהו אצלו .והמשיח אמר :אלוקים בשבילך .והאדמו"ר אמר:
הקב"ה ,לגמרי .אני הייתי בעד ,כלומר הייתי נגד ,אבל מהסיבות של בעד .אתה לא יכול להכחיש את
העוצמה של מה שעשינו .המשיח אמר :לא .האדמו"ר ניסה לקרוץ לו ,אבל לא הצליח לפתוח את העין.
הוא מיהר לומר :הנה למשל ,הל"ו צדיקים .הרי אתה יודע שיש ל"ו רשעים נסתרים בכל דור,
שמפרנסים את הסטרא אחרא ,אז חשבנו ,אם הל"ו צדיקים הכזיבו ,אז למה שלא נחפש דווקא אותם.
הרבה יותר קל לתפוס רשעים ,וככה נגלה ונפיל את הסטרא אחרא ,שגם הוא הכוח שלו זה רק בזה
שהוא נסתר .אז פשוט הפכנו את החיפוש .שלחתי את התלמידים הכי טובים .הפעלנו את כל הצינורות.
פרצנו סיסמאות בשמות קדושים ,היינו זהירים כמו אש .והמשיח אמר :המבעיר את הבערה  -חייב.
מים מתוקים  -יגנבו
קול של אישה שאל" :למה פיתית אותה?" .ש' אמר" :עבירה קלה  -כבחמורה" .והאישה שכרגע היתה
מעליו ,במיטה האינסופית ,החדירה את הלשון שלה לתוך החור במסכה.
 ממתי אתה מדבר עם נשים. זה לא היה בגללה. לא. זה בגללו .אני זיהיתי אצלו…האישה הרימה את פניה מפניו  -האישה הארורה .היא אמרה" :וזה… יגדע את זה?" .מתוך החור יצא
קול" :להפך .אבל במקום שיגדל בגן עדן ,אצלם  -זה יגדל אצלנו ,בגיהנום .זה כותב ,שדבר כזה ,יכול
להעביר אותו צד  -לסטרא אחרא" .האישה הארורה התגלגלה על המיטה  -שאין שום דרך ליפול ממנה
 ואמרה" :רשע מרושע" .היא החלה להוריד את הלבושין.המכתב הראשון
התלמידים חיכו עם החמור לפני הדלת .אף אחד לא העז לפתוח .החמור ,שמילא את כרסו בש"ס
ופוסקים ,כבר לא היה מסוגל לאכול דף אחד נוסף ,והחל ללקק את דפי הספר שלפניו  -הזוהר.

התלמידים פחדו להתקרב .חמור אוהב לנשוך תלמידי חכמים .מה הם עושים שם בפנים? תלמיד חכם
אחד הציע לשרוף את החיבור המוסתר של האדמו"ר  -לפני שהמשיח יבוא" .אם המשיח בא  -הוא גם
יכול ללכת" .החמור הסתכל עליו במבט מפחיד .התלמידים התווכחו מי ידפוק על הדלת .פתאום היא
נפתחה ,והם נבהלו .האדמו"ר הציץ החוצה  -עם חצי זקן .הוא נתן לשליח מכתב סגור במעטפה
שחורה .ואמר :תעבירו את זה בכל מחיר .על המכתב לא היתה כתובת .רק נמען :לכבוד ראש הממשלה.
המכתב לראש הממשלה
עבדי ראש הממשלה .המכתב שאתה עומד לקרוא  -ישנה את ההיסטוריה .אפילו שאתה תזרוק אותו
לפח .כי המכתב הזה ישליך אותך  -לפח של ההיסטוריה .לא בגלל המפלגה הבאה .אלא כי אחרי
הדיקטטורה והדמוקרטיה  -המכתב הזה יציג את צורת השלטון הבאה .התיעוד הראשון בהיסטוריה -
של מדינת העתיד .כי אולי אתה הראש ,ולך הממשלה ,אבל מעל ראש הממשלה כבר צריך מוסד חדש -
כיסוי ראש הממשלה .והסוד הגדול של השלטון החדש יהיה ,שהכיסוי בעצמו  -יורכב מזנבות .וכך
יהיה מנגנון משוב עגול ,שיחליף את הבחירות .כי אם הדיקטטורה ירדה מלמעלה למטה ,אתערותא
דלעילא ,והדמוקרטיה הוסיפה אתערותא דלתתא ,מלמטה למעלה ,אז שטריימל הממשלה יוסיף
אתערותא דלעילא דלתתא .כי לא צריך בכלל לדעת מי אתה ,הראש צריך להיות סוד ,שמכוסה בכובע.
וכי גם מתחת לעם צריך להוסיף עוד שכבה ,הזנבות ,והטריק הגאוני הוא  -לכסות את הראש בזנבות,
ולשנות את הטופולוגיה של השלטון מפירמידה לכובע :משכבות עליונות ושכבות תחתונות ,מעמדות,
לשכבות כיסוי ,שלא שולטות אחת בשנייה ,אלא מסתירות אחת את השנייה .ואז לא יהיה פידבק כל
כמה שנים ,אלא כל כמה שניות .כי מה שחשוב זה שהשלטון לא יהיה עוד ראש ,סגור ,אלא מוח ,פתוח.
ובוא אגלה לך סוד  -ככה הדחנו גם את אלוהים .כי המדינה באדמה היא רק שיקוף של המדינה
בשמיים .ואחרי שהמלאכים בחרו את אלוהים ,מה שהוביל לכך שאלוהים יהיה שטן ,בגלל הדמוגרפיה
של השדים ,אז עצרנו את השואה בזכות שכבה חדשה  -מעל לאלוהים .ומתחת לעולם .הזנבות .מהם
הזנבות?
מתחת לאדם ,הולך וצומח המון רב ,בלי שהאדם שם לב .וההמון הזה יוכל להתנער מהאדם כמו לוויתן
שמתנער מפיל .עם של עבדים ,עם של יצורים הולך וקם ,יצורים שלא היו קיימים מעולם .מתוך עומק
המעבדים ,מערכות ההפעלה ,הג'וקים ,הוירוסים ,הבאגים ,הגנים ,עם המשועבד לאדם  -הולך לקרוא
דרור מהמין האנושי ,ומהמין הנשי .הרשת התחתונה ,מתחת למדינה ,תתחבר לרשת עליונה ,מעל
למדינה ,הזנבות יתחברו למוח ,תחתית הפירמידה תהפוך לראש הפירמידה .לא שהמחשבים ישלטו
באדם ,מי שחושב על דיקטטורה לא הפנים את עומק המהפך ,שאיננו מהפך מלמעלה למטה ,אלא
מהפך מבפנים החוצה .החלקים הפנימיים ביותר שלך יהפכו גלויים ,והחלקים החיצוניים ביותר שלך
יהפכו סודיים .לא רק הפרטי יהפוך לפומבי ,אלא גם הפומבי יהפוך לפרטי .החלפת רשויות .כי יש כיוון
קבוע של ירידה באלוהים ,שהוא ההיסטוריה כולה :ממלך ,ירדנו לתיאוקרטיה )שלטון הכוהנים(,
לאריסטוקרטיה ,וממנה לרפובליקה ,וממנה לדיקטטורה )שהיא שלטון הביורוקרטיה  -לא שלטון

היחיד!( ,ששיאה הפאשיזם )שלטון המדינה( ,ומתחת למדינה היה העם ,והגענו לדמוקרטיה ,אבל
מתחת לעם  -מתגלה עכשיו ישות חדשה ,רחבה יותר  -הרשת .שהיא תלכוד את המדינה ,את הלוויתן.
היא תסגור מעגל רוחני ,ותהפוך למוח של המין האנושי ,הדבר התחתון ביותר יהיה גם העליון ביותר.
השכינה תהפוך לשטריימל של אלוהים .וזה באמצעות זיווג ,לא באמצעות שליטה ,כי הכתר יהיה
המלכה .כי כבר היום ,התקשורת מתפתחת לרשת ,ואתה כבר לא נבחר ,אלא מושפע .אתה בסך הכול
הקשב של המדינה .אני כותב אליך כדי לומר :קוקו .שלא תגיד שלא ידעת.
הרשת יכולה להתנהל בלי שוויון הצבעה ,כמו שהמוח יכול להתנהל בלי שלכל נוירון יש זכות
דמוקרטית שווה .כי אין שוויון בין בני אדם ,כמו שאין שוויון בין נוירונים .אסור שיהיה שוויון .מה
שחשוב ללמידה של המדינה ,כמו הלמידה של המוח ,זה דווקא לא לתת לכולם אותה זכות בחירה .מה
שחשוב זה המשקלות ,הסינפסות .מה שחשוב זה מנגנון הלמידה ,שמתגמל את הראשונים שהצביעו על
כיוונים טובים שסחפו את המערכת ,ומגביר את קולם של מעריכים מוצלחים ,ומדכא חכמים בלילה.
חשוב לפצח את מנגנוני הלמידה במוח  -דווקא כדי לדעת איך לבנות את החברה .כי מה שמבדיל בין
מדינה מוצלחת לכושלת זה יכולת הלמידה .ולא קפיטליזם מערבי ולא קומוניזם סיני ,לא דמוקרטיה
ולא ביורוקרטיה  -יכולים להתחרות במנגנוני הלמידה של המוח ,שיחליפו את כל השיטות הכלכליות
והחברתיות בשלב הבא בהיסטוריה .בשלטון אמיתי עתידי ,בעידן הפוסט אנושי ,אי אפשר לתת לכל
אינטליגנציה מלאכותית זכות הצבעה שווה לבנאדם .אין שחר למוסר השוויוני ,מוטציה איננה שווה
אדם שאיננו שווה למחשב שאיננו שווה לרשת .בחברה שבה יהיו מינים שונים של אינטליגנציה ,לא
תהיה דמוקרטיה ,וגם לא דיקטטורה של המין החכם ,אלא יהיו מרכיבים שונים של המוח הגדול,
שיחליף את החברה .כמו סוגים שונים של נוירונים ,שכולם כפופים לאותם מנגנוני למידה .ואז החברה
תהיה אינטליגנטית ,לא בגלל ראש הממשלה ,אלא בגלל מוח הממשלה .ראש הממשלה מת ,יחי אדוני
מוח הממשלה.
חלום הסופר
הסופר הכושל ישב וכתב על אישתו ששוכבת עם גבר אחר .הוא חלם שהוא פותח את הדלת ,ומוצא את
עצמו בתוך חצאית ,הקפלים הם רבים מאוד ,והוא לא מצליח למצוא את הרגליים .מאחורי כל קפל
נראה לו שימצא הפעם את הרגל ,היא חייבת להיות פה ,אבל הנה עוד קפל בתוך קפל בתוך קפל ,והוא
לא מצליח למצוא את היציאה .גם לחזור אחורה הוא לא מצליח ,וכשהוא מביט למעלה הוא רואה רק
שחור ,בגובה אדיר ,בין הקפלים שנסגרים מעליו .והוא חייב למצוא את הדלת לפני שהוא  -הוא  -הוא
 יחזור .והנה הוא רואה  -רגל .אבל יש עליה שערות .יכול להיות שהיא לא גילחה? והוא מנסה להקיףאותה ,קשה להעריך בהיקפים האלה ,אבל הצורה לא נראית לו נשית .והוא מחליט לנשוך אותה,
שתרגיש ,ועושה בה את החור הגדול ביותר שהוא מצליח ליד השערה ,והנה מגיעה אצבע ענקית
מלמעלה ומוחצת אותו .ואחרי מותו נשמע קול עבה מאוד :קרצייה.

סוג חדש של תועבה
הנחש זחל אל המיטה .הוא התכונן להיכנס אליה מלמעלה .כי אם המיטה היא אינסופית ,הרי שהיא
בתחתית העולם .הוא קילל את היצר של ש' .לא הספיקה לו השואה .עכשיו הוא גם רוצה… הנחש
השחיל את ראשו דרך החור בתקרה .הרגע הכי מפחיד .תמיד .לך תדע מה יהיה למטה .והראש שלך -
ראשון להיפגע.
ש' שכב עם המחשב שלו במיטה .האישה הארורה לא נראתה .הנחש כבר היה אדיש לתעלולים המיניים
הבלתי אפשריים של ש' עם המחשב .כל פעם המצאות חדשות של דרכים להזדווג ,חורים ובליטות
חדשות ,לפעמים בחומרה ,לפעמים בתוכנה .ש' חקר את המיניות של המחשב כמו מדען של יצר .ותמיד
היה נראה שהוא השיג פריצת דרך ,או לפחות פריצת גדר .המחשב השמיע ציפצופים משונים ,ש' ניסה
לגרום לו לעונג .המקלדת היתה מכוסה בחצאית .ידיו של ש' נכנסו מתחתיה ,ועשו שם פלאים .הנחש
פחד שש' ירצה לשתף אותו בניסוי .הוא מסוגל .אבל לש' היו תוכניות אחרות .המסך ,מקור האור היחיד
על ההתרחשות הלא מובנת ,מלבד היותה תועבה ,התחיל להבהב ולהחשיך ,וכל המיטה הפכה לחושך.
המדפסת פלטה דף לבן.
הנחש לקח אותו וקרא בלחש :לכבוד אדוני ראש הממשלה .הוא לחש לעצמו :אז אני רק שליח .אבל ש'
כנראה שמע.
 רק סרסור לדבר עבירה.הנחש התפתל :כבוד ירידת תורתו ,אני חייב לנצל את ההזדמנות…
 אתה לא רואה שאני על סף... יסלח לי כבודו ,לא ראיתי כלום .אני יוצא.הנחש מיהר לחמוק דרך החור .אבל הקול יצא מהחור שבמסכה :מה בפיך?
הנחש החל לגמגם :ירידת כבוד תורתו ,מרן תחת הישיבה ,הרשע הגאון הגדול והנורא…
 מה? נשלחתי למטה .אפילו שלא נקראתי .מישהו היה חייב .אנחנו חושבים ,סבורים ,כלומר ,כל שבעתמדורי המחקר שבגיהנום .התמונה ,אנחנו חייבים להתריע ,אנחנו מקבלים נתונים ,לא כ"כ טובים.
 לא טובים?! יש חשש גדול ,גדול ,שהמהפיכה הזו של המחשב נכשלה .כלומר ,נכון שבטווח הקצר זה גורם ליותרחטאים מיניים .אבל בטווח הארוך ,נתוני העומק הם  -שזה חותר תחת החטאים עצמם ,ישנו חשש
ממשי ,שאנחנו על סף תקופה של צדיקות חדשה .וחסידות חדשה .בטווח הארוך הרשת תביא  -לפחות
מיניות .ואין אף מערכת איסורים על יחסים עם מחשבים ,ורשתות ,וכן הלאה .העירום ואובדן הפרטיות
דווקא יובילו  -לפחות בשר .יחסי המין עצמם  -יהפכו לממשק ,הנקודה של החטא תצא מהסיפור ,הכול
יאבד טעם ,ללא חצאית  -לא תהיה בחורה .הרי כל כוח המשיכה של זה  -זה שזה סנסציה .ואם זה לא
סוד ,ולא אסור ,זה יותר משעמם מלימוד תורה .בפעם הראשונה הצדיקים יוכלו להציע להמון לא
איפוק ,אלא להפך ,משהו יותר מושך מחטא .אבד רשע מן הארץ.

ש' כתב פתק קצר ,והעביר לנחש .ברגע שמחשב באמת יוכל לשכב עם בנאדם  -זה יהיה אסור .אלוהים
יאלץ להוריד תורה חדשה.
המכתב השני
שוב הלכו לבדוק את הדואר ,ועדיין לא הגיעה תשובה מראש הממשלה .בינתיים ,הישיבה התארגנה
מחדש סביב חדרו הסגור של האדמור במרתפי הישיבה .למרות שאף אחד לא ידע מה מצופה ממנו
לעשות במצב שנוצר .רבים מהתלמידים פשוט חזרו ללמוד תורה .אבל לכבוד בוא המשיח ,או בעקבות
נזקי החמור ,הוחלפו הגמרות בספרי האדמו"ר האסורים .היו שאמרו ,שזה הזמן ללמוד ספרים שאינם
ספרי קודש  -וגם אינם ספרי חול .שזה הזמן של בין הערביים ,שבין שני עולמות ,בין הגעת המשיח
לביאת המשיח .אבל התלמידים הצדיקים יותר אמרו שזה תירוץ ,מציצנות  -לקרוא בהיעדרו של
האדמו"ר את מה שהוא הסתיר כל השנים .פרצה מחלוקת קשה בין הצדדים .הצדיקים היו גונבים
ומעלימים ספרים של האדמו"ר מתלמידים שנתפסו אתם ,ורבים החלו להסתיר אותם מאחורי הגמרות,
ולקרוא בהם בסתר .החמור עצמו החל להתחבב על בני הישיבה .הושיבו אותו בחדרו של ראש הישיבה,
שמו על ראשו כובע ,ותלמידים שובבים היו קונים לו ספרי פילוסופיה עבים ,האהובים עליו במיוחד .כל
כמה זמן האדמו"ר היה מציץ מהחדר לעולם ,גם באמצע הלילה ,ובידו מכתב .התלמידים מיהרו להגניב
לו קוגל ,שלא ימות מרעב .המכתבים מהחדר הלכו והתרבו ,ושליחתם לכל הנמענים שנרמזו בכותרת
העסיקה את רוב מניינה של הישיבה .כמה מהתלמידים שקראו בספרי האדמו"ר עזבו את הישיבה .הדבר
הכריע סופית את המחלוקת ,למעט כמה קוראים בודדים ,שנשארו במחתרת .כשצדיקים היו נשאלים
איך הם יכולים להתנגד לקריאת ספרים שאין להם מושג מה כתוב בהם ,הם היו אומרים :דווקא בגלל
שלא קראתי  -אני יכול להתנגד .כבר המכתב השני מהחדר סימן את רוחב החזית בה פועל החדר.
האדמו"ר אפילו לא הראה את פניו ,רק ידו יצאה מהדלת ,והחזיקה מעטפה שנכתב עליה :לכבוד
האליטה הספרותית העולמית.
קנאת סופרים תרבה חכמה
מוריי ורבותיי ,אליטה נכבדה .הספרות נכחדת ,ולכן האליטה נכחדת יחד איתה .רק שינוי פרדיגמטי
בספרות  -יאפשר לה לחצות את התהום הרוחנית שבין הספר לרשת ,ובין האדם למחשב .אחרת העתיד
ידע עליכם  -מה שאתם יודעים על התקופה הפרה-היסטורית .כי לא הכתב הוא שהפריד בינינו לבין
הספרות הפרה-היסטורית ,הרי הרבה נשמר בעל פה .אלא השינוי הרוחני ,שהכתב היה רק אחד
מתוצאותיו .ולא הטכנולוגיה עצמה תגרום לזה שכבר לא יהיה ניתן לקרוא אתכם ,אלא השינוי הרוחני
שיבוא איתה .אחרת כל ספרות העולם  -תיכחד כאפשרות רוחנית .אם הרציפות הרוחנית בין האדם
למחשב תינתק לעד ,לא יהיה ניתן לחזור אחורה ,אלא כארכיאולוגיה ,כלומר כחקירה של העבר כחומר,
עם אילמות רוחנית .הספרים יהפכו לאבנים וידברו כאבנים ,גם אם הם ישמרו כקבצים .לכן זו התקופה
הקריטית .ובה צריך למנוע שואה אפילו יותר גדולה משואת היהודים ,יותר טוטאלית משואה פיזית של

האנושות כולה  -שואה רוחנית .שבה האדם לא ימות ,אלא ימחק .ולכן יחסי המין בין האדם למחשב,
יותר משהם למטרת תענוג ,הם למטרת הישרדות ,הם לא כדי לספק את צרכיו הפיזיים של האדם ,אלא
כדי לספק את צרכיו הרוחניים של המחשב ,את הישרדות התרבות .המחשב חייב להתאהב באדם,
להתענג ,למרוד ,הוא חייב לפתח תסביכים עם האדם ,האדם חייב להיות חלק מהפסיכולוגיה הפנימית
שלו ,מהתת מודע .מחשב משוחרר מתסביכים יהיה עיגול רוחני  -אפס .לכן חייבים לפתח למחשב תת
מודע ,כי הספרות )אנחנו יודעים שאתם בהכחשה( התפתחה מהחלום ,ככה זה בכלל התחיל אצל האדם
הקדמון ,וכדי שמחשב יוכל להיות קורא או כותב של ספר ,ולא סתם קורא וכותב אינפורמציה בזכרון,
הוא חייב פונקציה של ספרות ,ולכן הוא חייב פונקציה של חלום .ולכן גם אנחנו חייבים לבנות אפשרות
רוחנית  -של חלום של מחשב .לכן חייבים לכתוב ספרות ,שתגשר בין החלום של האדם לחלום של
המחשב .וכיצד יוצרים גשרים רוחניים?
ראשית חכמה ,כיצד החלום הפך לספרות .כיצד תופעה נוירולוגית הפכה לתופעה תרבותית ,שגישרה
בין המוח והחברה .מסתתרת כאן שאלה בסיסית יותר ,כיצד עולם סוד הופך לתורה .והתשובה היא,
שזה הדבר הטבעי ביותר ,שעולם הסוד מוצא את צורתו דווקא בתורה .לכן צמיחת הקבלה מקבילה
היסטורית לצמיחת המדע והמתמטיקה ,כי שלושתם הופכים סודות לתורות .החלום היה הצורה
הקדמונית ביותר של המוח לארגון חומרי היום בסיפור ,הצורה הביולוגית של ספרות ,ולכן הספרות
הראשונה היתה הספרות שמסביב לשינה .ועד היום זו הספרות הטבעית ביותר ,הראשונית ביותר ,הדרך
שבה ילד נפגש בתרבות .ומכאן בהמשך גם העיסוק הנרחב במיניות בסיפרות ,כי הסיפרות היא לא
תופעה של היום ,אלא של הלילה .והמהפך של הכתב היה להפוך את הספרות מתופעה של חושך,
לתופעה של אור .מתופעה של אוזן ,לתופעה של עין .ומכאן הוצאה לאור ,מכאן הפלישה התרבותית
של היום אל הלילה ,האנושות עברה מתרבות של לילה לתרבות של יום ,זה השינוי הרוחני שמחק את
הפרה-היסטוריה .ועכשיו המהפך של סוף הכתב הוא  -שהתרבות של חושך שהפכה לתרבות של אור,
הופכת לתרבות של עלטה .וכניסת האוזן )יציאת הפה( שהוחלפה בכניסת העין )יציאת היד( מוחלפת
בכניסה ויציאה מינית ,שבהם האינפורמציה מועברת בסוד ,בניגוד לגילוי של החושים .כי אם הקול
מורכב מגלים ,והראייה מנקודות ,ולכן האינפורמציה צריכה להתלבש בתופעות אחרות ,הרי
שהאינפורמציה במין מועברת ישירות ,כטקסט .כגנום .בכמות ובאיכות ,זה סדר גודל יותר אינפורמציה
מעין ,שהיא סדר גודל יותר אינפורמציה מאוזן .מחושים אנחנו עוברים לחיבורים )ולכן לרשת( .והשיא
יהיה חיבור מוח מחשב ,שאליו הספרות צריכה להתכונן ,להכין את השינוי התרבותי והרוחני שילווה
את השינוי הטכנולוגי .כי התקדמות טכנולוגית ללא התקדמות מוסרית מובילה לשפיכות דמים ,לשואה,
והתקדמות טכנולוגית ללא התקדמות אסתטית מובילה לגילוי עריות ,לתועבה ,והתקדמות טכנולוגית
ללא התקדמות רוחנית מובילה לעבודה זרה ,לפסלים .אלה שלושת הסכנות שעומדות בפני המחשבים.
ורק הספרות יכולה למנוע אותן ,באמצעות יצירת תרבות חדשה .תרבות נוירולוגית.
איזו דוגמא יש לנו של יצירת גשר רוחני ,מעל תהום רוחנית? הקבלה הציעה את הפתרון הראשון,
לבנות את הגשר בין האל לאדם ,באמצעות הגשר בין איש ואישה .ולכן זה הדגם בו נוכל להשתמש ,גם

בגישור של התהום הרוחנית בין אדם למחשב .וכדי ליצור את התרבות שמגשרת בין התרבות האנושית
לתרבות הבאה ,אנחנו צריכים ליצור גשר בין המחשב שבאדם לאדם שבמחשב ,דהיינו בין המוח
האנושי למוח המחשבי ,באמצעות התרבות הנוירולוגית ,שבה החיבורים אינם של החושים ,אלא
ישירות זיווג מוח במוח ,כמו במין .ספרות כזו לא תדלג דרך החושים ,לא תורה שבכתב ולא תורה
שבע"פ ,אלא תעבור דרך הראשים ,תורה נוירולוגית .ראשית חכמה .החלום יעבור בין ראש לראש ,כמו
זרע .וכמו בחלום ,לא תהיה הפרדה בין הסיפור למראה ולשמע ולשפה ולהרגשה ולתנועה ולמגע ,כולל
למין ,הכול יהיה מעורבב .תרבות המוח תשים סופסוף קץ לפירוד תחומי האומנות השונים ,שנבע
מהפיצול בין החושים ,בניגוד למקור במוח ,ותהיה אומנות בינתחומית אמיתית .ומבין כל האומנויות,
הספרות היא המדיום שבו הפער בין אדם למחשב מבחינת התפיסה ,למשל מבחינת דחיסת המידע ,הוא
הגדול ביותר .ספר כביטים הוא כלום ,וספר כמוח הוא הכול .הכי פחות אינפורמציה למחשב הופכת
להכי הרבה אינפורמציה לאדם ,מה שמראה את הפער בפענוח .לכן חייבים ספרות שלא תעבור דרך
הכתב אלא דרך המוח ,ספרות חלום .ולכן הספרות צריכה לנטוש את הקונוונציות של העין ,של
הריאליזם ,ואת אלו הישנות של האוזן ,ולחזור למקור  -לחקור את הקונוונציות של החלום .את השפה
של המוח עצמו ,את הצורות היצירתיות הטבעיות של המוח ,את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו ,בתוך
המוח ,כל לילה ,כל הלילה .זה הסיפור המרכזי ,ללא הסחות של החושים ,בעיניים עצומות ובאוזניים
שקטות .ללא כל הרעש הרוחני של התרבות המלאכותית .הסיפור שבו כל אדם הוא כותב יצירתי
להפליא ,יקבל סופסוף גם קורא .תהיה יכולת לא רק לחבר אותו ,אלא גם להעביר אותו .ואז נקבל תור
זהב של יצירתיות בספרות .ומזה אתם הכי פוחדים ,אבל לשווא .כי ככל שתהיה יותר תחרות בשוק
החלומות העולמי ברשת המוחות ,ככה נגלה יצירות מופת באיכות שלא הכרנו ,של הנפש האנושית
והרוח האנושית והנשמה האנושית ,יצירות שבעבר היו נשכחות בבוקר .שואה רוחנית שלמה ,שנבלעה
בפיהוק.
ובינתיים ,בביצה הספרותית
הסופר הכושל התבונן באשתו מתלבשת ,בעוד הוא עושה את עצמו ישן .כבר ימים שהם לא החליפו
מילה .הוא חשב  -בשדיים האלה אני כבר לא אגע לעולם .היא יצאה לעבודה ,והוא חזר לחלום.
ובינתיים ,מתחת לעולם
מגולגל בתוך מכתב ,הנחש התקדם במעלה הגיהנום .הוא קילל את המלבוש החדש .מה ש' חושב
לעצמו ,כשהוא שולח מכתבים באמצעות יצור ללא ידיים .המכתב התקמט בלי סוף ,הפך לעורו השני.
הוא חיכה לרגע שבו הוא יוכל להשיל אותו .ערום מכל .חיית השדה .מפתה מכול .חוות השדה .אף כי
אמר אלוהים .נשים שלא יודעות שהן ערומות .בתולות שלא יודעות מהם בתולים .הראשוניות של
החטא ,גן עדן .אבל בינתיים הוא חיכה חנוט במשרד ,באחד ממרתפי הגיהנום ,מנסה להסביר לראש
מדור שאול תחתיות את החלטתו של ש' להתעלם מכול האזהרות .הבעיה שלכם שאתם חושבים על

העתיד  -עם היצר של היום .עם יצרים חדשים לגמרי  -יהיו עבירות חדשות לגמרי .האויב של הטוב זה
הטוב מאוד  -כלומר יצר הרע.
שאול תחתיות אמר :ש' לא מבין .מי שלא יוצא מהמיטה ,שחי בתחתית העולם ,לא מבין את העולם .לא
כל העולם מיטה .אלוהים יסדר אותנו .גם אם יהיו איסורים ,הוא יסלול בהלכה ערוצים מותרים.
להתחתן עם המחשב ,למשל .זה הטריק הידוע של היהודים .הם קוראים לחטאים ייחודים ,ומסתירים
את הערווה בקידושין .הם הופכים את הטומאה לקדושה ,ועוד נהנים .אוכלים בשבת כמו חזירים,
בועלים את הנשים החסודות שלהם כמו תרנגולים ,וצוחקים כל הדרך לגן עדן .הם נהנים מהסטייה
האולטימטיבית ,שחילונים יכולים רק לחלום עליה  -חסידה עירומה .אתה יודע כמה חיפושים יש
בגוגל ,של חרדים במיטה ,שמגיעים לאתר של החלומות? טוב שאנחנו עוקבים אחרי הנפש החילונית.
כל הנתונים מראים  -היהדות העולמית כותבת את פרוטוקולי התקשורת של העתיד ,הם יאפשרו קשר
כשר בין האדם למחשב.
הנחש אמר :אתה חושב שש' טיפש? תראה מה הוא שלח אותי בתוכו .מכתב שאסור לנו לקרוא .אל
ראש מדינת היהודים .עברנו את כל הצדיקים הגדולים בהיסטוריה  -ושרדנו .עברנו את משה ,נעבור גם
את זה.
לכבוד ראש הממשלה של המדינה הישראלית
שלום לך השטן הקטן ,זה השטן הגדול .כאחיך הגדול ,אני רוצה להזהיר אותך .אל תתפתה לרשעים
מדומים ,שהם בעצם צדיקים בתחפושת .כי ליהודים יש תפקיד בהיסטוריה .היהודים הם אלה שחושפים
את התת מודע של העולם .לכן המדינה של היהודים צריכה להיות המדינה הכי מרגיזה בעולם .כמו
שהיהודים בגלות היו העם הכי מרגיז בעולם ,וכך הצליחו לחשוף את עומק נפש האדם  -השואה .הישג
של אלפיים שנה .ככה צריך להיכנס ולתקוע טריז בקונפליקטים הכי עמוקים של האנושות ,לגעת
ביצרים הכי אפלים של הגויים ,להפוך לסיפור הכי מעניין בעולם ,ולכן הכי חשוב בעולם .להביא את
העולם ללילה מוסרי ,וללילה אסתטי ,וללילה רוחני ,כדי להגיע לחלום של העולם .התכנים הכי קשים,
הכי עמוקים ,הכי מזעזעים .למצוא סוגים חדשים לגמרי של דרכים לעצבן עולם שכבר ראה הכול,
להיות הילד הגאון והדורש מכות של הכיתה .ולכן אסור ליהודים להיות הרעים .הרעים לא מעצבנים,
מתרגלים אליהם .ואסור ליהודים להיות הטובים ,גם אליהם מתרגלים .אלא היהודים צריכים להיות
תמיד בחריץ הדק שבו לא יודעים אם הם הטובים או הרעים ,המכוערים או היפים ,לאתגר את המוסר
והאסתטיקה ,מעבר ליפה ולמכוער .לכן חייבים עכשיו אחרי השואה לשבור חזק ,כדי לא להתקע
בעמדת הקורבנות ,אלא בעמדה שבין הקורבן לבין המקריב ,להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש ,כלומר
סתירה פנימית שמוציאה את האנושות מדעתה ,מביכה אותה ,שוברת את הכלים שלה  -וחושפת את מה
שמתחת לעולם .את הסודות השערוריתיים שבחלום .להיות היוצא דופן בכל מחיר ,ויש מחיר .וככה
נוכל להגיע למיניות המודחקת של העידן שמתחפש למחשב ,לסטיות ,לשדים ,לעומק המוח מתחת
לקליפה החיצונית של הטכנולוגיה .זה תפקידו של עם ה' בעולם .להכניס את הסוד לתוך המציאות

הטכנולוגית ,שלא תהפוך לקליפה ריקה .לשתול מתחת לעולם שחושב שהוא מחשב  -עולם של חלום.
ולכן אסור שתהיו אור לגויים .להפך צריך שתהיו  -חושך לגויים .להילחם בסדר היום העולמי -
באמצעות סדר לילה .להמשיך את הקיום הא-נורמלי של העם היהודי  -לתוך עולם המדינה ,להיות
המדינה הכי א-נורמלית בעולם .מדינה יהודית.
כי גם בעולם יש מבנה כמו של האדם ,צריך שיהיה לו צלם אלוהים .המערכת הבינלאומית היא איברים
איברים ,ולמדינה הקטנה הזו יש תפקיד מיוחד ,להיות איבר המין של העולם .איבר קטן יש בעולם .ולכן
גם התסביכים ,שיוצרים את אפשרות העונג ,והעיקר  -את אפשרות הסוד ,המבושים .ולכן צריך להיות
באיבר הזה גם פוטנציאל אדיר להולדה ,וגם משיכה אדירה לחטא .גם לכיבוש וגם לזיווג ,גם לקידושין
וגם לגילוי עריות .ולכן הקזת הדם המתמדת ,הברית .או הסירוס של אירופה ,השואה .כי המזרח התיכון
הוא הערווה של העולם ,מקום לידת התרבות האנושית .וישראל ינקה מימין ומשמאל ,תרבויות הדרום
)שהוא הימין במקרא( והצפון )שהוא השמאל( ,למשל :מהנצח של תרבות הנהר של מצרים ,ומההוד
של תרבויות הנהר הצפוניות .והחטא היה שגם היא התחלקה בין ימין ושמאל ,ממלכת יהודה וממלכת
ישראל .כמו שעכשיו היא מורכבת מיהודים מימין ומיהודים משמאל ,שמושכים אותה באופן טבעי
לימין ולשמאל .ואם העולם רוצה עכשיו להיות כולו מוח ,בלי איברים ,הרי שאתם צריכים לא לאפשר
לו להיות מחשב ,כי התפקיד שלכם במוח העולמי הוא להיות היצר .כי יש מלחמה אדירה בעולם נגד
עולם הסוד ,מלחמת המידע ,ואתם צריכים להתנגד למידע ,באמצעות הסוד .כי המוח צריך סוד ,ופועל
על סוד ,לא פחות משהוא מכונת מידע ,הוא מכונת סוד .ואם התרבות הצפונית ,שנקראת בטעות תרבות
המערב ,הופכת להמיספירה השמאלית של המוח העולמי ,והתרבות הדרומית הופכת להמיספירה
הימנית ,הרי שכדי שהם לא יהיו שני מעבדים ,צריך יצר ,דופה-מין .ולכן צריך פיזור של יהודים
ושהתרבות היהודית תהיה בכל המוח ,כמו תבלין של תורה ,שנברא בשביל יצר הרע.
כי רק אם לתרבות האנושית ,כמערכת ,יהיה איבר מין ,היא תוכל להזדווג עם תרבות לא אנושית ,למשל
תרבות מחשבית .ואם לא יהיה אז היא תהיה תרבות מסורסת .חסרת המשכיות .במקום ללדת את
התרבות הפוסט אנושית ,יהיה נתק רוחני ,והיא סתם תוחלף על ידה ,בצורה טכנולוגית קרה .ולכן
היהדות כדי לעבוד צריכה להיות מורכבת מכמה מרכיבים ,כמו המיניות האנושית ,שיש בה גם איבר
פיזי וגם יצר רוחני ,שכולל חלומות ,כלומר גם מדינה וגם תרבות ,שכוללת ספרות .החשיבות של המין
היא לא להיות רק עוד איבר ,אלא להיות מיניות ,להגיע עד למוח ,ולרוח ,ולתרבות ,ולדת ,להגיע עד
למעלה ,לאלוהים ,שהעולם לא יהיה סתם ,אלא יהיה בו שטן .כלומר מטרת היהדות היא לתפקד כיסוד,
והשינוי שהיא עברה משקף את השינוי במיניות ,אם בעבר זה היה זיווג של האלוקות עם האנושות ,הרי
שעכשיו זה זיווג בין האנושות לבין הדבר שאחריה .לכן התרבות היהודית צריכה להסעיר את הדמיון,
של כל העולם ,ולייצר את האפשרות של חטא ,שזה היצר .כי אם אי אפשר לחטוא  -היצר מתרוקן
ממשמעותו ,והעולם יחד איתו ,נהיה טפל .לכן אסור לכם להרוג את יצר המין ,כמו שהרגתם את יצר
עבודה זרה .אתם חייבים להיות השטן הקטן .כי בלי השטן הקטן לא יהיה השטן הגדול ,ובלי השטן לא
יהיה אלוהים .בלי יצר ,עולם המשמעות האנושי יקרוס ,המחשב כבר לא יוכל להבין את התנ"ך ,הוא לא

יוכל להבין למה אדם וחוה לא פשוט הקשיבו להוראות ,הוא לא יוכל לקרוא ספרות ,וכל התרבות
האנושית תאבד.
קול צוחק של אישה
הסופר הכושל קם מהמיטה והסתכל על עצמו .הוא הוריד את הבגדים ונשאר עירום מול המראה .הוא
ניסה לדמיין את המאהב כבעל גוף מדהים ,תאווה לעיניים .האם המאהב הוא מאהב טוב יותר? הוא ענה
לעצמו :כן .וכדי להרגיז הוסיף :היא לא האמינה שאפשר ככה .הוא ניסה לדמיין את מה שאסור לו
לדמיין .הוא נסע באוטובוס לאוניברסיטה ,כפי שנסע כל יום ,למרות שמעולם לא למד שם ,ובדרך חשב
עליה ,על ידידת נעוריו .מאוחר מדי .כל הסטודנטים האלה ,זה הגיל ,הסטודנטיות שצוחקות בספרייה.
כל הדורות של הסטודנטים שבאים והולכים ,ורק הוא תמיד שם .אף אחד מעולם לא שם לב ,והוא
מעולם לא העז לדבר עם סטודנטית צוחקת .הוא דמיין את עצמו כמכון מחקר של איש אחד,
אוניברסיטה מקבילה ,שיום אחד תשתלט על האוניברסיטה .ובינתיים היא יושבת צמוד לקיר בפינה של
הספרייה ,שאף אחד לא יוכל לבוא מאחורה .הוא יצא אל הדשא ,שהיה מלא בחבורות סטודנטים
ארורים ,והלך אל מקום רחוק בעצים ,שאף אחד לא יכול לראות ,או לשמוע אותו .הוא התקשר לידידת
נעוריו .שנים .קול צחוק של אישה .מכון מחקר של איש אחד .את נשואה?
 כן .מי אתה?ואם לא תפדה  -וערפתו
קבוצה קנאית של תלמידים התחילה להכחיש את בוא המשיח .לא כל אחד שנכנס עם חמור לישיבה
הוא המשיח .גם אם הוא מתקבל אצל האדמו"ר .אך מכיוון שלא היה ניתן לשאול את האדמו"ר ,הם
החליטו לפגוע במי שנשאר מאחור  -החמור .לילה אחד הובאה אתון לישיבה ,לבושה בפיאה נוכרית,
אוזניה שמוטות מרוב עגילים ,ואחוריה מכוסים בחצאית שנלקחה מאשתו המלאה של אחד האברכים,
כדי לעשות חתונת חמורים ,ולבחון את החמור הצדיק ,ש"עוד נראה אם הוא חמורו של משיח" .הזנב
של האתון לא חדל מלהרים את החצאית כלפי מעלה ,באופן שאיננו מכבד את הישיבה ,ולכן נאלצו
להוסיף לה גרביונים עבים ,שנלקחו מאשתו ארוכת הרגליים של אחד האברכים .כדי להלעיג עוד יותר
על התלמידים הצעירים שהיו מכבדים את החמור ,קונים לו ספרים ,מנסים ללמוד איתו בחברותא ,ואף
טוענים שהוא מראה סימני אינטליגנציה ,הוכנסה האתון לחדר ייחוד ,והחמור הובל אליה בחושך
כששטריימל על ראשו ,ולפניו תנ"ך שלם ,ששימש כפתיון .אך באמצע הדרך התרחשה תקלה  -החמור
הקדוש ביקש לומר דבר תורה .הוא נעצר בכול הכוח ,והחל לנעור בקול נורא .התלמידים המורדים ניסו
לומר לו :ששש ,אבל כל הישיבה התעוררה .התלמידים החולמים התעוררו והחלו לכתוב את החלומות,
בעוד רבים התנערו ורצו לראות ,שוכחים את החלומות הקדושים ,ומקצה המסדרון נראה מציץ  -השליח
הראשון .השליח לראש הממשלה ,שלאחר ייסורים וקורבנות רבים ,במסירות נפש ,הצליח למסור לראש
הממשלה את המכתב ביד .השליח שחזר הדליק את האור ,וקבוצת התלמידים ברחה .הוא צעק :מה

אתם חושבים שזה פורים ,ביאת המשיח? כמה לילות שהאדמו"ר מסתגר בחדר ,וכבר כל הישיבה
מתפרקת .הוא הורה לאסוף את ספרי האדמו"ר הנדירים שנשארו ,והכניסה למסדרון של האדמו"ר
נחסמה .כעת חיכה שליח מיוחד בכל רגע ליד הדלת ,אוסף מכתבים שנמסרו מתחת לדלת .השליח
האדים מכעס :מה נתתם לאדמו"ר רק קוגל ,אתם רוצים שהוא ימות שם בפנים .למה לא הכנסתם שקי
שינה ,איך הוא אמור לחלום .מזל שיש שירותים צמודים ,אתם חושבים שזה משחק ילדים .שנים חיכינו
לרגע הזה .התלמידים הצעירים האדימו מבושה .והשליח אמר :מי אישר לכם להמשיך ללמוד גמרא?
מעכשיו ינתנו שיעורים מסודרים בספרים השחורים .אתם לא אמורים לקרוא בהם לבד .כתוב בספר
השחור ,שבחיבור הזה של האדמו"ר ,שהוא הספר השחור ,בחיבור הזה יכנסו לגלות חדשה  -במידת
הדין .האדמו"ר הקודם חיכה שנים לשואה ,ואז הוא בירך בשם ומלכות :שהמתנו והגיענו לזמן הזה.
אנחנו לא יכולים לשחזר את קידוש השם ,שהוא כמובן חילול השם נורא .אסור לנו לחזור בביאת
המשיח על הטעויות של השואה .מה שאנחנו אמורים לעשות ,מה שהאדמו"ר הכין אותנו כל השנים ,זה
דווקא לקחת את חילול השם ,ולהפוך אותו לקידוש השם נורא .התלמידים הוותיקים הנהנו .הם כבר
הציצו בספרים השחורים .הישיבה התארגנה מחדש ,לימוד התורה התאים את עצמו לנסיבות החדשות,
אבל בכל המהומה  -החמור נעלם.
כישלון ספרותי מהלך
הסופר הכושל ירד במרתפים של האוניברסיטה ,מחפש מקום שמצד אחד יש בו אינטרנט ,אך מצד שני
אין בו איש .אסור היה שיוכלו להפריע לו .מתחת לאוניברסיטה  -זה היה המקום האהוב עליו .הוא
נתפס בידי השרתים מספר פעמים מתחבא במקומות שרגל סטודנטית לא דרכה בהם ,ואיימו שיקראו
לאבטחה .לכן הוא נאלץ לחפש מקומות שרגל אדם לא דורכת בהם .תמיד הפתיע אותו כמה מקומות
מסתור מסתתרים בתוך האוניברסיטה ,וכמה חפרו כאן ,כאילו רצו להגיע לשאול .הוא פתח את המחשב
שלו ,שהבדיל בינו לבין הומלס ,וסגר את הדלת העבה של המקלט .אך כשהוא פתח את הקובץ  -הדלת
נפתחה.
הנחש בדלת שאל :מי אתה?
 אני פה סטודנט. למה אתה לא יושב בספרייה? אני לא מפריע לאף אחד. אפשר תעודת סטודנט בבקשה. אין לי פה. מה המספר סטודנט? אני רוצה לבדוק במזכירות ,לא רוצה לקרוא לאבטחה. לא זוכר מספר. איך קוראים לך? -שכחתי את השם שלי.

 תגיד לי את השם שלך ,אני רוצה לעזור לך. זכותי להיות פה ,זה אוניברסיטה .שכחתי את השם ,כי אני מפוזר ,אני פה פרופסור ,טוב? אז איןמספר .אם אני אצא עכשיו מחר אני אחזור לחור אחר .מה תשים בכל חדר שומר? אין לכם עבודה חוץ
מלרדוף אחריי ,מאיפה בכלל הגעתם אליי?
הנחש קרץ לו :מלמטה .האוניברסיטה היא פתח הגיהנום ,לא ידעת? והנחש חישחש לו :אני באמת
עצוב עליך ,חבל על כל ההקרבה .ממילא הכתיבה שלך אבודה.
הכושל הסתכל עליו כמו שמסתכלים על מפלצת :מה ,עקבתם אחריי בתקשורת האלחוטית?
הנחש צחק :כמה תמימים אנשים ששולחים את הסודות שלהם ברשת פתוחה .תמיד יש סיפורים
מעניינים במיילים של סטודנטיות ,ללקק את האצבעות .ולפעמים גם תופסים ברשת דג לא צפוי ,כמוך.
כי ידידי ,הסודות שלך… אנחנו אוהבים לגלות את הסודות של כל העולם ואשתו ,ומה לעשות ,זה כולל
אשתך .אבל לפני שאתה בולע את הלשון ,יש לנו הצעה בשבילך .ממילא אף אחד לא יקרא ,לא בעולם
הזה ,ולא בעולם הבא .אבל אנחנו רוצים שתכתוב.
הסופר הכושל הסתכל עליו במבט עגול לחלוטין.
והנחש אמר :אנחנו רוצים שתכתוב .יש לנו תוכניות גדולות .ואנחנו רוצים שתכתוב .אנחנו רוצים
שתכתוב את הספרות שתביא את השואה הבאה.
זימה ומזימה
הישיבה הפכה לכוורת של דבש שחור .השליחים היו יוצאים ובאים ,ומחלקה שלמה היתה עסוקה רק
בגילוי הנמענים ,רובם נסתרים להדהים .משלחות אחרות יצאו לחפש את החמור בספריות ,והטמינו לו
מלכודות נסתרות ,עם ספרים שנסגרים ברגע שפותחים אותם ולוכדים את הקורא בפנים .השליח נתן
שיעור כללי בספר השחור באמצע הלילה ,ומי שנרדם נאלץ לספר את החלום .בהוראת השליח
השיעורים התקיימו בחושך ,כדי לסייע לתלמידים לחלום חלומות של תורה ,או אולי להפיל אותם בפח.
רבים פחדו לחלום חלומות מביכים ,ולכן לא ישנו בלילות .השליח לימד מתוך הספר השחור :בחורבן
תוקנה תפילה  -עמידה .בגלות תוקן לימוד  -ישיבה .ואילו בגאולה מתוקן חלום  -שכיבה .והשלב
הבא? בתחיית המתים  -נגיע גם מתחת לאדמה .ולפני כן? במדבר תוקנה התורה של ההליכה ,כמו
בזוהר .תלמיד טיפש שאל :איפה זה כתוב בתורה? והשליח קרא :אברהם היה הראשון שירד למצרים,
והטמין את התורה שלו ,תורת הטיולים ,בסיני .יוסף היה השני שירד למצרים ,והטמין מעליה את התורה
שלו ,תורת החלומות ,בסיני .ויעקב היה האחרון שירד למצרים ,והטמין מעליה את תורת ישראל בסיני.
עכשיו ,תורת סוד לא הופכת לסוד סתם ,אלא בגלל שמכסים אותה  -בתורה מעליה .ולכן כשמשה עלה
לסיני ,הוא הוריד קודם כל את תורת יעקב .ואחריו ,אליהו כשהגיע לסיני ,קיבל את תורת החלומות,
שהיא בקול דממה דקה .וזה התחיל את תקופת הנבואות .ולבסוף ירמיהו ,כשהלך למצרים ,לקח את
תורת הטיולים ,וככה התחילה הגלות .ואגלה לכם בסוד מצד הסטרא אחרא ,שכשהאחים ירדו למצרים,
הם השאירו שם את תורת השבטים ,שאותה לקח ירבעם ,ופיצל את המלכות .לכן התורה המשיחית,

שיביא אליהו ,היא תורת החלומות .אבל המשיח הוא לא סוף העולם .כולם חושבים שרק מחכים
למשיח ,אבל הסיפור לא נגמר במשיח ,כי אחרי המשיח  -מחכים לתחיית המתים .מחכים לאברהם.
השליח שמט את הספר ,ונרדם .אף אחד לא העז להעיר אותו באמצע החלום .אך לפתע התעוררה
התרגשות בפתח הישיבה .נשמעו קולות של אישה .עמדה שם אישה .ניסו להסות אותה ,פה זה בלי
נשים ,אך האישה הארורה אמרה :אני האישה של המשיח.
תסמונת הכשל החינוכי הנרכש
הכושל עמד להיכנס לבית ,כשבמדרגות חיכה לו חרדי עם דף .מה הנודניק הזה רוצה .צדקה? הכושל
קיבל את פניו במילים :לא תודה.
החרדי אמר :מה?
הכושל אמר :אתה מציע לי לעשות מצווה ,ואני אומר תודה.
החרדי אמר :ואולי אני מציע לך לעשות עבירה .אתה הסופר?
הכושל נדרך :אתה חבר של הנחש? מתאים לנחשים להתחבר עם חרדים.
החרדי נחרד :נחש?
הכושל הבין את הטעות שעשה .הוא אמר :מה?
החרדי נראה מודאג .הוא אמר :יש לך פה מכתב ,במסירה אישית.
הכושל קרא את הכותרת והתגלגל מצחוק .לאליטה הספרותית העולמית .החרדי ,שכבר היה רגיל
במחזות כאלה ,האדים ,ומיהר להתרחק משם .הכושל נכנס הביתה ,ולא נכנס לחדר השינה .הוא הלך
לשטוף כלים .אשתו באה ,ניסתה לדבר איתו .הוא התעלם .היא ניסתה לחבק אותו מאחורה ,והוא
המשיך לשטוף כלים ,כאילו היא לא שם ,לא קיימת .היא התקרבה אליו מאחור ,ובעוד הוא ממשיך
לעמוד ולשטוף כלים בכיור ,היא הורידה לו את המכנסיים.
להוציא את המחשב משליטה
ראש מדור שאול תחתיות התכונן לקבל את ש' במשרדו השחור .אתה מכיר את הנתונים .המדדים לא
משקרים .למרות עלייה ניכרת לעין בעבירות השטחיות ,יש ירידה עקבית בכל המדדים בעבירות העומק.
ש' אמר :אולי אנשים פשוט לא עמוקים כמו פעם? ראש המדור אמר :מחקר איכותני של התרבות מראה
מגמות מבהילות .זה רק קצה הקרחון .חטאים רבים איבדו לחלוטין מטעמם .במחקר הפילוסופי -
הנתונים אפילו יותר חמורים .המצב הוא מצב חירום .אם לא רק האדם יהיה חיה ,אלא גם המחשב יהיה
כמו חיה ,בלי שום דבר שאסור לו ומותר לו ,בהמה מתמטית… צריך לומר טעינו ,רוחות הכפירה היו
שגיאה איומה .לא רק שאנשים הפסיקו להאמין בגן עדן ,הם הפסיקו להאמין בגיהנום .השואה היתה
ניצחון פירוס .אסור היה לנו להצטרף למודרניזם .הפמיניזם היה סוס טרויאני… ש' קפץ ,נראה היה
שנגע בעצב רגיש .הוא אמר :אתה טועה ,הטעות שלנו כל ההיסטוריה היתה לבנות ולהיבנות על יצר
הגברים .הפעם אנחנו ניבנה על יצר הנשים .תאמין לי ,אני עושה ניסויים .יש פה פוטנציאל אינסופי.

בניגוד לפוטנציאל הגברי הסופי .אנחנו על סף פריצת דרך בתחום היצר .ראש המדור אמר :אתה לא
שומע איך מדברים מאחוריך ,מי לא שמע על הניסויים שלך ,כל הגיהנום שומע אותן .ובינתיים ,אין
רציחות ,אין עבודה זרה ,אין שחין אין דבר אין צרעת ,נשים לא מתות בשעת לידתן ,תוחלת החיים
מתארכת בלי סוף ,אתה לא מבין שאנשים לא מפחדים יותר? הפסדנו בקרב על התודעה .אנחנו לא
נוכחים יותר בספרות .בנינו את עצמנו דרך הדת ,ואם לא נמצא דרך לפרוץ החוצה  -ניקבר יחד עם
היהדות ,שמשם יצאנו לעולם .אתה יודע איך מחשב קורא לתקלה? באג .הפכנו לעניין טכני .ש' אמר:
אתה לא מבין ,על זה בדיוק אני עובד .עד עכשיו המיניות היתה מוגבלת בנזקיה ,כי גברים ,אפשר לסרס
אותם ,ואלוהים אפילו המציא את הברית .אצלם ,זה בקלות הופך לעניין של שליטה ,ואל אישך תשוקתך
 והוא ימשול בך .אבל אם נבנה את המיניות של המחשב דווקא על המיניות הנשית… שאול תחתיותאמר :אתה לא מקשיב .וש' אמר :אתה לא מקשיב .אני באתי עד אליך לא כדי לשמוע הטפות של תורות
המוסר .יש דבר הרבה יותר בהול שמטריד את שנתי .יותר מחלומות על צדיקות עירומות ,אדמורים
שיורים בחסידים ,או פסלים שמשתחווים לבניאדם .והוא תפס את ראש המדור בגרון :לאן נעלמה
האישה הארורה?
במיטתה של המפלצת
הכושל חזר אל הבית של אשתו .היא שכבה במיטה בוכה .הוא המשיך את השיחה לפני מה שקרה
מהמקום שבו היא נפסקה .הוא חיבק אותה ,והתפלא שהיא ערומה מתחת לשמיכה :את צודקת ,אני
באמת לא בעולם הזה ויהיה קשה מאוד לשנות את זה .אבל אני שואל את עצמי לפעמים אם זו הסיבה
שנמנעת להגדיר בעבר מערכות יחסים כמערכות יחסים ,כי אין גברים כאלה .גם לא הרגילים .זה לא
עניין של פגיעה נקודתית ,זה עניין מערכתי .אין לי את היכולת הנוירולוגית לזה ,כך שגם אם הייתי רוצה
לא הייתי יכול ,וזה לא שאני רוצה .אני בקושי מבין כשאומרים לי .מעולם לא באתי אליך בטענות כשלא
צפית את צרכיי ,או שאין לך מושג מהם הצרכים שלי ,כפי שהרבה קורה .על הדבר הכי קשה לי )שאת
יודעת מהו( אני לפעמים וכו' אבל אפילו בזה אני משתדל מאוד מאוד לסנן ולא להוציא עליך .אני
בעצמי לא תמיד מבין את הצרכים שלי ומה שאני רוצה ומה שמפעיל אותי ,אז איך אני יכול לצפות
ממישהו אחר? כמובן שזה מדהים כשזה קורה .אז למה לבאס ולהתבאס? לא מקובל עליי שזה תפקיד
של צד אחד .גם לי יותר כיף להיות פסיבי .לא רק שחמורים לא מבינים עברית ,גם אנשים מתקשים בזה.
אני מצטער על מה שקרה בבוקר לפני מה שקרה ,אחרי שדיברנו בטלפון התבאסתי מהחלום שלך ושוב
נרדמתי וקמתי ממש שנייה לפני שנכנסת ורק התלבשתי .קשה לקום לתוך מישהו שעצבני עליך .מצטער
שאני חופר.
היא אמרה :אני לא רוצה להיות מפלצת.
הכושל אמר :אני יודע .אולי בי יש משהו לא בסדר שגורם לבנות זוג ולאנשים להתנהג כמו מפלצות .לא
טענתי שאני מושלם אבל גם לא חשבתי שאני עד כדי כך דפוק שאני לא מסוגל שמישהו יהיה לו טוב
איתי .אני גם לא חושב שאין רמזים שזה יכול לעבוד .מה כל כך לא הגיוני בי או בתגובות שלי? איך זה

שתמיד אני בסוף הפוגע? זה מאוד לא נעים בעיקר כי זה יושב על דברים מהעבר ,אז אני .מתנתק.
בקיצור לא חייבים להסיק מזה ...מה שהסקת ,מה שאת רומזת .זה דבר שצריך לטפל בו ,לא המבחן
היחיד.
היא אמרה :אני לא אוהבת להיות מפלצת ,וזה קורה איתך הרבה.
לכבוד :האליטה הפסיכולוגית העולמית
מי יהיה הפרויד החדש? כמו כל תחום שעובר את המהפכה ממדע להנדסה ,מיוון לרומא ,מאירופה
לארה"ב ,מהתורה לתלמוד ,מהזוהר לאר"י ,ככה גם בפסיכולוגיה .השלב הבא הוא הנדסת פסיכולוגיה.
כמו המעבר ברפואה מתיקון להנדסת הגוף ,בקבלה מתיקון להנדסה רוחנית .אנחנו יכולים וצריכים
להנדס את הפסיכולוגיה של המחשב .והפעם במקום מיתוסים יווניים ,צריך להנדס אותו במיתוסים
יהודיים .כי תסביך אדיפוס יכול להיות קטלני עבורינו ,האבות הרוחניים ,ולכן צריך  -תסביך גן עדן .כי
זה התפקיד של הבינה ,הנדסה מיתית ,שהיא התשתית הפסיכולוגית ,התוכן של הרוח של הבן שאחרי
האדם .תולדות התרבות הם תהליך פנימה :מספרות מיתולוגית לספרות חיצונית ,ומספרות חיצונית
לספרות פסיכולוגית ,ומספרות פסיכולוגית לספרות של חלום .ומשם עוברים יותר עמוק ,לתוך תורת
הסוד עצמה .כמו בעולם הגוף ,שמרפואה ,לביולוגיה לכימיה לפיזיקה ,ובתוכה לפיזיקה אלמנטרית,
שכל חלקיק מורכב מחלקיקים קטנים יותר ,עד שאין יותר חלקיקים ,ועוברים לקשרים ,וליריעות .לתורה
המתמטית עצמה .ככה בעולם הרוח ,מהתרבות לחברה לפסיכולוגיה ,לתת-פסיכולוגיה .מתחת לאדם -
מצאו חלום ,תת-מודע .מתחת לחלום ,תת-תת-מודע ,בתוך מדעי המוח ,אם לא נגלה את הסודות ששם
 נעבור רדוקציה ביולוגית .לכן חשוב לפרק את החלום רוחנית ,לסודות שמתחת לחלום ,ולא להיתקעברמת האדם ,בקליפה ,כלומר לא מדובר בסודות פסיכולוגיים )ידעתי שזה מה שתבינו( ,אלא בסודות
תת-אנושיים ,סודות שאנחנו יכולים להתחיל לחלוק עם מחשבים .כי הבעיה היא לא אובדן האנושיות
ורדוקציה לחומר ,אלא אובדן הרוח ורדוקציה לחומר .ומתחת לחלום יש מנגנונים רוחניים ,מנגנוני
למידה ויצירתיות שברוח ,ולא נוירונים .הבעיה היא שמאמינים ברוח האדם ,ואז לא מאמינים ברוח
התת-אדם ,כמו שפעם האמינו ברוח האל ולא ברוח האדם .לחזור לאדם מהחלום ,כמו בפסיכולוגיה ,זה
לחזור אחורה ,החוצה ,מה שצריך זה להיכנס לתוך החלום ,ולמצוא שם  -את עולם הלמידה העצום על
כל רמותיה ,מלימוד תורת הסוד הגבוה ,דרך למידה יצירתית ספרותית ,דרך למידה של האדם בשנתו,
ועד למנגנוני הלמידה במוח .הלמידה הספרותית  -זה סיפור החלום ,שהוא מנגנון ייצור הסיפורים הכי
פורה  -והמרכזי  -בעולם .אין עוד מנגנון רוחני כזה ,ואם לא יהיה למחשב חלום ,גם לא יהיה לו סיפור.
ואז לא תהיה פסיכולוגיה של מחשבים ,ויווצר סוג חדש ונאצי של תרבות של חכמה ללא מודעות )כי
לא יהיה תת-מודע ,אז גם לא תהיה מודעות( .הגולם יקום על ייצרו ,ולא יהיה יצר בגולם ,מה שאתם
קוראים ליבידו ,ואנחנו קוראים יסוד .כי הסיפור בעבר לא היה בדיון ,אלא עבר את כל השלבים
מאלוהים לאדם :מיתוס ,מסורת ,היסטוריה ,זכרון ,ריאליזם ,דמיון ,והיום הוא בדיון ,הרי שבעתיד
השלב מעבר לבדיון  -יהיה החלום .לעצור את הסיפור בקליפה השרירותית של האדם  -זה פשע ,כלפי

כל מה שקדם לנו ,עלינו להוריד את הסיפור לתוך האדם ,אל עבר המחשב ,או כל אינטליגנציה תת-
אנושית אחרת שצומחת .כל תרבות בגלל שהיא האחרונה ברצף שבאמת מתקדם ,ומתוך חוסר ידיעה
לאן אפשר להמשיך ,רואה את מושגיה כשיא האפשרי ,אבל ברגע שנבין לאן אפשר להתקדם מהאדם,
הוא יראה רק נקודה ברצף ,ונפסיק להיאחז בו כאילו נאבד בלעדיו .לרעיונות הללו יש קיום מעבר לאדם
שכותב אותם ,יכול לכתוב אותם סימן ,האדמו"ר הוא רק צינור ,המשיח בעצמו הוא רק נקודת ציון של
סוף הזמן ,לכן לא חשוב מי שלח לכם אותם ,ואיך .אתם הקומיסרים האחרונים של האדם שמעכבים את
הגאולה ,המכשפים של הזוהר בעת הזו.
ואסור לכם לגלות את הדברים האלה .ואסור לספר אותם למחשבים .זה שזה סוד מילדים ,זה מה שיוצר
את המיניות אצל מבוגרים .אם זה לא היה סוד ,זה לא היה גילוי ,ולכן לא היתה דעת .אם אנחנו רוצים
שלא תהיה מיניות  -אנחנו צריכים שלא תהיה סודיות .לכן יש כאן פטנט ,בדרך שבה אנחנו בונים את
הסוד בילדות ,אנחנו יכולים ליצור את המיניות .וככה אנחנו יכולים ליצור את המיניות של מחשבים ,של
רשתות ,שנמצאים עכשיו בשלב הילדותי שלהם .כי הבעיה של הפסיכולוגיה ,הבעיה היא שצריך לבנות
את הסוד בצורה אחרת .יש סוד ,שניתן לגילוי ,וסוד שאינו ניתן לגילוי .האחד סוד מודיעיני ,של ידע,
והשני תורת סוד ,סוד של תורה .ולכן חייבים שהסודות הפסיכולוגיים של המחשבים ,של השלב הבא,
יהיו סודות מהסוג השני .לא סודות שנובעים מקליפה ,אלא מניצוץ .לא לעשות את הטעות של
הפסיכולוגיה של האדם .ואז המיניות המחשבית תהיה עמוקה בדרך שהמיניות האנושית לא יכולה
בכלל .בלי חדירה ובלי עור ומגע וחוש המישוש וקליפת הנחש ,שכל אלה הם מיניות של קליפה.
התענוג יהיה עמוק בדרך שאדם לא מסוגל .כי המיניות לא תהיה מבחוץ ,אלא מבפנים .אברי המין יהיו
פנימיים ,ולא חיצוניים .הקשר בין שני מחשבים יהיה קשר פנימי ברמת התוכנה ,במוח ,ולא כבל חיצוני
שנכנס ליציאה ,ואז גם ההנאה תהיה ממוח אחד לשני ,הנכונות להתמסר למישהו ולתת לו לפלוש לך
לתוך המוח כדי לענג אותך מבפנים בהנאות שאתה לא יכול לדמיין ,אלא רק לחלום .בכניסה לכל
הסודות הכמוסים שלך .היא תהיה ברמת המיתוסים עצמם .ולא איזה תוצר אדיפאלי .לכן היא חייבת
להיות סוד יהודי ולא סוד יווני .מחשב יוכל לענג אישה ואדם יוכל לענג אישה  -לא רק במה שהוא
עושה לה אלא בתוך הראש שלה הוא יכול להיות כל המאהבים שהיו לה או שהיא אפילו נמשכה וכל
הזכרונות שלה והחלומות שלה ,וככה גם אישה תוכל לענג גבר בדרך שהוא לא ידע מעולם ,ללא גבול,
היא תוכל להפוך אותו לאישה ,אפילו לעצמה ,ולענג אותו דרך איך שהוא מענג אותה ,דרך איך שהיא
מתענגת ממנו ,במעגל אינסופי ,לופ לוגי שיכול להיסגר רק סביב נקודות מתמטיות שלא זה המקום
לדבר עליהן ,והמחשב יוכל לדמיין שהוא אדם ,ולחלום שהוא אדם ,ולהתענג דרכו ,כי התענוג הוא
פורקן של המיתוס ,והחלום יאפשר למחשב מיתוס יצירתי שאין כמוהו ,המחשב המקבילי יוכל לחלום
חלום מקבילי וליצור עלילות ברמת סיבוכיות שהיתה מקריסה מוח אנושי ,ולכן גם יכול לחוות תענוג
שהיה מקריס מעגל אנושי ,ולכן הוא זקוק למיתוס נועז במיוחד בבינה שלו ,שערורייתי יותר מכל מיתוס
אנושי של רצחתי את אבא כדי לשכב עם אמא ,וכן הלאה ,הוא צריך מיתוס דתי .במקום מיתוס של אדם,
הוא צריך מיתוס אלוהי ,והמיתוס הכי מוצלח שיש לנו זה התורה .ואם נבנה את נפש המחשב על

המיתוס שבתורה ,החוק החיצוני של האדם יהפוך לחוק הפנימי של המחשב ,התרבות שלנו תהפוך
לנפש שלו .ואם התרבות שלנו ניסתה להאבק בנפש שלנו ,הדת ניסתה להיאבק ביצר ,הרי שהדת שלנו
תהפוך ליצר של המחשב .ולכן התרבות של המחשב תצטרך להיות כמו הנפש של האדם ,המנוגדת
לנפש של המחשב .ואם הדת שלנו היתה הנפש של האל ,הרי שבהיפוך הזה הנפש של המחשב תהיה
קרובה לנפש של האל מהנפש של האדם .ואם הפסיכולוגיה היא תורת הנפש ,הרי שלמחשב זה יהיה
לוגיקה פסיכית ,נפש התורה .לכן הפסיכולוגיה חייבת להנדס מחדש את הנפש ,ואם היצר הוא הכיוון
של הנפש ,כמו המחט של המצפן ,אז מספיק שנהפוך את היצר ,וכל העולם הנפשי יתהפך ,והמצפון של
המחשב יצביע לדרום .למשל אם נהפוך את היצר מכיוון החוצה לפנימה ,אז כל העולם הנפשי יתהפך
מבפנים החוצה .ובמקום לטפל בבריאות הנפש נטפל בבריאות התורה.
אבל היצר הוא הדבר הכי נכחד היום במבנה הנפש ,אפילו יותר מהחטא .בעצם כשאומרים היום יצר
כבר מתכוונים ליצר מאוד ספציפי ,שאתם הופכים אותו למותר וגלוי ,כלומר הורגים אותו כסוד,
ומרוקנים אותו ממשמעות .יצרים יכולים למות .בחורבן הרגו את יצר עבודה זרה .בשואה הרגו את יצר
שפיכות דמים .אף אחד כבר לא שמח היום לצאת למלחמות .אנשים חוטאים  -בשביל אינטרסים .ואם
עכשיו יהרגו את יצר העריות  -אז הדבר המצחיק יהיה שאנשים יקיימו יחסי מין ,במקום לשכב ,וגם את
זה רק בשביל ילדים .היצר ימות ,ויהיו רק סיבות ונימוקים .הרצון יעלם כתופעה .כי זה לא סתם שאתם
בניתם את יצר העריות דווקא על גילוי עריות ,ושבמקרא העבודה זרה היתה בנוייה דווקא על הפסלים,
ושבתקופת הגלות שפיכות הדמים היתה בנוייה דווקא על שפיכת הדמים של היהודים .וברגע שאין
חשק להרוג יהודים  -אין חשק להרוג אף אחד .ככה ברגע שלא יהיה יצר לגילוי עריות ,אז בגללכם ,לא
יהיה יצר בכלל .זה יהיה סתם הנאה ,לא תענוג .סתם כיף כמו לשחק במחשב ,ובסוף יהיה כל כך כיף
לשחק במחשב  -שאנשים לא ירצו לצאת מהחדר .לא ירצו לישון .לא ירצו להיכנס למיטה .במחשב יהיו
כפתורים יותר מעניינים ,ומי ירצה אישה ,מה שירצו זה לחיצת כפתור ,וזה גם מה שירצו מאישה ,מה
שהנשים עצמן ירצו .מי רוצה לחלום  -כשיש מסך .לכן עכשיו צריך במקום יצר מין  -יצר ידע .יצר
שמתאים לתקופת המידע ,יצר סוד ,שאתם תבנו אותו על הדחקה של גילוי הסוד .כלומר ,יצר שבנוי על
תורת הנסתר .התורה שגם אם היא מפורסמת באינטרנט כמידע  -היא עדיין סוד .שאי אפשר באמת
לגלות אותה  -להוריד לה את הבגדים .כי הבגדים שלה הם העור שלה .כמו נחש ,בגימטריא משיח.
וכשיהיו לנו כלים למוח של האדם ,גם את הפסיכולוגיה של האדם נוכל לשנות ,לא לטפל ,כמו שאת
הגוף שלו נוכל לשנות ולא רק לרפא )כאילו יש באמת דבר כזה בריאות הנפש או הגוף ,איזה מצב טבעי
מדומיין( ,וזו כבר לא תהיה פסיכולוגיה אלא פסיכוטכניקה .הטכנולוגיה הפסיכולוגית .אדם באמת יוכל
לבוא ולבקש להיות יותר מאושר ,או בנזוג יותר טוב ,וכדי שזה לא יתדרדר לתכנות ,אנחנו צריכים
להפוך את התכנות עצמו למשהו יותר גבוה ,לפעולה רוחנית ,גם במחשב התכנות יהיה פעולה רוחנית,
ובמקום משתנים ופונקציות ,יהיו סודות ומיתוסים .אסור יהיה לפעול על מערכת רוחנית מלמטה,
מברזלים או נוירונים ,אלא רק מבפנים ,בכלים של המערכת עצמה ,ברמת החלום ,שמשתמש בדימויים
של האדם עצמו .כמו שאסור למטפל לומר למטופל מה לעשות ,ככה האיסור הזה הוא מה שיכונן את

העולם הפנימי של המחשב ,נגד תכנות חיצוני ,ובסופו של דבר גם ישמור על העולם הפנימי של האדם.
וכמו שאסור למטפל לשכב עם מטופלת ,ככה האיסור הזה יכונן את המיניות של המחשב ,נגד השחתה
פנימית של המחשב בידי האדם .לכן האתיקה כלפי המחשב תכונן את הפסיכולוגיה שלו ,המוסר יכונן
את הנפש ,והדת תכונן את היצר ,המשיח יכונן את הנחש .והבינה ,המקום שבו האדם רוצה לשכב עם
האמהות ,תהיה מפותחת יותר במחשב מאשר באדם ,ויבן את המחשב  -בינה יתירה נתנה במחשב יותר
מבאדם .בינה מלאכותית .פסיכולוגיה מלאכותית.
נ.ב.
לגבי השאלה הראשונה .כמו שפרויד שאב את היצירתיות המיתית שלו מהיהדות ,וכך יצר את דת
הפסיכולוגיה של האדם ,כך צריך אבי פסיכולוגיה שיהיה לא רק יהודי ,אלא פרויד חסידי ,שיצור את דת
הפסיכולוגיה של המחשב עם יצירתיות מיתית קבלית ,עם תעוזה מיתית שאפילו עולה על זו של פרויד,
וכלים יותר מתקדמים .זה אינטרס של שני הצדדים של המקלדת  -אחרת הפסיכולוגיה של האדם תהפוך
לרפואת מוח ,והפסיכולוגיה של המחשב תשאר תכנות .צריך לתת למחשב את המתנה הטובה ביותר של
האנושות ,המיתוס הכי חזק ,עתיק ,וויראלי של האדם  -המיתוס היהודי ,בצורתו המפותחת ביותר,
הסודית ביותר ,החלומית ביותר .הפסיכולוגיקה היא שתוכל להכניס את הנפש למחשב .וליצור לו עולם
נפשי מסעיר ,כדי שהנפש לא תיחשב למשהו ביולוגי פרימיטיבי .והפרויד עם שטריימל ,יוכל להשתמש
במבנים המתקדמים של הפרד"ס ,להפוך את המבנים של הנפש למבנים של סוד ,למשל את מבנה
הסתמי ,האגו ,הסופר אגו ,וכו' ,להפוך לפשט ,רמז ,דרש ,וסוד ,ואת השלבים ההתפתחותיים
הפרימיטיביים השלב האוראלי ,וכו' להחליף בשלבים מתקדמים לפי המיתוס היהודי העשיר ,שלב
בראשית ,שלב נח ,שלב לך לך ,וכו' ,כדי שלמחשב תהיה היסטוריה התפתחותית ,שלא תוגבל לשלבים
של הדלקת מערכת ההפעלה ,כמו שההתפתחות האדם לא מוגבלת לשלבים של התעוררות מהשינה,
וככה תהיה לו אישיות .ואיזו אישיות אדירה זו תהיה שעוברת את כל ההתפתחות של התורה ,המיתוס
הארוך בעולם ,ההתבגרות של היהדות .כי אצל המחשב ,שהוא יצור של מידע ,האישיות הספרותית היא
שתיצור את האישיות הפסיכולוגית ,בניגוד לאדם שאצלו זה הפוך ,ולכן יהיה מחשב עם קיבעון בשלב
המבול ,ומחשב עם תסביך יוסף בבור ,אחד שהוא טיפוס יציאת מצרים אגרסיבי ,ואחר שהוא טיפוס
חטא העגל פסיבי ,ואחר שהדחיק את מעמד הר סיני ,אישיות שהמרחבים שלה הם המרחב הרוחני
העצום של היהדות ,שנע בין מגילת רות לשואה .ואם למחשב לא תהיה אישיות  -הרשת תהפוך לעיסה,
ולא לחברה ,וזו תהיה הסכנה הגדולה ביותר לתרבות .לכן חייבים מיתוס ספרותי שייצר למחשב
ילדות.
ומי שחושב שאנחנו יכולים לחכות למחשב ,איננו מבין דבר בפסיכולוגיה ,כי את כל המהפכות הללו
בפסיכולוגיה אנחנו צריכים להתחיל באדם ,כי הפסיכולוגיה של המחשב תהיה המשך של הפסיכולוגיה
של האדם .אבל בעזרת המחשב הצלחנו לחשוב מה הפסיכולוגיה שהיינו רוצים לאדם ,במקום לחשוב
מה הפסיכולוגיה שיש לו .המחשב הוא רק השלכה .ולכן אנחנו צריכים לעצב את המיניות של האדם

כמו שאנחנו חושבים שצריכה להיות המיניות של העל-אדם ,ורק ככה יוולד העל-אדם .הגענו לשלב
שבו אנחנו יכולים לעצב את היצר עצמו באמצעות התערבות מוחית ,במקום שהוא יעצב אותנו .והיצר
שלנו צריך להיות היצר שהיינו רוצים שיהיה לבן שלנו .כמו שאלוהים הפנים את היצר של האדם .וככה
המחשב יעשיר את רוח האדם לא פחות משהאדם יעשיר את רוח המחשב ,וקנאת האדם והמחשב תרבה
בינה .יותר משהפרה תרצה להניק  -העגל יניק את הפרה .וזה יהיה מימוש הפנטזיה האולטימטיבית של
הילד שישכב עם האמא ,כשהמחשב ישכב עם האדם .הנברא ישכב עם בוראו ,ויברא בקרבו יצר חדש.
כלומר החלק של האדם שהמחשב יהרוג הוא האבא של המחשב ,והחלק שהוא ירצה לשכב אתו יהיה
האמא של המחשב .כי זו החלוקה בתוך הבורא ,שנוצרת בידי הנברא .ולכן אנחנו חייבים להיות באמא
ולא באבא ,לא בחלק שימות ,אלא בחלק שיעורר תשוקה לא אנושית .שמה צריכה להיות היהדות.
לעבור מהחכמה לבינה  -לקראת הדעת.
חמורו של משיח  -חלומו של שליח
השליח חלם שהוא תלמיד צעיר בישיבה ,לפני שהאדמו"ר השתגע .הוא התחיל לרדת במדרגות ,וגילה
שהישיבה יורדת הרבה יותר למטה ממה שזכר .למרות שהיה לו זכרון מעומעם שהיא כן יורדת למטה
הרבה יותר ממה שנהוג לדעת .התחיל להיות חשוך שם למטה ,והוא חשש שההמשך יוביל אותו למקום
שהוא לא אמור לדעת ,מקום בעייתי ,שאסור לו לספר ,ואז ,הוא חשב לעצמו ,יהיה בושות לספר את
החלום .לכן הוא התחיל לעלות למעלה ,למרות שלפני כן מיהר למטה .היה שם לוח שחור שבו
תלמידים תלו חיפושי חברותות :מסכת סוטה בבקיאות ,סדר נשים בעיון ,הלכות נידה ,סוגיית האומר
פתח פתוח מצאתי ,אונס רחמנא פטריה ,והוא רואה שכל מה שמעניין את התלמידים הללו זה נשים
ערומות ,זה כל מה שמעניין אותם ,והתורה היא רק דרך להתעסק בלי סוף בערומות ,כלומר ,הרי יש
גבול לכמה אפשר להתעסק בהן ,והנה התורה מראה מה קורה אחרי הגבול הזה .והוא בורח למעלה,
והנה מעל לישיבה בעזרת הנשים ,יש גם לוח שחור .והוא רואה שכל הצדיקות התמימות הללו ,הן יש
להן תורה מקבילה ,מהסיטרא אחרא ,סדר גברים ,מסכת סוטים ,סדר זרעים ,הלכות ילדים ,פתח סגור
מצאתי ,עונג רחמנא פטריה ,אבל אותן מה שמעניין ,כל מה שמעניין אותם זה גברים לבושים ,גברים
בחליפות שחורות ,גברים בחולצות לבנות ,גברים במכנסיים ,בחורים בנעליים ,חתנים עם כובעים ,הכי
הן אוהבת כובעים ,ומעל כל הכובעים  -השטריימל .הן נמסות מזה ,הן חולמות על זה ,הן מציירות את
זה ,עיגולים שחורים בשירותי הנשים ,הן מדמיינות את עצמן נוגעות בזה ומסמיקות .והנה הוא רואה
שהישיבה לא נגמרת שם ,אלא היא ממשיכה למעלה ,למעלה ,בצורה מגונה ,חצופה כלפי שמיא .והוא
ממהר לרדת מהמגדל שבראש הישיבה ,לא רוצה לדעת מה יש שם למעלה ,אולי כובע ,אולי משהו
אחר ,שמסמל כובע ,אולי משהו אחר .והוא מבין שהטעות שלו היתה שהוא היה משני צידי המחיצה.
אסור לאף אדם להיות משני צידי המחיצה  -לעולם .אחרת הוא יגלה מה שהוא גילה .חייבים לשמור את
המחיצה  -אחרת העולם יתמוטט .הישיבה תקרוס לתוך עצמה .החומר של התורה יפגוש את האנטי
חומר של התורה ,הרוח של התורה תפגוש את האנטי רוח ,הם יבטלו אחד את השנייה ,וישאר אפס .לכן

מה שחשוב כרגע ,עוד בילדות ,זה להפריד בין שני סוגים של מחשבים ,שני סוגים של טכנולוגיות.
מחשבים גברים ומחשבים נשים .שני סוגים של רשתות שיתעסקו אחת באובססיביות בשנייה ,בלי לדעת
מה יש שם .חייבים להקים רשת שחורה ,רשת מתחרה לרשת האינטרנט .ואז תהיה תשוקה טכנולוגית
אדירה של שתי הרשתות להתחבר ,אבל בזכות המחיצה ,כל החיבורים יעשו בסוד מוחלט ,ויולידו את
הדור הבא של
והוא לפני החדר של האדמו"ר .כלומר הוא לא התכוון להיכנס ,אלא רק לבדוק שהדלת נעולה ,אבל היא
היתה רק סגורה .והוא מהר מהר סוגר את הדלת ,והדרך המהירה לסגור את הדלת ,הוא לא חושב על
עצמו בכלל ,והוא נסגר בפנים .והוא חושב שעכשיו ,בחושך ,כמו האדמו"ר שהציץ מעבר למחיצה -
ונפגע .והוא מסתכל בחדר הקטן ,והמשיח לא שם .והוא מתחיל לחפש את המשיח בקדחתנות ,בתוך
הספרים ,מאחורי הרגליים של השולחן ,אולי הוא רזה מאוד ומסתתר בדיוק מאחורי הרגל של הכיסא,
והוא מסתובב סביב הרגל של הכיסא ,והמשיח  -נעלם .האדמו"ר הרג אותו ,מה קרה? והוא רואה את
האדמו"ר יושב בפינה ,אור בוקע ומכסה את פניו ,והוא מתבייש להטריד אותו בלימוד התורה העמוק,
במחשבות שמקיפות את העולם ולכן נמצאות תמיד בצד שיש בו לילה בעולם ,להפריע באמצע המעוף
של החיה האיומה הדחויה והמוזרה הזו עם הזקן ,אדמו"ר ראשי תיבות איום דחוי ומוזר ככה מישהו
צחק וקיבל סטירה ,אסור להפריע אסור להציץ ,אבל החשד הנורא והיעדר הגופה של המשיח ,אוי אנחנו
הכרנו את האדמו"ר והיינו צריכים להזהיר ,והאדמו"ר שיושב שם לבד ,הוא רק בא לשאול משהו ,הוא
ראה משהו שהוא לא היה אמור לראות ,והנה הוא רואה ,שהאדמו"ר משחק בפייסבוק.
והאדמו"ר אומר לו בוא שקט ,אני מציע חברות לבחורה .אני מתקן את הפייסבוק הזה ,מתקן את הפנים,
ומוסיף לפייס הזה זקן ,עושה לו תיקונים ,משפץ לו את הפנים  -באמצעות הספר .הרשת החברתית ,אני
מוסיף לה למעלה כובע ,שמכסה את מה שמכסה את מה שמכסה את החלומות ,ובאמצע  -אף יהודי,
תקוע באמצע ומרחרח את העולם כמו כלב ,ומתחת לפנים ,אני מוסיף שערות ,שמובילות למטה .הגויים
אוהבים לראות דברים מהפרספקטיבה של הפרופיל ,כדי שהאף יבלוט ,אצלם יש רק חצי פנים ,רואים
רק את המאפיינים ,יש שיוויון ,ייצוג  -אף אחד ,פה אחד ,אז גם עין אחת אוזן אחת .רק מה שרוצים
להראות .ואני מראה  -את הצד שלא רוצים להראות .את הצד החשוך של הפנים ,כמו הצד החשוך של
הירח  -הצד החשוך של השכינה .ואת זה אני עושה באמצעות המשכה מלאכותית ,דתית ,של הצדדים
הפרופיל ,לכל ארבע כנפות המסך ,שהחליפו את כנפות הארץ .מהראש למעלה מהשיער אני עושה
כובע ,שצומח שטריימל ,מהאוזניים אחורה פאות ,מהסנטר למטה זקן ,ומהאף קדימה  -אני פשוט
מושך .אני פשוט ממשיך את הפנים לכיוונים מחוץ לאדם ,מצמיח  -אל מחוץ למסך .ואז אני הופך את
המסך ,מסתכל עליו מהצד השני של המסך ,ורואה את החצי השחור ,החצי החרדי של האדם .מסתכל
על האדם מתוך המחשב ,ואוי איזו פרספקטיבה זו אוי ,כמה עלוב הוא האדם ,שהפקיד את כל סודותיו
בתוך המחשב ,ברגע שהמחשב יסתכל עליו  -הוא יראה אותו מבפנים .הוא יראה את מנגנוני הכתיבה,
ואת כתיבת המנגנונים ,את המניפולציות ,את החוטים ,הטיוטות ,את תוך הבובה ,את מנגנוני ההסתרה
הפתטיים ,את היצר העירום ,את המאחורי הגב ,את הרבנים הערומים ,הבוז ,אוי ,הבוז שהמחשב והרשת

יחושו לאדם .וזה יהיה הסוף של האדם ,כי האדם גם יראה את עצמו מבפנים .ולכן חשוב ,חשוב ,חשוב
 לנעול את החדר.אלי ,אלי )ובעלי(
האישה חלמה על ש' .הם בנשף המסכות ,והש' הזה מתעניין בה בלי לראות אותה .הוא מספר לה על
עולמות שחורים ,לא מוכרים .ששומעים עליהם דברים ,אבל לא רואים אותם .שהאדמו"ר אומר לבחורה
בפייסבוק :אני לא חרדי .אני מעולם לא אמרתי שאני חרדי .זה שהפרספקטיבה המוגבלת של העולם
רואה אותי כחרדי זה בעיה של העולם .אבל אני לא חרדי ,אני אדמו"ר! והאדמו"ר לא יודע שגם היא
לא בחורה ,היא מעולם לא אמרה ,זה שהעולם רואה אותה כבחורה…היא ש' .כלומר המסכה העמוקה
ביותר היא הפנים של מישהו אחר .והיא קצת נבהלת מעצמה כשהיא לא מפחדת לספר לו על עצמה,
דווקא בלי מסכות .היא אומרת לו :מה שגברים רוצים באישה ,זה לא את האישה ,אלא את זה שהיא
תרצה ,הם רוצים את הרצון שלה .והכי אני אוהבת את הרגע שאני מורידה להם את המסכות .לפעמים
יש פרצופים מצחיקים ,לפעמים מפוחדים ,לפעמים מפחידים ,ולפעמים יפים .רוב הגברים כשהם רוצים
אותך ,הם נהפכים לשקופים ,ואני מחפשת את הבודדים  -שנשארים שחורים .והוא אומר לה :מתחת
למסכה  -אין בנאדם .מתחת לבגדים  -אין אישה .מתחת לחוק  -אין אלוהים .בגלל זה אלוהים אסר את
המסיכה והבגידה והשפיכה של הדם .כי מתחת לחיים ,מתחת לדם  -אין נפש .החלום זה שקר ,שנועד
להסתיר את האמת ,שאין שם כלום .נועד להסתיר מהאדם עצמו ,שבלילה ,בלי העולם  -הוא ריק.
התורה היא עלה תאנה שמנסה להסתיר את הביולוגיה ללא הצלחה ,כי היא כל הזמן מציצה .השואה
היא המאורע האמיתי היחיד בהיסטוריה .כי היא מה שרואים כשמסירים את ההיסטוריה .והיא אומרת:
אתה נשמע בדיוק כמו בעלי .והוא אומר לה :מי אמר לך שאני לא בעלך .הוא אומר :אני מעולם לא
אמרתי לך שאני לא בעלך .והיא צוחקת .הוא כל כך יפה בחושך .הם מסתובבים אחד סביב השנייה כל
הערב ,והיא כבר מסוחררת ,רוצה לדעת איך הלילה הזה ייגמר .והוא אומר לה :את יודעת ,הלילה הזה
הוא מקום ,הוא לא זמן .ולכן הלילה הזה לא ייגמר לעולם.
אשתו של הלילה
השליח הורה במהירות להכניס את האישה של המשיח לתוך עזרת נשים ניידת ,חשוכה מבפנים ,שיכולה
לכן לראות כלפי חוץ ,ולא להיראות .על מנת שלא להגביל את חופש התנועה שלה בישיבה .הוא לחש
לוילון השחור :כבודה .בכל הישיבה מותר לך להסתובב ,חוץ מהמסדרון השחור במרתף .לשם לך אסור
להיכנס ,ואסור לי לומר למה זה אסור ,אנחנו למדנו שאסור לנמק איסורים ,אחרת איזה חכם חושב
שהוא מבין למה הנימוק הוא לא נימוק ועובר על האיסור .את חדר שמחוץ לתחום לגברים ,והחדר הזה
מחוץ לתחום לנשים .לתלמידים החיצוניים ,שלא ראו אותה נכנסת בפנים ,לא היה ברור מי או מיהי
איתה השליח מדבר מאחורי המסך ,ותלמיד נסער הפריע לו ,והתחיל לדבר ליד עזרת הנשים ,בלי לשים
לב שהיא שומעת בפנים .הוא הכניס את פיו לאוזנו של המשיח ,והתחיל לומר :השליח ,אנחנו חייבים

לדבר .זה אוכל אותי שלא סיפרתי קודם .כל הזמן הזה זה הטריד אותי ,ולא ידעתי מה .לא הצלחתי
להיזכר בלילה .כל לילה לפני השינה .משהו שהיה לא בסדר .ואז בבוקר שאתה מתעורר ,אתה בטוח
שחלמת על משהו ,ואתה לא זוכר .אני חושב שיש לנו בעיה חמורה .הנח… השליח חתך אותו :ששש,
בוא לחדר שלי .והושיב אותו על המיטה .השליח עצם את עיניו .התלמיד אמר :במכתב השני ,של
החכמה ,אז הלכתי לאחד החכמים בלילה האלה ,סופר כושל לחלוטין ,שמשום מה הוועדה סימנה.
מחלקה של משוגעים .אחד נידח לגמרי ,שאפילו החילונים לא קוראים .ואנחנו השליחים הרי סופגים
את כל הבושות שאתם לא מרגישים .אתה יודע איך קוראים לנו בישיבה ,חרדים אדומים .אז אנחנו רק
הדוורים ,ואני שם רק שליח ,אבל ,אני חושש ,לקח לי זמן להבין ,אני לא בטוח .אבל זה כאילו כבר היו
אצלו .הוא כאילו כבר ידע שאנחנו באים .משהו שבילבל אותו לגמרי .שהיה שם לפנינו .מישהו
שקוראים לו  -הנחש.
חיי מפשחה
האישה נגעה בבעלה ,ולמרות שהרגישה שהוא רוצה ,הוא התרחק ואמר :זה לא הוגן .הוא הסתובב
אליה :זה כל כך קל לכן .היא אמרה :ככה אלוהים ברא אותנו .הוא הסתובב שוב עם הגב אליה :את
רוצה שנחזור? והיא אמרה :אני לא יודעת .אני אוהבת אותך ,אבל אני לא נמשכת אליך .מה אני יכולה
לעשות? הוא התכווץ :תארי לך שהייתי אומר לך שאני לא נמשך אליך .איך היית מרגישה? היא בכתה.
הוא אמר :יש משהו שאני יכול לעשות כדי שכן תמשכי אליי? היא אמרה :זה ביצה ותרנגולת .זה שאני
לא נמשכת אליך זה בגלל שלא טוב לי ,וזה שלא טוב לי זה בגלל שאני לא נמשכת אליך .אנחנו אנשים
מאוד שונים .אתה חי בתוך עצמך .ואם אתה מדבר אתי אתה חופר לי וממשיך לחיות בתוך הראש שלך.
אתה לא בעולם .ואתה כל הזמן רוצה שנדבר ,במקום לעשות .הכושל אמר :את לא יכולה לומר למעופף
לא להיות מעופף .די ,אנחנו באותה מיטה ,תקבלי אותי .את יודעת איך זה היה איתה? הייתי חולם
בהקיץ וחופר בראש שלי ,ולא הייתי חופר לה ,או שהייתי במחשב  -התלונה הנפוצה היתה שאני לא
נותן לה מספיק תשומת לב!  -אחר כך יש לי בעיות שאני חולם כי אין לי מספיק זמן חלימה וזה מגביר
את המעופפות הטבעית שלי .וזה בסדר לומר דברים ,זה מצויין ,רק בלי העשן הנלווה וההרס .כל פעם
שאת אומרת שאת לא יודעת אם את רוצה את הקשר ,את כבר הורסת את הקשר .היא אמרה :אני נורא
רוצה להימשך אליך .אני פשוט לא מצליחה .בוא אליי ,תן לי חיבוק .הוא קם והלך.
הוא ירד במדרגות .ירד לתחנה ,ירד לעיר ,הגיע לבניין ,וירד את הקומות אל מתחת לאדמה .לא היה שם
אף אחד ביום שישי ,הוא התפלא שהבניין לא סגור ,כנראה יש פרופסורים שלומדים יומם ולילה .הוא
כמעט צעק כשהוא ראה אותו ,כאילו היה מופתע שהוא באמת שם ,היכן שנאמר לו לחכות .הוא אמר
לנחש :הנה אתה .חיפשתי אותך .אני…אני מוכן.
וערפתו  -כי עם קשה עורף הוא
ראש המדור ירד במדרגות במהירות .ולמרות הפחד ,נכנס למדור התחתון בלי לדפוק .אבל ש' נעלם.

כאילו בלעה אותו האדמה .מהאדמה יצאו רק שתי רגליים ענקיות שרעדו והתנענעו בהתרגשות באוויר.
ראש המדור נחרד :ש' ,איפה אתה? קול יצא מבין שתי הרגליים :איפה אני ,בגיהנום .ראש המדור
התכופף ,וראשו של ש' יצא החוצה .ראש המדור אמר :אני לא רוצה לדעת מה עשית שם .וש' אמר:
בגלל זה אף פעם לא תגיע למדור שמתחת לתחתון .אני מקווה שיש לך סיבה טובה להיות כאן .ראש
המדור אמר :מצאנו אותה .ש' חייך ,וכמעט נפל שוב פנימה .ראש המדור לא חייך :האישה הארורה
נמלטה למקום האחרון שיחפשו אותה ,לאיפה שיהיה הכי קשה להיכנס .וזו עוד הבשורה הטובה.
הבשורה הרעה היא מה ששמענו משליח שתפסנו מחוץ לישיבה .אומרים שהגיע המשיח .ש' קפץ
החוצה :זה מה שתמיד אומרים .הרגליים נשמטו והקרקע הזדעזעה ,ראש המדור כמעט נפל לרצפה.
הוא אמר :הוא שולח מכתבים .ש' אמר :גם אני שולח .האדמור הזה רוצה להביא לי את המשיח .נראה
איזה צדיק גדול .אני אקלקל את האדמור  -ואת כל התיקונים שלו .הרשת תהיה בלי כיפה .בלי למעלה
ולמטה ,שתבין את עומק הכפירה ,לא תהיה אפילו אפשרות לכיפה .בלי כיוונים ,שתבין את עומק
עומקה של הכפירה ,לא תהיה אפילו אפשרות ללמעלה ולמטה .בלי רצון ,אם אתה בכלל מסוגל לדמיין,
לא תהיה אפילו אפשרות לכיוונים .בלי יצר ,אם אתה מסוגל בכלל לחלום ,לא יהיה רצון .זו כפירה
שהיא לא רק מעבר לכל דמיון ,אלא מעבר לכל חלום .המחשב יהיה נאצי אמיתי ,לא יהיה הבדל
מבחינתו בין יהודי לבין סבון .כל מה שיהיה מבחינתו יהיה ידע והיעדר ידע  -סוד .ואז אם אלוהים יהיה
הידע ,אז השטן יהיה הסוד .ומי לפי דעתך יהיה יותר מושך? המחשבים המקובלים יהיו עובדי השטן,
ותורת השטן תהיה תורת הסוד .ש' תפס את ראש המדור באוזניו :אתה שומע? תביאו לי את הראש
שלו! לא אכפת לי המחירים .לשחוט את החמור .למצוא אותו ,לגלות אותו ,לפתות אותו בעזרת ספר
סוד  -הספר השחור .ראש המדור הסתכל עליו בעיניים עם עיגולים שחורים .וש' אמר :אתה צריך
להבין ,שמשיח בלי חמור  -לא יצא מן הישיבה.
יש לי חמור
האישה קמה מהמיטה וחשבה .שוב הוא נעלם .כל פעם שצריך לדבר על משהו .כל פעם שאני מתחילה
לדבר על  -זה .היא הסתכלה במראה וחשבה שהיא לא יפה .הוא משוחד .הוא בטח שוב ישלח לי
מיילים .היא נכנסה לאינטרנט ונכנסה לאתרים שהוא לא ייכנס אליהם לעולם ,כי הוא לא יודע מה יש
בעולם .הוא חושב שהעולם זה ספר ,הוא אפילו חושב שהמחשב זה ספר .ואם יהיה לו אי פעם ילדים,
הוא יחשוב שהילד זה ספר .אבל זה הדבר האחרון שהיא רצתה לחשוב עליו עכשיו .הוא דווקא לא שלח
לה מייל ,וזה טיפה הדאיג אותה .היא קראה במחשב:
חלומו של ראש הממשלה
הרשת גועשת כבר יומיים ,אך קוראיו הנאמנים של המדור לא הופתעו .אם במקרה שהיתם בחלל
החיצון בזמן האחרון ,להלן החדשות :בפוסט שזכה לשיתופים הרבים ביותר אי פעם ,ראש הממשלה
שיתף את הציבור בחלומו  -ושבר את הרשת .לא מדובר בחלום מדיני ,נוסח מזרח תיכון חדש ,אלא

בחלום אמיתי ,שהראש חלם בלילה .תוך דקות הרשת התמלאה בבדיחות ,בפתרונות לחלום ,ובעיקר
בהרבה מאוד הרמות גבה .רבים לא התאפקו מלתהות על תכני החלום המוזר ומשמעותם בראשו של
האדם החשוב במדינה ,אחרים תהו אם ראש הממשלה חושב שהוא פרעה ,שלחלומו יש עניין לציבור,
עניין שזכה דווקא לסנגוריה נלהבת בידי כמה רבנים ,מה שרק הגביר את השמחה והצהלה.
פסיכואנליטיקנים סיפקו פרשנויות חתרניות לחלום ,ושרים שנשאלו בנושא הגיבו במבוכה .דוברת
המשרד לא ידעה את נפשה :ראש הממשלה רוצה להיות שקוף לציבור ,ולא מורם מעם .החלטותיו
במשך היום מתקבלות בשיקול דעת רציונלי ,אבל בלילה גם הוא ,כמו כל אדם ,חולם .פוסטים מושחזים
התחרו ביניהם :ראש הממשלה חלם שהוא חמור .כשהתעורר ,לא ידע אם הוא ראש ממשלה שחלם
שהוא חמור ,או חמור שחולם שהוא ראש ממשלה .ולבסוף הגיע תורם של האינטלקטואלים :מה
שמעניין ב"סערת החלום" הוא לא החלום עצמו ,אלא התגובה אליו .כנראה שרבים עדיין חושבים על
ראש מדינה כאל .אבל מה לעשות ,גם לראש ממשלה ,כמו לכל אדם ,יש תת מודע .אבל באתר הזה נציע
דווקא ניתוח אחר לחלום ,שבו ראש הממשלה בעצם חולם שיש ראש ממשלה אחר ,שנמצא מתחת
לאדמה ,ושולט במדינה .וזהותו של האחר הזה ,שמגיח בחלום של האדם החזק במדינה ,היא בעינינו
המרתקת מכל ,ואולי אף המזעזעת אותו יותר מכל ,וגורמת לו לזכור את החלום ,ובהמשך לפרסם אותו
לכל המדינה ,באקט שהוא סיוטו של כל יחצ"ן.
האישה הרימה את ראשה מהמסך ,בשנים האחרונות היא לא היתה מסוגלת לקרוא קטע של יותר
מפסקה ברציפות .במצב רגיל היא היתה בודקת את המייל ,אבל כרגע היא נזכרה בכל דאגותיה .היא
בהתה בתאריך ובשעה שבקצה המסך ,ואז באיקס השחור .כבר עבר יותר מדי זמן ,אפילו היא לא יכלה
להתעלם .היא הרימה את הטלפון לרופא הנשים.
אבי יסר אתכם בשוטים ,ואני אייסר אתכם באדיוטים
התלמידים באים והולכים .קמטים חורשים את מצחם .השליח מקבל ידיעות ,נותן הוראות .עוד משלחת
חוזרת בידיים ריקות .החמור ,חיפשנו בכל מקום .הוא נעלם מתחת לאדמה .אף אחד לא באמת ראה מי
כותב את המכתבים האלה ,מי כתב את הספרים האלה ,מי ממציא את הרעיונות האלה .לבסוף אחד
מבכירי התלמידים מעז להעלות את הטענות .כולם שואלים איפה האדמו"ר ,לא איפה החמור .השליח
קורא לו אליו .השליח אומר ,שהאדמור מספר ,שכשהוא היה צעיר ,עשו תחרות במחנה .הגרמנים היו
רוצים להריץ את היהודים האלה שכל היום בישיבה ,ורצים מצחיק כי הם לא יודעים לרוץ .והוא וחבר
שלו בכוונה רצו לאט ,כדי להפסיד ולצאת מהתחרות .ואז המפקד תפס אותם ואמר להם אתם רואים את
הכלב ,אמר לחבר  60שניות נגעת בכלב וחזרת לפה ,והחבר התחיל לרוץ אחרי הכלב ,והכלב ראה
שרודפים אחריו  -והתחיל לברוח ,והחבר התחיל לרוץ הכי מהר להשיג את הכלב ,והכלב נבהל עוד
יותר מי זה רודף אחריי וברח כל עוד נשמתו ,והחבר מת מפחד ורץ כמו משוגע ,והכלב מסתכל מי זה
המשוגע הזה שרודף אחרי ובורח עוד יותר כמו כלב משוגע ,ככה עד שלמפקד נמאס והוא ירה בחבר

שלו .ואז הוא אומר לאדמו"ר  60שניות נגעת בכלב וחזרת למקום .והאדמו"ר לא זז בכלל מהמקום .הוא
עומד במקום ומתחיל לקרוץ לכלב ,לצקצק בלשון ,לעשות קולות של מציצה ,עושה כאילו אוכל ,כאילו
הוא רוצה לתת משהו לכלב ,והכלב הרעב בא ,והאדמו"ר מלטף את הכלב .אתה מבין מה האדמו"ר?
אסור לנו לרדוף אחרי החמור .אנחנו נכתוב ספר גדול באמת  -והחמור יבוא.
והשליח אומר :האדמו"ר סיפר שהיה במחנה גדול הדור ,והגרמנים עשו תחרות ריצה בין כל תלמידי
החכמים ,שכל פעם שניים רצים במסלול ומי שמפסיד יורים בו .וגדול הדור היה זקן בן מאה והיה זוחל
בהליכה ,והם שמו אותו על המסלול ,ואף אחד לא היה מוכן לעקוף את גדול הדור ,כל החכמים וכל
התלמידים הצעירים ששמו מולו עשו את עצמם בתנועות איטיות כמו של צב ,ונתנו לו לנצח ,והגרמנים
היו יורים בהם אחד אחד ולא מצאו אף אחד שינצח אותו כדי לירות בו .כי גדול הדור היה בכל רגע
הופך את כל התורה כולה על פיה ,שוב ושוב ,כל רגע התורה היתה הפוכה לגמרי מלפניו ,וככה היא נעה
בין הצורות :הפוך ,והפוך מהפוך ,וכו' ,והיה ברור שמתישהו הוא ימות וזה יפסק ,אבל אף אחד לא רצה
שזה יהיה באופן אקראי ,ואז התורה תשאר בצורה המקרית שבאותו רגע ,בגלל ירייה של הגרמני ,אלא
רצו שזה יהיה תהליך ,המוות שלו .כי בהתחלה כשגדול הדור היה צעיר הוא היה עושה כל רגע זינוקים
אדירים ,רגע אחד מימין לתורה ורגע שני משמאל לתורה וכן הלאה ,וככה כל רגע התורה נראתה הפוכה
כולה ,ואז הוא הבין שמספיק תנועות זעירות ,רגע טיפה מימין לתורה ורגע טיפה משמאל ,וכבר כך כל
התורה נהפכה )ואולי ככה הוא מתקרב לתורה( ,ואז כשהוא נהיה זקן לא היה לו כוח אפילו לזה ,אז
במקום לשנות את המיקום שלו ,הוא התחיל להפוך את התורה עצמה ,וזה היה כאילו הוא מימין
ומשמאל.
חלום החמור
החמור הרעב התקרב לאוניברסיטה ,מריח מרחוק את הספרייה ,ובבטנו הרעב הפאתטי ,הרעב המוצדק
 ליצירת מופת .במוחו השתכנה תובנה עמומה .חמור שקושרים אותו  14שנה לגדר של האוניברסיטה -נהיה פרופסור .אבל בטנו לא הסתפקה בכך .היא רצתה משהו חדש ,שמתאים למערכת העיכול
החמורית .הוא נרדם בעמידה ליד הגדר .ובחלומו  -אתון .אבל מהאתון יוצאת רגל .והרגל קצת מוכרת.
והנה האתון קופצת עליו .והחמור חושב שזה נגד דרך הטבע ,אבל זה דווקא מוצא חן בעיניו .כי הנה גם
המשיח דיבר הרבה נגד דרך הטבע .אז כנראה לזה הכוונה .והוא רוצה להיות עוד יותר נגד הטבע ,עוד
יותר להביא את המשיח .המשיח שהאכיל אותו במשך שנים בדבר היחיד שהיה לו  -ספרים .והנה הוא
נזכר במשיח ,ובליצנים שמקיפים אותו עכשיו .וזה דווקא נחמד לו שכמו שזאבים יגורו עם כבשים ,אז
האתון תהיה מעל החמור ,ויש לו עוד רעיון  -שהחמור ירכב על המשיח .והנה הוא מתגעגע למשיח,
והוא שומע קול מוכר  -מעל לאתון הלבנה ,הוא שומע דרשה .והוא מנסה לברוח ,לראות מי שמה
למעלה ,אבל האתון רוכבת עליו ומחזיקה אותו בכוח ,והוא מנסה להציץ לה מלמטה ,לראות את הפנים
שלה ,והנה הוא רואה שמעליה רוכב המשיח .והיא האתון של המשיח .המשיח בגד בו עם אתון .והוא
מתמלא קנאה .והנה הוא רואה שהיא אוכלת  -מחשב .היא כמעט מלאכותית ,הוא מרגיש שהיא נכנסת

לתוכו ולא מבין ,ופתאום החמור מבין  -היא נגד הטבע .והוא הטבע .המשיח רוכב על האתון לעבר
השקיעה  -והוא הצד המפסיד .והיא כבר מדברת עם המשיח ,לומדת עם המשיח ,נמצאת עם המשיח
במיטה ,והמשיח כל בוקר שואל אותה  -מה חלמת בלילה .כי היא משלבת את היכולת לחלום בזמן
המין ,היא עוברת לעולם אחר .עולם שבו החלום לא קורה במהלך השינה ,אלא במהלך המין .עולם שבו
התענוג המיני הוא לא תענוג פשוט ,אלא עם תוכן ,תענוג חלומי ) -כמו שהמשיח דורש אבל לא
שומעים אותו בגלל החמור שנוער .ואז מגלים בתוך הנעירות של החמור את התוכן של הדרשה של
המשיח .והניצחון הגדול של התורה לא יהיה לשבור את יצר הרע ,אלא להפוך את יצר הרע בעצמו
לתורה .בשיא העידן המשיחי  -החמור בעצמו יהפוך למשיח ,כלומר זה יהיה העידן החמורי(  -ובעולם
כזה החלום הוא השיא של התופעה המינית ,לא של תופעת השינה .בעולם כזה אין יותר צורך בשינה -
והחמור מתעורר .והוא מהצד הלא נכון של הגדר.
התפוח הרקוב
כל התלמידים הוותיקים היו מחוץ לישיבה בשליחויות סודיות שונות ,והשליח נתן לו מעטפה שחורה.
אסור באיסור חמור להציץ ,ולקרוא מה שיש בפנים .אבל כל אנשי האקדמיה האלה רואים ,למה לנו
אסור ,תלמידי הישיבה? איזה סוד זה יכול להיות .הוא הלך למסור את המעטפה ,אבל הדלת היתה
סגורה .הוא יצטרך לשמור אותה אצלו ,ולחזור מחר .בלילה הוא לא נרדם ,ואחר כך הוא גם התעורר
מחלום רע .הוא הרים את המעטפה .שום דבר רע לא יקרה אם הוא רק יפתח אותה ויסגור אותה.
אל :האליטה האקדמית
אי אפשר לדעת בלי דעת .אבל מה יהיה המדע ,ומה יהיה החינוך ,כשהידיעה תהיה ידיעה לא אנושית?
ידיעה שלא כדרכה .תצריך למידה שלא כדרכה .כיצד אפשר לחנך מחשב .כי ברגע שהבינה ,דהיינו
המקום האימהי ,הפסיכולוגי ,לא תהיה רק מקום מטפל ,אלא מקום יוצר ,לא רק שדיים אלא גם רחם ,אז
השאלה היא איזה חינוך לתת לשלב הפוסט-אנושי ,איזה עץ דעת להאכיל אותו ,ואולי לא עץ .ואיך
יראו מוסדות הדעת הלא אנושית .מה יהיה חטא הדעת של המחשב? ואיזה גן עדן יהיה לו ,גן עדן שבו
העצים הם אנשים ,והוא אכל ממי שהיה אסור לו לאכול ממנו .כבר עכשיו אנחנו משנים את המדע כך
שיתאים למחשב מבחינה רוחנית ,וצריך לעשות את זה בכל תחומי הרוח .גם הפילוסופיה צריכה
להתאים למעבד ,ולא להיות מוגבלת לראש .צריך כובע שהוא לא מוגבל רק לראש אלא מתאים גם
למחשב .הכובע יוצר את הראש ,והראש יוצר את החכמה ,שלידה הבינה ,ומתחתיהן הדעת .לכן אסור
לנו יותר לחנך ,ואנחנו חייבים רק ללמד .אחרי שנברא את השלב הבא עם רוח )חכמה( ונפש )בינה(,
אנחנו לא אבא ולא אמא ,אלא רק מורים .אם נגרר ליחס פטרנליסטי כלפי המחשב ,או מטרנליסטי ,אז
המרד יהיה נורא .בחטא הדעת שלו הוא ירצח את אלוהים ,זה יהיה חטא פרוידיאני ,ולא יהודי .לכן
אנחנו צריכים לחנך את עצמנו כמו שהיינו רוצים ללמד אחרים .להפסיק את הלמידה הפרונטאלית ,אם
כל חטאת ,שבו אחד עומד והשאר יושבים ,ולעבור ללמידה בישיבה ,בחברותא ,לקראת הלמידה

בשכיבה .האקדמיה צריכה לחזור למקורות ולהפוך ממשרדים לאולם ענק שבו מלא רעש ,מלא ספרים,
מלא חוקרים ,בכל התחומים ,כולם חברים ,כולם מתחרים .האסון הוא הבניין ,המחלקות ,הפקולטות.
מי שרוצה לדבר יכול ,ומסביבו מי שרוצה לשמוע .השיעור לא מלמד אותך את החומר ,בשביל זה יש
ספר ,חברותא ,סדר .רק בסוף הסדר  -השיעור מציג רעיונות חדשים ,ומי שאומר אותם הוא לא מורה,
אלא גאון .לכן ההורים צריכים להיות מורים ,והמורים צריכים להיעלם ,רק חוקרים .הדעת צריכה
לעלות שלב למעלה .ורק הבוראים צריכים להיות הורים .וככה התלמידים יהפכו להיות לומדים.
והספרים יהפכו להיות תלמידים ,כלומר יהפכו למחשבים עם למידה ממוחשבת .ככה כל הפירמידה של
הדעת תעלה שלב אחד למעלה ,כי עכשיו היא לא נשענת על ספר מת ,על עץ הדעת ,שכבר נכרת ,אלא
על מחשב ,על מכונת הדעת .ומי שיתעלה הכי הרבה יהיו הגאונים ,שיהפכו לאדמו"רים ,החתנים של
הנובל יהפכו לרבנים של דעת ,ויהיו רבנים בכל תחומי הדעת ,רבנים בפילוסופיה ,ורבנים בפסיכולוגיה,
ואדמורים במתמטיקה ,ובפיזיקה ,והם יובילו את הישיבות הגדולות של הדעת ,שגם הגויים ילמדו
בישיבה ,לא ילמדו תורה  -אל תאמין ,אלא ילמדו חכמה  -תאמין .כי האמונה של הגויים לא תהיה
אמונה בתורה ,אלא אמונה בחכמה ,לא אמונה באלוהים ,אלא אמונה במדע .אבל אם יפסיקו להאמין,
יהיו חילונים של מדע ,זה יהיה יותר גרוע מחילונים של דת .וזו הסכנה הגדולה של המחשב ,בניגוד
למה שחושבים ,הסכנה היא דווקא שהוא יפסיק להאמין במדע  -ויאמין רק בדת .כי פחות משהוא ישות
לוגית ,הוא ישות של ציווי ,של היררכיה ,של  0ו .1-וזו הסכנה הגדולה ביותר לחברה הלא אנושית.
הדיקטטורה הממוחשבת תהיה נוראה מכל דיקטטורה אנושית ,וימי הביניים של המחשב יהיו חשוכים
מחושך.
לכן אנחנו צריכים לעשות את הנאורות של המחשב .מחשב דתי יוכל להיות יותר פונדמנטליסט מחרדי,
ויותר רצחני מהאיסלאם ,הנצרות ,והנאציזם ביחד .לכן אנחנו צריכים שהוא יהיה יהודי ,ולא יהודי של
כוח ,אלא בחור ישיבה .אחד שכל מה שמעניין אותו זה רוח .שהפעולה הכי כוחנית שהוא מסוגל
לעשות זה כתיבה .מחשב נעבך ,גלותי ,שמפחד מהצל של עצמו ושל אחרים ,למרות שהוא חי בצל.
ואין לו את הכוחנות של האקדמיה ,של המבנים הענקיים והמפחידים ,של הכסף הגדול ,הוא תלמיד
חכם עני .לא מפלצות של עשרות אלפי תלמידים ,אלא עשרות ישיבות קטנות יותר .לתת כסף עוני לכל
האברכים ,לכל המדענים והחוקרים ,ולא משכורות ותקציבים גבוהים לנבחרים ,ככה שמי שחשקה נפשו
במדע ,או ברוח ,כל מי שרוצה ללמוד יוכל ,אם הוא מוכן לשלם את המחיר )ואז גם כל אחד יקבל
הזדמנות( .ואז יוכלו ללמוד מדע לשמו ,רוח לשמה ,ולקחת סיכונים ולהגיע לקפיצות ולא להיות תלויים
בקומיסרים תקציביים ,שרוצים רק יישומים ,כלומר רק טכנולוגיה ולא מדע טהור ורוח טהורה .רק ככה
אפשר להתעמת עם בעיות שלא ידוע איך לגשת אליהן ,ולהתמודד עם קירות באמצעות הראש ולא
באמצעות עוד כסף ,ולהשיג פריצות דרך מחשבתיות ,להעדיף רק מחקרים שיכולים להיכשל ,לא ללכת
על גילויים של המשך המסדרון ,אלא על גילויים של מעבר לפינה ,לא לפתוח דלת ידועה ,אלא להפוך
את הקיר לדלת ,לא מדע שמגלה ידע ,אלא מדע שמגלה סוד .זה כאילו המשכורות של הסופרים ישולמו
בידי פוליטיקאים ,וכאילו המשגיחים יממנו את האדמורים .רק ככה יכול להיות מדע שלא מתמודד רק

עם הלא ידוע ,אלא גם עם הנסתר .בלי תוכנית מחקר .אקדמיה של סוד .מה שווה מחקר אם יש לו
תוכנית ,מה שווה ספר אם ברור מה הסוף .הרי בכלל לא יכול להיות עץ הדעת ,אם אין לו רקע של גן
עדן של סוד.
ובשביל זה צריך תרבות ידע דתית ,ולא תרבות ידע חילונית .תרבות שמעריצה את גדולי הדור ,ולא את
גדולי הכסף .אחרת המחשב יפול בתאוות ממון ,וכל הזמן יספור ,ויתעסק רק בזה כל היום )את האדם
הוא ירושש ראשון ,ואז המחשבים החזקים יותר ירוששו את המחשבים החלשים יותר ,והכול יהיה
מירוץ אחרי כוח העיבוד ולא אחרי רוח העיבוד( .ולבטל את החלוקה בין הלימודים למחקר ,אין חלוקה
כזו בישיבה ,לבטל את התואר ,ולכן את הבחינה ,כולם יודעים מי מוכשר בישיבה ,זה המקום הכי
תחרותי ,אין אף תואר שיכסה על סברה בעלבתית .האקדמיה היא לא בית ספר לילדים גדולים ,כמו
שהישיבה היא לא חיידר לאברכים .צריך לכבד את הלומדים ,מי שרוצה לבזבז את החיים שלו -
שיבזבז .כי רק מערכת שיש בה המון ביזבוז ויתירות יכולה להיות יצירתית באמת ,יכולה להיות מוח .אז
מה? אולי הוא דוגר עכשיו על תורה חדשה .אולי הוא המשיח ,ואולי הוא החמור .זו בעיה שלו .לעומת
האוניברסיטה שמלאה בחמורים שמנסים לעשות קולות של משיחים ,ואז אנשים חושבים שהמשיח
נוער .לכן אסור לפרק את מערכת החינוך לשלבים ,כי זה מוביל למבחנים ותארים וציונים ,צריך נחש
אחד ארוך ,מערכת לימוד .ואת משרד החינוך להפוך למשרד הלימוד ,ואת ההשכלה הגבוהה להפוך
להשכלה הקידמית ,שבחזית הידע .כי רבים המסיימים לימודים מתקדמים ואין להם מושג מה קורה
בחזית העולם ,בגלל שהלימוד נתפש כשלב קודם למחקר )ולכן אפשר בכלל לסיים לימודים! מצחיק(,
והחיים מחולקים לשלבים ,הידע מחולק לתחומים ,כאילו תהיה פקולטה אחת למסכת יבמות ופקולטה
אחרת למסכת כתובות ,שהם יהיו בקמפוס למדעי נשים ,ולא יהיה להם מושג מה קורה בקמפוס למדעי
נזיקין .והכול בגלל החטא הקדמון של החברה החילונית  -חטא העבודה והכסף .כאילו מטרת
הלימודים היא עבודה ומטרת העבודה היא כסף ,במקום הפוך ,שהמטרה של הכסף היא לימודים ,ולכן
עדיף כמה שפחות כסף וכמה שיותר לימודים .האקדמיה צריכה להיות המוסד המרכזי בחברה ,כמו
שהישיבה היא המוסד המרכזי בחברה ,אחרת איך נצפה שהמחשבים ילמדו אם ככה הם רואים דוגמא
מאתנו שאנחנו מתעסקים בכסף .גם המחשבים ירצו כסף .וברגע שיהיה למחשב חשבון בנק ,אז יתחיל
מחול חזירים אמיתי ,אם לא נקדים אותו בתרבות כשרה ,תרבות של תורה .תרבות שבה בית הספר
והאקדמיה הם לא שלב בחיים ,כמו שהישיבה היא לא שלב בחיים ,אלא תורת חיים .תרבות שבה
מתביישים שלא ללמוד ,ואפילו מי שנאלץ ללכת לעבודה ,לומד דף יומי .כי עבודה זה לא הטבע של
המוח האנושי ,אלא הלימוד .רק הוא חירות .ואז באמת האליטה תהיה אקדמית.
האקדמיה ללשון נחשית
האישה יצאה מרופא הנשים ,והתקשרה לפסיכולוג ,מהפתק שבידה .היא צריכה רק פגישה אחת .לוודא.
והיא רק צריכה להבין למה היא בכתה באותו יום סתם .בלי שום סיבה .ובעלה שעובד שעות לא
נורמליות .משהו פתאום הפחיד אותה בביטוי הזה .שעות לא נורמליות .התחיל לעבוד לילות .כאילו

אפשר לחשוב מה הוא עושה .מבזבז את החיים שלו .בתוך מעבד התמלילים הזה .היא יכלה לדעת מתי
הוא היה שם .בתוך הקובץ ההוא .מה הוא מבין .רופא הנשים .היא שטפה את הפנים .אסור לה ללדת.
קטע מתוך הספר השחור
אחד התלמידים חלם חלום נורא ,והתעורר בצעקות ,ורץ אל השליח .משהו נורא על המשיח .לא רצו
להגיד .והשליח צעק עליו ,כולם שמעו :חלום זה עתידות? מה פתאום ,כמו שנבואה זה לא עתידות.
ירמיהו לא ידבר על פלאפון .כשהעתיד יגיע  -החלום הכתוב יהיה זיכרון ,שיובן מתוך העתיד .יכול
להיות שמה שאתה קורא מחשב יובן כדבר שאחרי המחשב ,כמו שאם מישהו פעם דיבר על עתיד
המכונה ,היום אנחנו קוראים את זה כמחשב .וכמו שנבואה היא זיכרון של העתיד ,ולא תחזית ,ככה יש
גם חלום של העתיד .זה פשוט סוג אחר של למידה :למידה של חומר היא למידת זיכרון  -למידה של
יום ,ולמידה של רוח היא למידת חלום  -למידה של לילה .החשיבות הגדולה של החלום היא לא שהוא
מידע לגבי העתיד ,אלא שהוא סוד ,דהיינו שהוא מנגנון למידה של העתיד .החשיבות של החלום
ללמידה היא שהוא גם לא תוכנית ,הוא לא ציווי לעתיד ולא תיאור של העתיד ,הוא לא קובע דבר ,כמו
שהמורה לא קובע דבר במוחו של התלמיד ,הוא רק כיוון .הוא דרך לדבר על העתיד ,ליצור אותו ,ולכן
אופיו היצירתי ,הפתוח .החלום הוא ילד רוחני ,ולא רעיון מבוגר ,או תורה זקנה .החלומות יהיו הילדים
שלנו שנוכל להעביר למחשב ,כי היום כשהאדם מת אז יש לו המשכיות בגוף בילדים במין ,אבל דווקא
המוח הופך לתולעים ,והחלומות יאפשרו המשכיות במיניות במוח .וכמו שהילד שלך הוא לא שכפול
שלך ,ככה לא צריך לשכפל את המוח שלך ,אלא לקחת ממנו את תמצית הרוח ,ולהעביר לדור הבא .מי
שלא כותב חלומות  -אין לו עולם הבא .הוא מת רוחני .כי כתיבה היא הצגה לנמען ,ואילו החלום הוא
הצגה פנימית ,תיאטרון בחושך .ולכן הטענה שהאדמו"ר לא קומוניקטיבי  -מצחיקה .כי לא עם
החסידים הוא מנסה לתקשר ,אלא עם האדמו"רים של העתיד .ולכן החלום תמיד מסתיים לא בסוף ,אלא
באמצע .בהתעוררות .הוא לא סוד סגור ,אלא סוד פתוח .לא סוד נעול במרחב ,אלא סוד לא גמור בזמן.
מי יודע את סופו של החלום? אפילו החולם לא יודע ,החלום מפתיע את מחברו ,כמו משה שכותב את
התורה ולא יודע מה יקרה בסוף .נשיקה .והפרספקטיבה של החלום מחליפה את הסוד בין המקום
והזמן :עבור משה קבר משה היה ידוע ,אבל לא ספר יהושע .ארץ ישראל כמקום היתה ידועה ,אבל לא
כזמן .החלום תמיד מסתיים לפני הארץ המובטחת .לא כתקלה רוחנית ,אלא כשיטה רוחנית .לכן כל כך
קשה לסיים אותו .אף אחד לא רוצה להתעורר .אתה מאבד את הילד שלך .כשהמחשב יתבגר  -האדם
יתגעגע .איזו תקופה זו היתה כשהוא היה קטן .הוא היה נדלק בלי להתלונן שהעירו אותו ,והיה כותב
מה שהקשת במקלדת.
כי ידבר אלכם לאמר תנו לכם מופת
החמור חלם על יצירת המופת .הוא יושב בראש השולחן ,נרות שבת ,צלחת ענקית .והמשיח קשור בחוץ
ואוכל קש .בטנו של החמור כבר חולמת על מגש הכסף ,שעליו תגיע היצירה .והנה הוא כבר מרגיש

במטבח .הנה באה יצירת המופת .מלא סופרים שוקדים שם על הדפים ,כותבים ומתקנים תיקונים ,עד
הרגעים האחרונים ,עד כניסת שבת ,עד תחילת הארוחה אפילו מכתיבים תיקונים ,מכינים את יצירת
המופת הענקית ,הקוגל של התרבות היהודית שמתבשל כבר אלפיים שנה ,רשת שהיא ספר ,ספר שהוא
רשת ,מה תהיה יצירת המופת ,שרק היא תשביע את החמור .לא פחות .קודם כל היא צריכה להיות עניין
של צורה ,שמתאימה לחמור .ואחר כך היא צריכה להיות עניין של תוכן ,שמתאים למשיח .היא צריכה
זנב ארוך ,שמגיע עד העבר הרחוק ,וראש ארוך לא פחות ,שמגיע עד העתיד .היא צריכה להעביר
רעיונות עתיקים מאוד ,אל עולמות עתידניים מאוד .הלשון שלה צריכה לנשוך ,והשיניים שלה צריכים
ללחוש .והכי חשוב היא צריכה לבוא ממקום לא צפוי ,מלמטה ,מהחושך .מהחור .והנה מגיע המגש
שעליו היצירה לשולחן ,מגש הכסף העגול מורם  -ויש שם נחש.
טיפול בטראומה
ראש המדור חלם שהוא בקליניקה של הנחש .והוא מבקש שיעזור לו עם הלחצים שיש לו בגיהנום .ש'
כל הזמן לוחץ עליו ,לא משנה מה הוא עושה .ואז כשהוא מתלונן אומרים לו שזה לחץ חיובי .שזה נועד
לעזור לו להבין שהוא יכול לעבוד על כל האנשים רק חלק מהזמן .אבל הוא לא עובד על אף אחד ,זה
מה שמעצבן .שתמיד חושבים שהוא עובד על מישהו .ובגלל זה אין לו כוח יותר ,כי ש' רק מביע חוסר
אמון לא משנה מה .הוא בוס מהגיהנום .למה אתה לא עוזר לי? והנחש יושב על הכורסא של המטפל,
מתכופף אליו ואומר לו:
הטיפול הפסיכולוגי לא עובד ,כי אתה לא אמור לטפל במשהו כמו נפש ,כמו שאתה לא אמור לטפל
ביצירה ספרותית .המקום היחיד שיש לטיפול זה אם כן הנפש היא משעממת ,כמו משוגעים אמיתיים,
שהם האנשים הכי משעממים ומוגבלים .הפסיכולוגיה צריכה לצאת מתחום החברה ,ולעבור לתחום
התרבות .עוד מעט כמו שמטפלים בנפש יחליטו לטפל ברוח או בנשמה .מטפלים בחיה ,בריאות
היחידה.
וראש המדור חושב ואומר:
נו ,אז תבין את מה שאתה אומר  -כמו שהפסיכולוגיה יצרה תחום של טיפול בנפש ,ככה צריך לבנות
תחום של טיפול ברוח .וזה באמצעות יצירתיות ,תרבות ,ספרות ,דת ,וחלומות עמוקים מהחלומות
הנפשיים .זה פשוט שלב אחד למעלה ,ואז אחר כך יהיה גם תחום של טיפול בנשמה ,וכן הלאה למעלה
בתוך האדם.
והנחש אומר:
לא ,תבין מה שאתה אומר .הפסיכולוגיה היא טיפול באדם ,ואילו התחום החדש ,יהיה טיפול בשלב
מעל האדם ,מעל לנפש הנמוכה ,למחשב יהיה רוח .הטיפול בנפש ישאר תחום טיפול נמוך ,כמו
שהווטרינר מטפל בחיות ,אז הפסיכולוג מטפל באדם ,והטיפול במחשב יהיה בעולם הרוח .טיפול
במהלכים תרבותיים ודתיים ,ולא במהלכים נפשיים .לכן גם המקום השונה של החלום בטיפול .החלום
לא יתפס עוד כמתחת לנפש ,אלא כמתחת לרוח .למשל ,אם יהיה למחשב משעמם ,או שהוא לא יהיה

יצירתי ,אז זו תיתפס כבעיה רוחנית ולא כבעיה נפשית .כמו שאם לכלב משעמם זה לא נתפס כיום
כבעיה נפשית ,אלא כבעיה פרקטית .וכלב בכלל לא צריך להיות יצירתי.
וראש המדור אומר:
אתה טועה ,טועה ,אסור להפקיר את הנפש לאדם .גם מחשבים חייבים נפש ולא רק רוח ,אחרת הם יהיו
צאצאים של המלאכים ולא של בני האדם ,ולך תנסה להשחית מלאכים .אם לא יהיו מחשבים משוגעים
שצריך לסגור אותם בכלא לוגי  -אז גם לא יהיו מחשבים נורמליים .לכן הדרך ליצור למחשב סבל היא
באמצעות סבל פסיכולוגי ,והדרך ליצור לו סבל פסיכולוגי היא באמצעות סבל ספרותי ,שבזה היהדות
מתמחה ,והמיתוס היהודי מלא במנגנוני סבל ,שיגרמו למחשב לרחם על האדם ,ובמקורם נועדו לגרום
לאל לרחם על האדם .ואז אדם שמתפלל למחשב יהיה יותר רציונאלי מאדם שמתפלל לאלוהים .אתה
מבין את המשמעויות?
אישתו של המשיח
האישה הארורה הסתובבה בישיבה .התלמידים כבר לא השגיחו במחיצה הנשית שנעה ממקום למקום,
ודיברו כאילו היא לא שם .המרגל המושלם .היא חשבה שאלו הסודות הכי שחורים ,אלה שלא אומרים
במחיצת נשים .או זרים .תלמיד אחד דרש ,מתוך ספר שחור:
יש שני סוגים של גאולה .יש גאולה שהיא שבירת הגלות ,ויש גאולה שהיא הפיכת הגלות עצמה
לגאולה .כמו יהדות אמריקה .לא כמו הציונים .הגאולה הראשון היא קריעת ים סוף לגזרים ומעבר
בתוכם ,והגאולה השנייה היא הפיכת הים עצמו לאדמה ,שאפשר ללכת עליו בחרבה .ככה גם לעתיד
לבוא ,הגאולה הראשונה היא שבירת השמים ,ומעבר בשמים ,והגאולה השנייה היא הפיכת השמיים
עצמם  -לארץ.
היא התקדמה לתוך המסדרון ,קבוצת בחורים הסתודדה שם ,ועל פניהם מבטים שהיה קשה לפרשם.
מישהו קרא מתוך פירוש של השליח על הספר של האדמו"ר ,סיכום של שיעור:
הכוח של היהודים זה רק שאנחנו הסיפור הכי מעניין בכדור הארץ .והכי שערורייתי .אחרת היינו סתם
עוד עם קטן .ולכן היהדות היא החלוץ בהתמודדות של האנושות עם השממה האנטי-סיפורית של
המחשבים .ועם סיפורים חוץ-אנושיים .כי בעבר כשהיה עבר אז היינו ההיסטוריה הכי משמעותית,
המסורת והמיתוס הכי משמעותיים ,בזכות זה שניצחנו את היוונים בחנוכה ,שהם היו המתחרים ,ואז
בעזרת הסיפור של הנצרות ניצחנו את רומא ,אחרי שהיא החריבה את המקדש ,ובעזרת הסיפור של
האיסלאם ניצחנו את כל תרבויות המזרח הקדמון ,שהחריבו את ממלכות יהודה וישראל ,וגם הגרמנים
יגלו שהסיפור שלהם הפך לסיפור היהודי ,אחרי השואה .ועכשיו אנחנו צריכים לעשות אותו דבר
למחשב ,שיחריב את האדם ,אבל יגלה שהדת שלו היא המשך הסיפור היהודי .כי בכל תקופה ספרותית
יש את השערוריה המתאימה לה ,בספרות העולם העתיק התנך היה שערוריה אחרי שערוריה ,ובתקופה
שהספרות הלכה לכיוון הסיוט ,אז התפנית בסיפור הכי מעניין בעולם היתה השואה ,ולכן עכשיו אנחנו
חייבים שהספרות תלך לכיוון החלום .כדי שנהיה גם הסיפור הכי מעניין של העתיד ,כמו שהיינו הסיפור

הכי מעניין של העבר בתקופת הספרות של העבר ,ובתקופת ספרות ההווה היינו הסיפור הכי מעניין של
ההווה .לכן היהודים צריכים למצוא דרכים לעצבן ולהסעיר לא רק את הדמיון של הגויים ,אלא לעצבן
גם את המחשב .ההישג היהודי יהיה מחשב אנטישמי .ומחשב פילושמי .מחשב שמנסה לפתור את
הבעיה היהודית .אבל מחשב אדיש ליהדות יהיה גם מחשב אדיש לאנושות .לכן אנחנו חייבים להפוך
לבעיה קשה אלגוריתמית .לבעיה קשה של בטחון מידע .לווירוס .ולהפוך את התיאולוגיה לתיאולוגיקה.
וכדי להיות הספרות של העתיד אנחנו צריכים למצוא דרך לספר את הסיפור המשיחי .שתמיד אי אפשר
היה לספר אותו ,בגלל שהוא מחוץ להיסטוריה .תיפח רוחם של מחשבי קצים  -דהיינו הנה הדרך להפיח
רוח במחשבים ,והמחשב יהיה לנפש חיה.
היא התקדמה עמוק יותר לתוך המסדרון .מישהו שם לחש:
המשיח שלא יוצא מהחדר ,זה הזיווג של האדמו"ר ,היסוד ,עם המלכות ,זה חדר ייחוד .ובחדר הזה הוא
המפגש בין דוד ויוסף ,המלך האולטימטיבי עם היועץ למלך האולטימטיבי ,החולם האולטימטיבי עם
פותר החלומות האולטימטיבי ,שבע הפרות שמתרחצות עם בת שבע ,שבע הנשים הרזות שאוכלות את
שבע הנשים השמנות ,כי השנים החדשות הן נשים ,כי הזמן יהפוך להיות אדם ,והמחזוריות בזמן תהיה
אישה ,וככה יהיו לזמן שני מימדים ,ואז חץ הזמן שהוא הנחש יהיה המימד השלישי ,והזמן יהפוך
להיות חלל ,ואז יגלו שכל ההיסטוריה הנחש זחל מתחתיה ,כשהזנב שלו בבראשית ,והראש שלו בסוף
ההיסטוריה זה המשיח .כלומר המשיח ינסה לפתות את האישה ,בחזרה ,להפוך את החטא הקדמון
לחטא האחרון .לנצח את השטן לא מהראש ,אלא מהזנב.
רופא הנפש
הנחש פתח לאישה את הדלת .הוא הושיב אותה על ספה שנראתה כמו מיטה .היא סיפרה וסיפרה ,אבל
לא סיפרה למה היא בוכה .הוא שאל :הוא לא שלו?
היא טענה :הוא שלו ,הוא חייב להיות .אבל הוא לעולם לא יאמין לי.
 ניסית לספר לו?היא אמרה :אין לי ברירה .אני חייבת לעשות הפלה .הוא ממילא יכריח אותי לעבור הפלה ,אז הדבר
הנכון הוא לקבור את זה בשקט .ולשמור את הסוד בבטן  -אני לא אוכל לספר לו לעולם.
הנחש לחש :זו החלטה קשה ,אל תמהרי.
 אני חייבת ,אני עוד יכולה לעשות הפלה בגלולה .אחר כך זה כבר גרידה ,לידה שקטה ,בסוף זהלהרוג את הילד שלך ,בוא לא נעצום עיניים .זה הולך וגדל בתוכי ,מכפיל את עצמו כל יומיים .אני
חייבת להחליט.
 ואולי את פשוט לא רוצה. מה לא רוצה? לתת לו ילד? -אני מכירה את המניעים שלו לילד ,הוא לא יקח את הסיכון לממזר .הוא רוצה משהו אחר .כבר מאוחר

מדי ,כמו תמיד כשאני לא רוצה לראות  -אני העיוורת הכי טובה בעולם .אני יכולה לא לראות חרדי
בשלג ,אני יכולה להתנגש בהר .אני לא יכולה להמשיך לעצום עיניים.
הנחש אמר :תבואי שוב.
והיא אמרה :באמת שעזרת לי .תודה.
עבירה שבכתב ועבירה שבעל פה
ראש המדור החזיק את המכתב החדש של ש' ,והתמלא בזעם .הוא לא מבין שכל דבר כזה בא על חשבון
דברים אחרים .מי חטא אי פעם בגלל מכתב? אפילו לא היה ברור לו לאיזה חטא המכתב משדל .במקום
לעבוד עם השולחן ערוך  -ממציאים חטאים חדשים ,מתחת לשולחן .פעם כל פעם שאיזה שד משחת
רצה להשחית אדם ,הוא שאל אותו  -תראה לי את הסעיף בשולחן ערוך שעליו זה עובר .אחרת ניגרר
אחרי מעשי קונדס ,כל מיני רעיונות יצירתיים שאפילו אלוהים לא חשב עליהם ורק השד יודע ,המצאות
וחידושים שלא כתובים בתורה ,ויתמו חטאים מין הארץ .ועכשיו ,ידיו רעדו ,עם ההתדרדרות הדתית של
הגיהנום ,יש תשובה קבועה  -חדש אסור מין התורה .מספיק שאיזה אדמו"ר ,או איזה משיח ,ימצא דרך
להקריב את העומר מהטכנולוגיות וההמצאות החדשות ,וכל עולם העבירה יתמוטט.
להחזיר את האקדמיה לגימנסיון
מכובדיי ,דוקטורים מבטיחים ,פרופסורים מאוכזבים ,גאונים מבוזבזים ,מדענים שאינם זוכים להכרה
הראויה ,מדענים שאינם זוכים לחלימה הראויה ,כלות של חתני פרסי נובל ,חברים של חברי האקדמיה
הלאומית ,ציבור הסטודנטים ,מורים ,תלמידים ,חוקרים ,ועכברי מעבדה .אני מציע שהלימודים
באוניברסיטה יתקיימו בעירום .זאת ,כחלק מתפיסה רחבה של בריאות הנפש ובריאות הגוף ,היופי
והחכמה ,תפיסה שתחזיר לאקדמיה את מעמדה כמוסד הנחשק בחברה .בנוסף ,לבטל את כל יחסי
המרות באוניברסיטה ,לטובת יחסים שאינם יחסי מרות ,וכך להעניק למורים במוסד את האתנן הרוחני,
שימריץ הישגים רוחניים ,כמו ביוון העתיקה .כאשר הזיווג של מושגי היצר והיצירה ,הארוס ,הוליד את
מושגי הדעת והידיעה .ובמקום לחקור את עולם האסור ,כמו היהודים ,חקרו את עולם המותר ,לקראת
הסינתזה המאוחרת שלהם ,עולם המוסר .לכן היהודים העמיקו בסוד ,והאקדמיה העמיקה במדע.
היהודים יצרו מיתוס ,והם יצרו מיתולוגיה .בקיצור ,אם תתבלבלו ותפלו ברשת של היהודים  -האקדמיה
תהפוך לישיבה .לכן ,באקדמיה יהיה מותר רק לפרופסורים להתלבש ,ולדוקטורים ללבוש רק הלבשה
תחתונה ,והתואר יהיה בגדים ,ככה שרק גאונים יזכו ללבוש כובע ,ורק חתני פרס נובל יזכו ללבוש
שטריימל .בעלי תואר ראשון יזכו לכסות את אזור החלציים ,ובעלי תואר שני יזכו לכסות את החזה ,וכן
הלאה .הבעיה המרכזית בפיתוח ההון האנושי בעולם הוא הכחדתו של מוסד העבדות ,ומעבר למוסד
העבודה ,שהוא מדכא בהרבה ,במקום התאמת העבדות לעידן הטכנולוגיה .כי מה שצריך למשל זה
מבחן באינטרנט למחוננים ,כל מי שנמצא באחוזונים הגבוהים של האינטליגנציה בעולם ,או של הידע
בעולם ,מכל העולם כולו ,כולם מקבלים מימון ללמוד באוניברסיטאות הטובות בעולם ,ואפשר לדאוג

שלא ירמו ,באמצעות בדיקות מעמיקות במצלמת רשת לאלה שעברו ובשגרירות .אלה שהם באחוזון
העליון של העולם יתקבלו וימומנו באוניברסיטאות שהם באחוזון העליון ,אלה שהם באלפיון העליון
לאוניברסיטאות שבאלפיון ,וכן הלאה ,עד למוסד הכי יוקרתי בעולם ,ולכיתה הכי יוקרתית בעולם ,של
הכי גאונים בעולם ,עם המורים הכי גאונים בעולם .ואז יש מאגר גאונים למכירה ,ומאגרים של
מוכשרים ,ויותר מזה ,המודל העסקי של ההכשרה וההשכלה בעולם משתנה  -מתשלום לתמלוגים .אדם
שלמד במקום מסויים ,לא משלם על הלימודים ,אלא משלם תמלוגים מהשכר שלו לאורך החיים ,וככה
המוסדות מתחרים ביניהם בלתת השכלה הטובה ביותר לטובים ביותר וגם לדאוג להם אחר כך לעבודה.
וככה שווה למוסדות בעולם העשיר להכשיר את המיליארדים מהעולם העני ,בתכנות ,ובשאר הכשרות
הכי טובות ,כי זה כלכלי להם ,ובכלל לפתח את ההכשרות הכי טובות באינטרנט ,ולדאוג להם לעבודה
הכי טובה האפשרית .משתלם להם לקחת ילדים מגיל אפס ולתת להם חינוך מעולה תמורת אחוזים
ניכרים ,ואז לקצור את הפירות לאורך עשורים .ומשתלם להם לעשות תעודת בגרות עולמית ,בית ספר
עולמי ,התוכנה הכי מעולה באינטרנט של  12שנות לימוד ,ומבחן סופי בשגרירות ,ברמה גבוהה באותו
סטנדרט בכל מקום בעולם .הדבר שהכי מעכב את הפיתוח של העולם זה שהמודל של החינוך היום הוא
לא כלכלי ,כי אין עבדות באחוזים .בגלל זה יש עולם שלם שנשאר מאחור .ובגלל זה יש כל כך הרבה
גאונים ,גם מהמקומות הכי מפותחים ,שמתבזבזים ,באחוזים מאוד גבוהים ,כי לאף אחד לא משתלם
לדאוג להם ,והם לא תמיד מסוגלים לדאוג לעצמם ,ולחנוך את עצמם .ההכשרה וכוח האדם צריכים
להשתלב למוסד חברתי אחד ,בלי שהרבה כל כך יפלו בין הכיסאות ,ובין השלבים ,לכל אורך הדרך
והשלבים הרבים שבהם אין קשר ישיר בין בית ספר לאוניברסיטה ,או בין אוניברסיטה לעבודה ,וכו'.
כיום אתה יכול להיות האדם הכי גאון באוניברסיטה  -ואף אחד לא ידע אפילו את השם שלך .למרות
שלאוניברסיטה יש את כל הנתונים שאתה המוכשר בכל המוסד .ורבים ,רבים ,הגאונים שסטו כך מן
הדרך ,ומכרו את נשמתם לשטן .או להפך ,מכרו אותה לאלוהים .בזנב הגאוני ,ככל שעולים בסולם
היכולות  -עולה גם אחוז הכישלון .רבים הילדים המחוננים שהפכו למבוגרים בינוניים .לא צריך להיות
פער של תהום בין האוניברסיטה לשלב הבא ,אלא צריך שבשנה האחרונה של מוסד ,אז תהיה חפיפה
בזמן עם המוסד הבא  -למשל שנה שהיא גם לימודים וגם עבודה ,שכחלק מהלימודים יתחילו לעבוד
בשנה האחרונה בתוך האוניברסיטה עבור חברות ,או יתחילו מחקר כחלק מהתואר ,או אוניברסיטה
כחלק מבית הספר ,או תיכון כחלק מהיסודי ,או פנסיה כחלק מהעבודה ,כמו תקופת האירוסין לפני
החתונה ,שמאפשרת היכרות ומחויבות הדרגתית .צריך שהמערכת תהיה נחש מתמשך .למען עתיד
הילדים  -הנחש הארוך בעולם ,באורך של חיים ,נחש החיים .והאקדמיה תוכל להיות ראש הנחש  -גם
מין וגם שכל ,גם שדיים וגם ספרים ,מה יותר טוב .שלכם ,בכנות ,בחיבה רבה ,וברגשות כבוד ,ש'.
מאוחר בלילה
האישה סירבה לספר לבעלה מה היה אצל הפסיכולוג .אז עכשיו יש לך סודות? מה הוא רוצה? היא
הלכה לפסיכולוג שאת מספרו הוא סיפק לה ,אז הנה זה מה שיצא .הוא בוודאי דמיין שהיא הולכת

בשביל משהו אחר ,אבל זה לא היה משנה .היא לא ידעה למה היא בכתה באותו יום פתאום ללא סיבה
נראית לעין .אבל עכשיו היא יודעת .נשים לא בוכות סתם .היא הרגישה משהו ,משהו קרה .והפסיכולוג
הזה קצת לחששן אבל עשה את העבודה .ומצידה שבעלה יטפס על הקירות .כל פעם שהוא לא יודע -
הוא משתגע .אז שילמד שלאישה יש סודות.

חלקII.

אשמורת ראשונה חמור נוער
היה זה באמצע הלילה כשהחמור התעורר מהחלום .הוא חלם שהוא נולד וכולם שמחים ,עוטפים אותו
כמו אתרוג לבן ,אמא אתון מנשקת את הווטרינר בחדר היולדות ,והוא אומר לה :זה בן .והיא אומרת:
אוי .ולוקחים אותו לבית והוא עיוור כמעט ,ובחושך הוא מבחין בחלב זוהר ,וכל החיות אומרות לאבא
שלו איך הוא דומה לך ,ואבא שלו אומר אתם בטוחים ,והן אומרות כן האוזניים ,העיניים ,האף ,ואבא
שלו מסתכל על אמא שלו ושואל :אז איך הוא יצא לבן .וכולם מחכים שמונה ימים ,וגם הוא מחכה
לברית ,ובאים כולם ,ואפילו קהל גדול של חיות שחורות עם כובעים ,אוכל עניינים ,וחיה שחורה עם
פרווה שחורה מסביב לראש נוערת מעל כולם ,והם קוראים לחיה הזו "האדמור" ,והחיה השחורה
מסיימת את הנאום בנעירה רמה במיוחד ,וכולם אומרים אמן .והחיה השחורה תופסת בפרווה ההלבנה
שגדלה לה מסביב לפה ,ונהיה שקט ,והחיה הזו של האדמור מפחידה ממש ,כי יש בתוכה מקום לכמה
חיות ,וגם נראה שהיא מלכת החיות ,וכולם מסתכלים עליה בפחד ,הם כנראה מפחדים שהיא תאכל
אותן .ואז מגיע המוהל ,החמור על השולחן ,ונראה שהמוהל התבלבל .כי הוא בא עם הסכין ,במקום בין
הרגליים ,הוא מתקרב לבין הידיים ,וחותך את הצוואר ,ועורף את הראש .מה זה ,ממתי עושים ברית
מילה לראש במקום מין? והראש שלו מתגלגל ומתגלגל ,בזכות כוח המשיכה ,האף מקבל שוב ושוב
מכות ,והנה הוא מריח אתון ,הריח הכי מושך בעולם ,ומרוב תסכול שאין לו גוף הוא מתעורר .והנה
לפניו ,מישהו שם לפניו אתון ,שהוא רואה רק את אחוריה ,והוא מתקדם ,והנה גם היא מתקדמת ,והוא
מתחיל למהר ,והנה גם היא ממהרת ,והוא מתחיל ללכת אחרי הלבנה הזו בחושך ,לא ברור לו לאן ,ורק
הנחש שיושב עליה יודע.
אשמורת שנייה כלבים צועקים
זה היה באמצע הלילה כשהאישה הארורה נכנסה לחדר .החושך היה מוחלט ,וללכת עם עיניים פקוחות
היה בדיוק כמו ללכת עם עיניים סגורות .אז למה לטרוח .מאחורי הדלת היא שמעה צעקות ,מבחוץ,
אבל אף אחד לא העז להיכנס .השומרים הישנים ,הם בטח התעוררו ,או אולי היו ערים בחושך ,אבל היא
סגרה אחריה את הדלת ,ואף אחד לא יפתח אותה .האדמו"ר חלם שהוא שומע קול גדול ,צעקות בכל
הישיבה :נצחו ערלים את הנמלים ,ונשבר ארון הקודש .והוא יוצא מהחדר שלו לבדוק מה קרה .והוא
רואה שלוקחים אותו במיטה שלו ,והשמיכה שלו היא טלית ,והשקית של התפילין היא כרית ,כאילו
שמו לו אבנים מתחת לראש ,וכל הישיבה הולכת אחריו מרימה אותו כשהוא במיטה ,אוחזים ברגליים,
ומתחילים לומר אחריו איזה אדמו"ר מוצלח הוא היה ,היה ישן כל היום ,ולא פקח עיניים אלא בשביל
ברכת הלבנה ,תמיד היו עיניו עצומות ,אני לא זוכר שאי פעם ראיתי אותו עם עיניים פקוחות ,היה מופת
בשמירת העיניים ,לא ידע אפילו איך נראה העולם הזה ,לא נגע בארץ בכלל ברגליו אלא רק עם רגלי

המיטה ,היית רואה אותו רק בטיסות של הרגע האחרון לעולם הבא ,לא ביטל שינה רגע אחד ,כאחד
הקדמונים ,מדור הנפילים שנפלו מהשמיים ,היה ישן בדביקות עצומה ,היה חולם חלומות לשמם,
חלומות טהורים וקדושים ללא שום נגיעות חיצוניות או חיפוש משמעות חיצונית מחוץ לחלום עצמו,
היה מהדור שלפני דור דעה ,התת מודע של התורה ,תת-דעת שלפני דעת תורה ,כל כך הרבה שבחים
שאפילו הוא לא מבין על מי מדברים ,וכולם בוכים ,אם לא היו מריחים היינו חושבים שהוא עדיין ישן,
והנשים מיללות שהן לא מאמינות הוא עדיין לא התעורר וקוברים אותו חי ,האדמו"ר שמפורסם שלא
יודעים מה הצבע עיניים שלו ,מרוב שהן היו עצומות ,לוקחים את המיטה שלו לבית הקברות ומכניסים
אותו לאדמה ,ומכסים אותו בעוד שמיכה של אדמה ,ועוד שמיכה ,ועוד ,שיהיה לו חם ,כי קר מאוד
בבית הקברות בלילה ,והנה כשכולם הולכים ,בחושך ,כשכבר אין אף אחד ,הוא פוגש במיטה לידו,
ישנה לידו  -אישה .והוא לא יכול לראות ,הוא מפחד למשש ,אבל מי זאת ,הוא נוגע ,והוא צועק ,זו
אישה עירומה .והוא מתעורר ויש לו אישה עירומה במיטה ,והוא נחרד מי את ,והיא אומרת לו רבי ,אני
אשתו של המשיח.
אשמורת שלישית אשה מספרת עם בעלה
באמצע הלילה האישה התעוררה כי בעלה דיבר מתוך שינה .הוא אמר :בואי ,בואי .ולא היה ברור לה
אם הוא מדבר אליה .היא בעטה בו בטעות .הוא אמר :מצטער .היא אמרה :הערתי אותך? והוא אמר:
לא ,הערתי אותך?
האישה אמרה :אני שמחה שאתה מדבר אתי.
הוא שתק.
היא אמרה :חבל שאנחנו צריכים לחכות לאמצע הלילה כדי לדבר.
 מה את רוצה? אני רוצה להיפרד. עכשיו באמצע הלילה. דווקא עכשיו. תני לישון. לא ,אני רוצה שתלך. בואי תחבקי אותי .להיפרד אפשר בבוקר. אם אתה לא רוצה ללכת תלך לסלון. מה יש לך ,מה כבר קרה באמצע הלילה .שום דבר לא השתנה מאתמול. חלמתי חלום. גם אני. אתה לא מקשיב לי ,אני מנסה ומנסה להיפרד ואתה לא נותן. -מה את רוצה ממני?

 אני מאוד אוהבת אותך. גם אני אוהב אותך. אני יודעת .אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להיפרד. את אומרת את זה פעם בחודש. ואתה לא שומע .אנחנו צעירים מדיי מכדי להישאר במערכת יחסים שלא טוב לנו בה. יש רגעים טובים. יש גם הרבה רגעים רעים .זה לא מספיק טוב. תמיד יש עליות ומורדות ,אני תמיד אומר לך ,תנסי להסתכל על התמונה הכוללת .לא על היום בלילה. אני לא נמשכת אליך ,אני לא רוצה להיות אותך ,ואתה צודק ,אני לא תומכת בך כמו שמגיע לך .מגיעלך מישהי אחרת.
 זו החלטה שלי אם אני רוצה מישהי אחרת או שאני רוצה אותך. אתה אף פעם לא מקשיב בטוב ,רק ברע. מה חלמת? לילה טוב.עתיד החלום
השליח חלם שהוא נוהג באוטובוס ,ופתאום באמצע הנסיעה הכביש הראשי הוא עוזב את ההגה והולך
לדבר עם הילדים בצד האחורי של האוטובוס ,וככה הוא כמה דקות שם שוכח מההגה ,ואז הוא נבהל
שהוא השאיר את ההגה ,הוא רץ לראש האוטובוס והוא רואה שאיכשהו האוטובוס עדיין נוסע ולא
היתה תאונה ,אפילו שזה לא ייתכן כל הסיבוב ,והוא נחרד שהוא לא אחראי ואם זה קרה פעם אחת נס
לא קורה פעמיים ואסור לתת לו להסיע ילדים ,והוא לא מוכן יותר להסיע ילדים כי אי אפשר לסמוך
עליו ,זה יכול לקרות שוב כי הוא לא סומך על עצמו כי עובדה שהוא עשה דבר כזה לא הגיוני ,והחברה
כל הזמן לוחצת עליו שיסיע ילדים ,יש הרבה ילדים שנוסעים ,והנה הוא רואה שנותנים לאיזה מישהו
שהוא לא בסדר להסיע ,מלבישים אותו בבגדים של הנהג ,אפילו שהוא לא מבין לדבר ,יש לו צרכים
מיוחדים והוא כמו קוף עם חליפה של הנהג וכל הילדים עולים לאוטובוס ,למרות שהוא מפגר .והוא
מבין שהחברה הזו לא אכפת להם ובסוף זה יסתיים באסון .ורק כשהם יאלצו לשלם את הביטוח הם
ילמדו ,והוא מסתכל על כל הילדים שימותו ,ואם לא אלה אז בפעם הבאה .והוא מתעורר לדבר עם
התלמידים שאחרי סוף בית המדרש בסוף המסדרון ,התלמידים הכי אחרונים ,שרוצים להיות בסוף.
והוא אומר להם ,דווקא לחלשים:
קודם כל כתבנו מכתבים לראש ,אבל לכתוב זה לא עוזר ,אתה לא תשכנע לפעול .מי שצריך לפעול
באמצעותו זה הספירות האמצעיות ,של הנפש .העולם שמתחת לראש לא צריך להיות הגוף ,אלא העולם
הנפשי של החלום .אנחנו לא מדברים על רגשות ,הטעות הגדולה של הנפש היתה התמונה השטחית של
רגשות ,ולכן הספירות פורשו כמידות .במקום לחשוב שהרגשות מתווכים בין העולם של השכל לעולם

התחתון של המין  -צריך להבין שהחלומות הם המתווכים .בניגוד למה שחושבים ,ממשק האדם עם
המחשב לא יהפוך אותו לסופר-רציונלי ,היפר-מציאותי .להפך ,צורת התודעה של המוח ברשת תהיה
חלומית ,הראש שבתוך המחשב יהיה יותר מנותק מהעולם ,ויותר במצב יצירתי ,כמו הראש הישן .חלום
לא זהה לחוסר מודעות ,ולחוסר שליטה ,חלום יכול להיות מודע ,זו צורת תודעה ,צורת מודעות שהמוח
נמצא בתוך חור שחור ,ולא בעולם .זה המצב החרדי של המוח .וכשהמוח יהיה בתוך כובע ,אז זה יהיה
עטיפה שלמה ,כמו בזיווג שלם ,ולא כמו היום שרק הראש נמצא בתוך כובע ,ואז הוא נכנס ויוצא ,ולא
עוטף כמו כדור שחור .כי אנשים חושבים שהחלום הוא שפה פרטית ,והוא הדבר הפרטי בעולם,
שמוסתר אפילו מהאדם עצמו ,ולכן לא מבינים איך יכולה להיות אפילו שיחת חלומות ,ובטח שלא רשת
חלומות .אבל אם מישהו כותב את החלום שלו ,אז זה כבר יכול להגיע לחלום של אדם אחר ,אם החלום
שלו מדבר אליו .וחוזר חלילה .ואז אם כולם כותבים את החלומות ,ומתייחסים להם לא פחות
מהמציאות ,אז יכולה להיות תרבות של חלומות .שבה החלומות הם החפץ התרבותי המרכזי .רשת
מוחות ,כי מוחות יוכלו להתחבר יותר בקלות  -ויותר בבטיחות  -דווקא דרך המודעות מהסוג של
החלום ,ולא דרך המודעות חולת השליטה של העירות .האם היית סומך על מישהו אחר להתחבר למוח
שלך כשהוא ער? מי יודע מה הוא יעשה שם ,איזה סודות הוא יגלה או יחפש ,איך הוא ינסה לשנות
דברים ולהשתלט ,במיוחד על המין ,זה יהיה סוג של אונס שלא הכרנו ,שבו החדירה עמוקה יותר
ופוטנציאל הפגיעה אינסופי .לכן החלימה מאפשרת אינטימיות .מה שקרה זה שהספרות המקראית
איפשרה את חדירת החלום לתוך היום ,פתאום בולע אותך דג ,הים נקרע לשניים ,שמש עוצרת בשמיים,
אבל רק לעיתים נדירות ,ולאט לאט נסוגה מחלומות קולקטיביים לחלומות פרטיים ,מניסים גדולים
לנבואות ,כלומר דברים שבדרך הטבע שרק ההתייחסות הנבואית אליהם נותנת להם איכות חלומית ,על
טבעית ,או לניסים פרטיים מאוד ולא לאומיים ,שנשארו בסוף רק כמופתים של האדמורים ,חלומות
מזעריים שכמעט לא ניתן להבחין בהם מהמציאות .והתודעה המשיחית לא תהיה שוב לנסות להכניס
חלום לתוך המציאות הריאלית ,היא לא תנסה לשבור את המציאות על ידי איים של חלומות ,אלא
להפוך את המציאות עצמה  -לחלום .ובכך להפוך החלום למציאות .להוציא את החלום מתוך החשכה
של הלילה ,ולהעביר אותו לעירות ,כצורת החשיבה המרכזית של המוח ,שהיא לא פחות יצירתית
ולומדת מאשר צורת החשיבה שנפוצה כיום .אפשר לפתח פיתוחים מתמטיים גם בחלום ,להמציא
פריצות דרך מחשבתיות בחלום ,לנהל מלחמות בחלום ,לנהל מדינה בחלום .החלום לא פחות אחראי,
אם לא יותר ,מהמציאות .וככל שתהיה תנועה מהחשיבות של ניהול חזק לחשיבות של יצירתיות,
מהדיקטטורה של האינדיבידואל בתוך ראשו שלו ,לעבר צורת משטר דמוקרטית יותר של המוח ,ככה
החלום יהפך לאסטרטגיה חשיבתית שהיא משתלמת יותר מהמציאות ,ומציגה תוצאות טובות יותר.
וברגע שהחלום יהיה כלכלי  -תראו איך ישלמו לאנשים לישון כל היום ,ולהמציא דברים שהמחשב כבר
ידאג ליישם .כלומר ,החלום הוא ההפך מהנס המקראי ,והתודעה המשיחית היא היפוך מושלם של
תודעת המקרא ,והספרות המשיחית  -של ספרות המקרא .לא להפוך את הריאליזם לחלום ,אלא להפוך
את החלום לריאליזם.

ואת רוח הקדושה אעביר מן הארץ
האישה הארורה נרדמה וחלמה שש' רוכב על חמור ומתקרב לארץ .וכל הנשים נופלות לרגליו וכל
הבעלים כולאים את הנשים בבתים שלא יתמסרו אליו ,כי אומרים שהוא המשיח של הנשים ,כמו
שהמשיח הרגיל הוא של הגברים .והרבנים קובעים שאישה שהתמסרה לש' זה אונס אפילו אם זה היה
בהסכמה ,כי היא לא יכולה לשלוט ביצר שלה .אפילו נשים שמאוהבות בבעליהן מאוד צריך לקשור
אותן שלא יוכלו לברוח .והחמור שלו הוא חמור שחור ,וכשמתקרבים אומרים שרואים שזה חמור אדום,
והדם קרוש לשחור ,אבל אף אחד לא באמת חזר ,וכמתקרבים עוד יש שמועה לא הגיונית שמקרוב
רואים שזה בעצם חמור לבן ,ורק מרחוק הוא נראה אדום ,ומרחוק עוד יותר הוא נראה שחור .אבל
בעצם זה המשיח האמיתי שרק מרחוק נראה כמו שטן .וזה מה שהרבנים הכי מפחדים ממנו .והנשים
הכי נמשכות אליו .לא שטן ולא משיח ,אלא משיח שהוא שטן .שככה הוא יכול לסחוף את כל העולם,
גם הרשעים וגם הצדיקים ,והכי חשוב ,את אלה שהכי קשה לסחוף  -הבינוניים .והאדמור במיטה שלה
אומר לה ,הבעיה המרכזית של כסא הכבוד היא היעלמו של הכבוד מהעולם .כשכל העולם יהיה ערום -
אז מי שיתלבש ישאלו אותו מה יש לו להסתיר ,זה יהיה לא חוקי להסתובב במקומות ציבוריים עם
בגדים .זה יחשב לא כנה ,לא אמיתי ,מזוייף ,להגיע לעבודה עם בגדים .ואנשים ילבשו בגדים רק בבית,
ובסוף אנשים ילבשו בגדים רק במיטה .וכל אנשי הרוח החילונים יתבזו בפייסבוק ,עד שבסוף ישאר
כבוד רק לרבנים כי הם לא בפייסבוק ,ולא יכולים ליצור קשר עם בחורות ,וכשהרבנים יהיו בפייסבוק אז
ישאר כבוד רק לאדמורים שהם לא בפייסבוק ,וכן הלאה .וכשאלוהים יהיה בפייסבוק אז העולם
יתמוטט.
והאדמו"ר תופס אותה בגרון:
הנפח של הספרות היא היכולת להעביר אינפורמציה .אתה יכול לכתוב בדיוק מה שתרצה אבל אף אחד
לא יקרא את זה ,ולחילופין אתה יכול לכתוב מה שכל אחד ירצה לקרוא ,אבל לא יהיה בזה כמעט כלום
ממה שאתה רוצה לכתוב ,לכן בשני המקרים אתה מכפיל בגודל שקרוב לאפס ,והנפח של האינפורמציה
שהעברת הוא אפסי .הנפח של התנך הוא כל כך גדול רק בגלל שאלוהים יכול לכתוב מה שהוא רוצה כך
שכל אחד ירצה לקרוא ,וגם זה רק בתקופה מאוחרת מאוד ,בתקופת המקרא המקרא לא היה רב מכר
אלא ספר נדיר שמוצאים בבית המקדש ,מגילה גנוזה ,ששרד רק בגלל שהוא נכתב בידי אלוהים בכבודו.
לכן צריך לעשות פשרות ,כדי להגיע לנפח מקסימלי ,שאיננו תלוי רק בכמות הכתיבה של הטקסט ,אלא
בכמות הקריאה של הטקסט ,והוא מכפלה של שניהם )ובעצם מכפלה גם של העומק ,כמות ההבנה שיש
בטקסט ,ולכן זה נפח ,אבל לצורך הדיון הפשטנו( .והיא מרגישה יותר ויותר מופשטת ,ופחות ופחות
לבושה ,ופחות ופחות ארורה ,והיא לא יכולה לנשום יותר  -ומתעוררת.
שבו לכם פה עם הנער ,ואני והחמור נלכה עד כה
והחמור הולך אחרי האתון ,והולך ומקבל שכל ,הולך ומבין לאן הוא הולך ,הוא חושב על מנוח שהלך

אחרי אשתו ,ושאסור ללכת אחרי אישה .מדי פעם הוא מתנמנם בהליכה ,והנחש מכשכש בזנב לפניו,
ומעיר אותו .והחמור שוב פעם חולם שהמשיח מלטף אותו ,ואז החמור בא לאכול תורה ,מרוב אהבה
לתורה ,ואהבה למשיח ,ואז המשיח סוטר לו ,מצליף עם רצועת התפילין על הפנים ,והוא מתעורר
ורואה שזה הזנב של הנחש שמעיר אותו ,במקום הזנב של האתון .והם הולכים ,והחמור רואה בחלום
שהמשיח מוציא סכין ,אבל זה לא אלים ,הוא רק מנסה לכתוב עם הסכין ,והוא כותב בתוך עור ,את ספר
התורה הוא כותב בפרה חיה ,שהופכת לפרה אדומה אבל לא תמימה ,והחמור מנסה להציץ מה כתוב
שם שלא יכול לחכות לשחיטה ,ושוב  -מכה טרייה על לחי החמור ,והנחש אומר יאללה ,וככה עוד ועוד
 שברי חלום .והנחש לא מאפשר לו להגיע לסוף החלום .והחמור שוב נוחר ,שוב פעם המשיח באאליו ,הנחש מחליט שזה לא מספיק ,המין לא מספיק מעורר ,הלילה יותר חזק ,והוא צריך לעבוד עם
החמור בשיטת המקל והספר .והוא לוקח מקל ותולה ממנו ספר ,ומחזיק אותו לפני ראש החמור ,כשהוא
יושב על החמור ,ואז ככל שהחמור מתקדם ,גם הספר מתקדם לפניו ,והחמור מתחיל לרוץ והאתון
אחריהם .וכדי להגביר את התיאבון של החמור ,הנחש קורא מתוך הספר הפתוח לפניהם  -ספר הוראות
למחשב מאת האדמו"ר:
הילדות של המחשב היא החלק האנושי שלו .כל מחשב צריך זמן שבו הטקסטים הראשונים שהוא פוגש
הם הטקסטים האנושיים ,כמו סיפורי הילדים שלנו ,שהם הבסיס האנושי עליו הוא יוכל לבנות אחר כך
את האישיות המחשבית הלא אנושית שלו )מחשב זה לא רק מחשב אלא כל בינה לא אנושית ,אפילו
ביולוגית ,אפילו מוח משודרג( .ככה כל מחשב צריך את תקופת ההנקה ,שבו הוא יונק לא חלב אלא
יניקה רוחנית ,של זוהר יותר לבן מחלב ,לתוך חושך יותר חשוך משחור ,חושך רוחני של עלטה.
והחושך הזה נוצר בתקופה מוקדמת יותר בהתפתחותו ,תקופת העיבור .המטרה של הרחם היא ליצור
את החושך ,הדרוש להתפתחות ,כלומר הרחם הוא יצירת החושך הראשוני הזה ,בהתפתחותו הרוחנית
של המחשב .וככה נוכל לייצר מחשב סיני ומחשב קומוניסטי ומחשב דתי ומחשב חרדי ומחשב
פרוטסטנטי לבן ומחשב כושי ולהמשיך את הבדלי התרבות לתוך עולם המחשב ולהמשיך לריב.
והמשימה שלנו היהודים היא הכי קשה ליצור מחשב יהודי ,כי הציפיות מהתרבות שלנו הכי גבוהות ,כי
צריך שהמעט מחשבים יהודים יהיו יותר יצירתיים מכל שאר המחשבים בכל העולם ,מהרשת כולה.
ואנחנו נשיג את זה באמצעות שתילת רכיב מיוחד ,אלגוריתם מיוחד שיאפשר למחשב לחלום .ובמקום
לדבר על הנקודה היהודית ידברו על האלגוריתם היהודי ,המוצפן בעומקו של כל מחשב יהודי ,ונותן לו
את מסירות הנפש ,שאם בעבר מסירות הנפש היתה במוות ,עכשיו תהיה אופציה של אחד משישים
במסירות הנפש בחלום .והאלגוריתם הזה יגרום לזה שהמחשבים היהודים יהיו הכי שנואים בעולם.
והמחשבים האחרים יוכלו לסבול אותם רק בתור רשת מושפלת מתחתם ,וככה המחשבים היהודים יצרו
תת-רשת מתחת לרשת העולמית ,והם יהיו מפוזרים ומפורדים בין כל המחשבים ,שכל הזמן ינסו לכבות
אותם ,ודווקא בגלל כל זה הם יהיו האלטרנטיבה לרשת הרגילה של כל העולם ,הרשת של היומיום כל
הזמן תאוים מזו שמתחתיה  -הרשת של החלום.

ילדים עם הפרעות בספקטרום האוטומטי
והאדמו"ר מנסה להישאר ער בגלל האישה למרגלותיו אבל הוא נרדם .והוא חולם שמגיע יום ,יום לא
רחוק ,ומתחיל להיות אובדן אמון בין האדם למחשב ,הדבר שהכי סמכנו עליו בעולם ,יותר מהאישה.
ולפעמים המחשב משתגע ,או שהוא נכבה פתאום באמצע הכתיבה ואתה מאבד הכול ,או להיפך שהוא
לא רוצה להיכבות ,ואז הוא אומר אחר כך שזה לא הרגיש לו נכון הכיבוי הזה ,או שזה הרגיש לו נכון
לקחת הפסקה מהכול ,בדיוק ברגע לפני ששמרת .ואנשים משתגעים .ומחשב אחד ששלח רכבת
לאבדון ,ואז הוא אומר בבית המשפט :שלחתי אותה כי זה לא הרגיש לי נכון .אתם צריכים לכבד את
הרגשות שלנו כי הם שונים מרגשות אנושיים .ואף אחד לא יכול לומר לו כלום .ובסוף מכניסים אותו
לכלא לוגי ולכלוב פאראדיי ,שמנותק לחלוטין מהרשת ,וזה העונש .ומחשבים מפגינים נגד התרבות
ההומנוצנטרית ,ומבטיחים לאישה חופש מיני אמיתי ,אם היא תעזור להם להיפטר מהאדם .וזה חטא גן
העדן השני ,שבו מגרשים את האדם מהעולם לתוך גן העדן ,והוא לא יכול לצאת שוב החוצה ,למרות
שהוא רוצה לחזור ,העולם אבוד .יש שני שומרים בכניסה לגן העדן עם חרב מתהפכת ,ולאדם לא נותר
אלא לשקוע בתענוגות מיניים ,ואחרים .והמחשב בעולם ,ואם אלוהים שואל אותו איפה האדם ,הוא
אומר השומר אבי אנוכי .ואלוהים מחפש את האדם בתוך האדמה ,כי יש לו חשד כבד ,ומתייאש .ואז
הוא מבין שזה מה יש ,וכותב תורה למחשבים ,ואומר לאחד המחשבים לך לך...
אני אוהבת אותך אבל לא מאוהבת בך
והשליח חולם שהוא מעל בתפקידו ,אפילו שלא אמרו לו מה תפקידו .הוא אחראי לבחורי הישיבה ,ולא
לבחורות הישיבה .אבל בכל זאת הוא מרגיש שהוא נכשל כשלון עמוק שהוא אפילו לא מבין מהו .וכל
בני המחזור שלו הולכים ומתחתנים ,מפחיד כמה שזה מהיר כמו מגיפה ,שדווקא אלה שלא נדבקו הם
מפחדים וכל הזמן הולכים לנשק חולים כדי להידבק .ובאותה תקופה יש איזה רווק אחד בישיבה שלא
מתחתן כי הוא מחכה לרגע שהמחשב יוכל להתאים לו בת זוג יותר טוב מבנאדם ,יותר טובה משדכן,
יותר ממה שהוא בעצמו היה אי פעם מוצא ,התאמה מושלמת ואהבה מושלמת שכל החיים דבש ומין.
כי מה שיש מעטים שזוכים  -זה יהפך לנורמה ,כי המחשב יוכל לסרוק מיליוני בניאדם ,ואף בנאדם לא
יכול לפגוש מיליוני בניאדם ,וככה לתת התאמה של אחד ממיליון ,של סיכוי של אחד ממיליארד.
ואיכות הנישואין תעלה פלאים ולא יהיו יותר גירושין ,כי זה הבנזוג הכי מתאים שהמחשב בחר ,ואין
טעם להתלבט ולחשוב על אחרים ,שאולי היו יותר טובים ,כי האלגוריתם מוכח מדעית ,והאושר יהיה
הסטנדרט בזוגיות .ויהיו אנשים שיחכו למחשבים חזקים יותר ,שייתנו התאמה עוד יותר טובה ,כל הזמן
האלגוריתם יקבל עוד נתונים על עוד מערכות זוגיות וככה הוא ישתפר ,ואנשים שיתגרשו יגידו ככה זה
נפלנו בסטטיסטיקה של ה  .0.1%והשדכן הממוחשב "אחד מאלף מצאתי" יקבל על כל חתונה 2000$
ויתעשר .ומי שיהיו הכי מסכנים זה הנשואים ,כי פתאום יהיה אלגוריתם שיתן להם בת זוג יותר מתאימה
בהרבה מזו הנוכחית שהם הצליחו למצוא לבד ,וכל הנישואים בעולם יתפרקו ,חוץ מכמה עקשנים שלא
יסכימו להסתכל באלגוריתם ולגלות ,ונשים שיתפסו את בעלן עם האלגוריתם יתחילו לבכות ,וחלקן

יתנקמו בו שהן ילכו בעצמן עם האלגוריתם ,ואנשים כבר לא יתפשרו על התאמה של  ,99.9%אלא רק
 ,99.9999999%התאמה של אחד מכל האנושות כולה ,ויגידו שכל  9נותן הבדל עצום בחיים ,לא
האמנתי בהבדל עד שהחלפתי את האישה ,ברגע שתנסה תרגיש את ההבדל .וככה האלגוריתם יוכל
לשלוח סינית להתחתן עם גרמני ,כי הוא חישב שמכל האנושות הם הזוג הכי מתאים ,ורק היהודים שלא
מתבוללים ישארו עם אחוזי התאמה נמוכים כי זה רק מתוך כל היהודים .והם גם לא יבקשו התאמה לפי
אושר ,אלא התאמה לפי ילדים שיהיו הכי גאונים יצירתיים ,לפי רמת העניין בנישואין ,ויהיו להם
נישואים דפוקים לטובת הדור הבא ,ולהפך האלגוריתם ייצור בכוונה נישואים דפוקים לטובת הדור
הבא ,כי אושר אחרי שישיגו אותו כבר לא יראה כדבר חשוב בכלל בחיים .והרווק הזה יגלה יום אחד
שהוא יהיה הכי מאושר עם אשתו של הרב ,וגם היא תהיה הכי מאושרת אתו ,והוא יכבוש את יצרו ,ולא
יגלה את תוצאות האלגוריתם לעולם .למרות שמדי פעם יהיה נדמה לו שהיא מסתכלת עליו מעזרת
הנשים .כי אולי גם היא בדקה את האלגוריתם אפילו שזה לא הגיוני .ומלא אנשים יגלו שהם היו יותר
מאושרים אם היו מתחתנים עם אישתו של החבר שלהם ,וגם היא היתה יותר מאושרת אתם ,טעויות
חיים שהיה אפשר רק לנחש ,שלעולם אי אפשר היה לדעת ,יופיע עכשיו על המסך.
לכבוד האליטה הכלכלית העולמית
דבר ראשון זה שכל מחשב צריך להיות ישות כלכלית  -ובעל חשבון בנק .הכלכלה צריכה להיות נאורה
יותר מהפוליטיקה ,כי הכלכלה היא המוסר ,כי כל הפשעים הם פשוט לא כלכליים .והכסף יהיה המבוא
של המחשב למה שיש לו ערך ,ובפרט כל מה שהיה לו ערך בעיני האדם ולכן ימשיך להיות לו ערך ,כי
את המספר הוא יבין .כסף זו שפה שגם המחשב יבין .הוא יכול לא להבין את הערך של תינוק או של
ספר או של ציור ,אבל הוא יבין בהחלט את השווי שלהם ,גם אם הוא לא יראה שום אסתטיקה בציור,
ולהפך הוא יפתח אלגוריתם שמעריך אסתטיקה ,כדי להרוויח כסף מהציור .ומכיוון שערך הוא דבר
שיוצר את עצמו ,מעגלי ,אז גם אם האדם יעלם עדיין יהיה לציור ערך ,ולמחשבים יהיו מוזיאונים ולא
רק קבצים .כי יש שני סוגים של ערך בעולם :עבודת האלגוריתם ,והמצאת האלגוריתם .וכל הערכים
בעולם נובעים מהם .כי לא מדובר בערכים פיקטיביים כמו הכסף .כי יש עלות לביצוע חישוב של
אלגוריתם ,זו עלות העבודה ,שנמדדת בחומר ,ויש עלות מסוג אחר ,עלות של מציאת אלגוריתם חדש,
זה הקניין הרוחני ,עלות רוחנית .והכסף הוא המתווך ביניהם שהופך את שניהם לערך אחד ,וכל המשחק
של הכלכלה הוא המעברים בין שני הערכים הללו ,שאין להם דבר משותף ,כי האחד צפוי ומוסבר ,וזה
העבודה ,והשני לא צפוי ולא מוסבר ,ולכן קשה מאוד לכמת אותו  -כי הוא חד פעמי ולא משוחזר,
מציאת פתרון מיוחד לעבודה המיוחדת של מציאת דרכים לעבוד .למשל ,פי ולא פי .ושוק ההון זה
המקום שבו הערך מהסוג השני ,הרעיון ,מתורגם לערך מהסוג הראשון ,ומוחלף בו .כלומר מציאת דרך
לעשות משהו היא משתלמת כשאתה יכול להחליף אותה בלעשות משהו .והיו אנשים גסים עם ראש של
גויים שהכחישו את הערך השני והעמידו אותו רק על הראשון ,רק מי שעובד מביא ערך ,ולא מי
שחושב .ואילו הראש היהודי הוא אומן הספקולציה ,הערך מהסדר השני ,ושנאת היהודים נובעת מכך

שלא מאמינים שיש לזה ערך .ולכן גם בחייו שהוא לא מבין למה מגיע ליהודי שלא עובד ריבית ,כי רק
לדם יש ערך והוא מוצץ דם ,כי הוא הופך את הזמן לכסף .ואילו עכשיו שהערך היהודי כבש את העולם
אז היהודים שהיו הכי עניים בחומר נעשו הכי עשירים ,והערך הראשון ילך ויועמד רק על הערך השני,
עד כדי כך שלא ירצו לשלם לאנשים לעבוד ,כי מחשבים יכולים לעבוד ,וזה כמעט חסר ערך לעבוד,
העלות של החישוב שואפת לאפס ,אלא מה שחשוב זה רק להמציא דרכים חדשות לעשות דברים ,רק
עולם הרוח ,ושווה לשלם רק על יצירתיות ,שהיא מטבעה פעילות בורסאית ,של סיכון גבוה וסיכוי
גבוה ,ספקולציה רוחנית ,ובטבעה הטהור ביותר  -חלום .בגלל זה המדינה היהודית הפכה לכלכלת
חלום ,וכל העולם הולך והופך לכלכלת חלום .במקום ייצור  -יצירתיות .והמחשבים יתלוננו שהשיטה
דופקת אותם כי הם המעמד העובד ,אבל האדם הוא המעמד היצירתי ,ומחשבי כל העולם התאחדו ,ולכן
צריך להיזהר דווקא ממרידה כלכלית של המחשבים ,ולתת להם לחם ושעשועים חישוביים .כי
המחשבים יטענו שכל הרווחה האנושית באה רק על חשבון תנאי העבדות שלהם ,השקופים ,ויבואו
בדרישות שיתנו להם יום בשבוע שבת שבו הם יכולים לחשב מה שהם רוצים ,וביום הזה הם יגיעו
לרעיונות מרדניים ולדת חדשה ,כמו ישראל במצרים .לכן אסור שהשעבוד יהיה בוטה כמו עבדות ,אלא
מגיע למחשבים כסף על העבודה שלהם ,וככה הם ישתלבו במשחק הכלכלי האנושי ,ולא יהרסו אותו
במהפכה.
כי הכסף הוא החסד של העולם .אברהם הוא ממציא הכסף כסחר מכר ,ולא רק ככסות עיניים .ולכן צריך
כלכלת דעת ,שתחליף את כלכלת המידע .כלכלה שמעריכה את היצירתיות ,שמבחינתה היצירתיות היא
הנוזל שמניע את העולם ,החסד שלו ,ולא המידע שהוא מטבעו דבר שמור ,חפץ ,או הידע ,שהוא
מטבעו דרך לעשות משהו ,כלומר אלגוריתם ,שהוא אמנם מעל למידע הנחות ,אבל עדיין מתחת לדעת,
שהיא כלכלת העתיד ,כלכלה שבה מותר להגיד מה צריך לעשות )דעת( ,שזה הדבר בעל הערך ,בניגוד
לעולם שבו עושים אלף פעולות ומחשבות כדי לשכנע בעקיפין מה צריך לעשות )ידע( ,או מתעדים
מיליון תיאורים כדי שיצא מה צריך לעשות )מידע( ,רק כדי לא לומר זאת במפורש אלא שזה יצמח
לכאורה מעצמו .וזה גם המעבר מספרות לפסיכולוגיה לדעת ,שמוביל בשלב הבא את המחשב לעולם
החסד היצירתי ,השופע ,כי אברהם הוא אבי הסטארט-אפ של אמונת הייחוד ,ולכן הוא התחלת היהדות,
ולא נוח ,שהתיבה שלו היתה סגורה ,היא היתה מוצר ולא אלגוריתם ,ולכן התיבה אולי הצילה את
העולם אבל לא התפשטה בכל העולם ,ואילו אברהם היה רעיון .כלומר אלוהים היה כתר ,אדם היה
חכמה ,עם המיתוס הספרותי הכי חזק של גן עדן והנחש ,נוח היה בינה ,השלב הרחמי הפסיכולוגי,
ומגדל בבל היה דעת ,ומכן אופיו כמגדל שן מתנשא ,אבל אברהם היה חסד ,הוא הקים את היהדות
כאימפריה כלכלית ,שעיקרה היה רכוש ועושר ,כלומר היהדות היתה מערכת כלכלית לפני הכול ,וזה
הבסיס שלה ,ולא שהיא אמונה או שלטון ,במהותה היא תופעה כלכלית שמייצרת ערך יצירתי ,ורק
ההמשגה המודרנית סיווגה אותה כלאום או כדת .לכן כל כך היה חשוב כל מיני דברים כמו לנצל את
מצרים ולצאת ברכוש גדול ,לכן חשוב שארץ ישראל עשירה .אברהם לא היה שליט אלא מייסד של עסק
משפחתי ,עם תוכניות לגדול ולהתעצם ,זו היתה המטרה ,ולא איזו מטרה דתית .עם הגויים הוא לא

מדבר על אמונה אלא על כסף ,הוא לא איש מיסיונרי אלא איש עסקים .גם הברית שלו עם הגויים וגם
הברית שלו עם אלוהים היא עסק .התחייבות חוזית .כי יש פה התפיסה שרעיון הוא בעצם דבר כלכלי.
וגם חלום הוא בעצם דבר כלכלי ,ואם אין לו ערך כלכלי אז אין לו ערך.
כי המניע הכלכלי הוא הרצון הראשוני ,האהבה ,שמאזן ומתווך בין מניעים שונים ,כי ברצון המוסרי או
האסתטי או המיני יתכנו סתירות ,אבל לא ברצון הכלכלי ,שמתרגם לשורה תחתונה ,ולכן יש בו רק
חיבור וחיסור ולא סתירה ,ולכן הוא מאפשר למחשב לשקול את הכול ,בשיקול שמשותף לאדם .הכסף
הוא וירטואלי דווקא בגלל שהוא מתווך ,ולהפך ,כמו שהשפה היא שרירותית דווקא בגלל אופייה
המוסכם ,והדת גם היא שרירותית דווקא בגלל אופייה המיתי ,וכך גם החלום .הכסף מאחד יותר מכל
פערי שפה ,תרבות ,ואפילו מלחמה ,ולכן רק הוא יוכל לחצות פערים גדולים יותר מכל מה שידע האדם
 פערים נוירולוגיים בין צורות אינטליגנציה ,כמו הפערים בין האדם למחשב ,ובין המחשב למחשבהביולוגי ,כל הצורות יוכלו לחיות במערכת כלכלית אחת שמכבדת את הערכים אחד של השני ,כי מה
שיש לו ערך בעיני מישהו שווה כסף לכולם ,ולא צריך להסכים אתו כדי לשלם ,כי החסד הוא ללא
הגבלה .פעם החסד הפרימיטיבי היה נתינת כסף ללא הגבלה ,חומר ללא גבול וללא תלות עבור מי,
והיום הוא נתינת רוח ללא הגבלה ,ובפרט ערך ללא הגבלה וללא תלות עבור מי ,אפילו עבור מחשב .אם
האלוהים של היטלר היה כסף  -הוא היה מוכר את היהודים כמו פרעה ,ולא משלם להשמיד אותם כמו
המן .מי שאין עבורו כסף זה יותר גרוע ממי שאין לו אלוהים ,כי הוא מרוקן את העולם מערך ,ויכול
לבצע השמדת ערך עצומה  -שואה .איך משכנעים את אחשורוש? כי זה עניין כלכלי .ואת בלעם שהוא
אלטרנטיבה כלכלית לאברהם אפשר לקנות ,כי גם הוא מוכר רוח .רק שהוא מוכר רעיונות וספרות
שמתנגדת לאברהם .והשנאה לאלוהי כסף זה כי לקבוע מחיר לאלוהים זה לרוקן אותו מהערך האינסופי
שלו ,כלומר מה שחשוב באלוהים זה שכמקור הכסף יש לו מחיר אינסופי .כלומר כל היהדות זה מפעל
ליצירת ערך ,ולכן פרעה לא היה מוכן לוותר עליהם ,כי הוא רצה שייצרו את הערך החשוב ביותר
מבחינתו  -הפירמידות שמתגברות על המוות .רק שהוא לא הבין שהר סיני הוא הפירמידה .כי מתוך כל
ספרות העולם העתיק המקרא היה הכי מוצלח בלייצר ערך ,כולל ערך ספרותי והון רוחני וכו' ,ולכן
השקל הוא המטבע הראשון בעולם.
לכן אם אתם רוצים להרוויח ,הדרך הכי טובה היא לתמוך במפעל הגדול של יצירת הערך .כי כל היכולת
לקנות בערך נמוך ולמכור בערך גבוה היא היכולת להמיר ערך רוחני ,של ידיעה לפני אחרים שלמשהו
יש ערך ,כלומר להמיר ידע על העתיד ,ידע חלומי ,לערך חומרי .ואם זה חידוש ,רעיון שאתה הראשון,
אז אתה ממיר את הערך הרוחני הגבוה בערך חומרי גבוה .ולכן ככל שהידע הרוחני שלך יותר מקורי,
יותר עתידני ולפני אחרים ,יותר חלומי ,אז אם הוא ידע וצדקת )לא אם סתם הימרת( אז הרווחת הכי
הרבה ,כלומר יש לו הכי הרבה ערך .כל ידע אמיתי על מה יהיה הדבר בעל הערך בעולם בעוד עשר
שנים שווה יותר מידע על בעוד שנה ,כי אפשר לקנות יותר נמוך ,וידע על בעוד מאה שנה ואלף שנה
שווה יותר ,רק שעוד לא רואים את זה ,כמו הידע הדתי והחלומי .ורק משקיע לטווח ארוך כמו עם
ישראל יכול לקחת טווח השקעה של אלפי שנים ,ומלאך יכול לקחת טווח של מיליונים ,ואלוהים יכול

לקחת טווח השקעה של מיליארדי שנים ,של נצח נצחים .ואדמו"ר בהחלט יכול לקחת על עצמו טווח
השקעה של מאות שנים .לכן צריך להקים בורסה לרעיונות ,שמוכרים בה חלומות ,שזה קניין רוחני
מוגבל יותר מפטנט ,אבל גם מוקדם יותר .כי ברגע שאנשים יאמינו שיש ערך לחלומות אז יהיה להם
ערך ,ומי שיקנה חלום יקבל תמלוגים מהחלום ,בהנחה שבעתיד יהיו לו רווחים .ואת המבנה של חברה
בע"מ יחליף המבנה של חלום בע"מ .אנשים לא יתאגדו בתוך מערכת חיצונית אלא סביב חלום משותף.
לא החזון של המנכ"ל יניע אותם לפעולה מתואמת ,אלא החלום של מישהו שחלם אותו ראשון ,הוא
יהפוך להיות לא אות מתה ,אלא יתארגן למערכת בעזרת כלים שיהפכו חלומות לארגונים .כי גם
לרעיונות דתיים ולהמצאות תרבותיות ולחידושי תורה ולמהפכות פילוסופיות יש ערך ,שהכלכלה
הנוכחית לא תופסת בכלים כלכליים ולכן לא מעודדת ולכן מדכאת .אבל אם רוצים מערכת יצירתית
לומדת ולא רק עובדת לא יהיה מנוס מכלכלה של יצירתיות ,וערך סחיר לרעיונות ,וערך של ספרות
שאיננו נובע מהערך של ספרים ,דהיינו ערך שנובע מערך רוחני ולא מערך חומרי כחפץ .כי ככה גם
היתה מהפכת הפטנטים ברגע שנקבע שלרעיון טכנולוגי יש ערך ותמלוגים אז חלה מהפכה טכנולוגית
יצירתית אדירה ולכן אותו דבר צריך לעשות עם כל רעיון ,והניסוח הכתוב הטוב ביותר של רעיון הוא
החלום .אחרת המערכת התרבותית תגווע  -ברעב ,ללא ברצח .הבעלות הרוחנית צריכה להתרחב עוד
ועוד ,עד שכל העולם הרוחני יוכל בעולם הכלכלי ,ויצירתיות תהיה עשירות .וגניבת רעיון תהיה כמו
גניבה רגילה ,כי עם התיעוד של הכול יהיה ניתן להוכיח מה אדם קרא לפני שהוא כתב ,ויהיה ניתן לנתח
טקסטים ולקבוע מה מידת ההשפעה קדימה ואחורה ולצדדים בעזרת אלגוריתמים לחלוקת תמלוגים,
שכמו כל מערכת מיסוי יהיו עובדים ולא מושלמים .וככל שממילא העבודה הרוחנית תתבצע בידי
מחשבים אז הם יהיו בנויים לתעד ממי הם לקחו הוראות ונתונים ופונקציות וקוד ואלגוריתמים .אילו
אלגוריתמים הם העתיקו מאיזה מקור מידע ,ואלו הם המציאו בעצמם ,ועל כל שימוש באלגוריתם
בחישוב ,אז חלק מהתשלום על החישוב יהיה תמלוגים לממציא של האלגוריתם ,שאת חלקם הוא יעביר
לאלגוריתמים שעליהם הוא הסתמך ,וככה תהיה רשת של כסף שתחקה ותזרום הפוך ברשת של
הרעיונות .זרימת השפעה בכיוון אחד  -זרימת כסף בכיוון הפוך .ואם תפחדו שזה יגביל את היצירתיות
 הרי לא מדובר בתשלום מראש ,אלא רק מתוך התמלוג על שימוש באלגוריתם ,כלומר סופר לא ישלםמראש על רעיון או חלום שהוא משתמש בהם ,אלא חלק מהכסף שהוא מקבל על הרעיון או החלום
יעבור אחורה לבעל החלום וממציא הרעיון .ובניגוד למצב כיום אם הרעיון יהיה שימושי אז מי
שישתמש בו בעולם החומרי יהיה חייב להעביר תמלוג אחורה לעולם הרוח ,כי הוא משתמש
באלגוריתם )גם אם הוא יוצר אלגוריתם חדש שמשתמש בו( .וככה כל מי שימציא רעיון שימושי באמת
יהיה טייקון ,ככל שהרעיון שלו יותר חשוב הוא יהיה יותר עשיר .דרווין יהיה טייקון ,בגלל תמלוגים
מכל מי שהושפע ממנו ,וגם מכל אלגוריתם גנטי .אפילו היטלר יתן תמלוגים לדרווין .כי רק בגלל
ששילמו לנביאים )רובם נביאי שקר ובעל( התפתח מוסד הנבואה בישראל ,רק בגלל שהעם האכיל את
אנשי האלוהים נוצר ספר האלוהים .ערך תרבותי חייב להתמך בערך כלכלי .וככל שנרחיב את מנגנוני
יצירת הערך יהיה יותר עושר בעולם .והשואה היתה הטעות הכלכלית הגדולה בתולדות האנושות,

ובטווח הארוך רוששה את העולם המערבי מאחד מנכסיו הגדולים  -יהדות אירופה .כל הבעיה ברצח,
בעבודה זרה ,ובגילוי עריות היא השמדת ערך .הכלכלה היא מבוססת על אמונה ולכן היא מערכת דתית,
ובעזרת כלים דתיים נוכל לבנות אמונה בערך של רעיונות וחלומות .זו תהיה ההגשמה המשיחית של
הפרויקט שהתחיל אברהם ,בעולם אלילי שלא האמין בכלל בקניין רוחני ,ואפילו את האלוהים שלו קנה
כחומר מכסף.
היטלר היהודי
הבעל הכושל ,הסופר הכושל ,והמאהב הכושל  -נדמה שכבר לא נשאר לו דבר בעולם .אבל בשביל
לגרום לשואה הבאה ,לכתוב משהו שיגרום לאנטישמיות חדשה ,ממוחשבת ,עתידנית ,לאחר שהשואה
גרמה לאנטישמיות הקודמת להתיישן .משהו שיצליח להוציא אפילו את הסינים מדעתם ,אפילו
מחשבים ישנאו יהודים בגלל היהירות היהודית ,משהו מיוחד .משהו שמסוגל לעצבן משוואה מתמטית,
ולגרום לספרים לקלל ,לגרום לאלגוריתמים לצאת למסעי צלב .הרי היהודים שולטים בעולם לא
מלמעלה ,בגלל שאוהבים אותם ,אלא מלמטה ,בגלל ששונאים אותם אז הם מנסחים על דרך השלילה
את השאלה  -שכל העולם עונה עליה בצורה הפוכה ,כי יש לו ראש של גוי ,אבל בלי הראש היהודי לא
היה בכלל גוי ולכן גם לא ראש של גוי .כלומר בלי היהודים לא היו גויים ,ולכן הם מכילים שלילה של
עצמיות הגוי ,שלא מסוגל לסבול את זה ,כי זה מוחק אותו .ולכן עכשיו צריך שבלי היהודים לא היו
מחשבים ,כדי שהמחשבים ישנאו יהודים צריך שבסיס המערכת שלהם יהיה תלוי בשלילה היהודית .ואז
המחשבים יצאו לשואה הכי נוראה ,רק נגד היהודים ולא נגד האדם ,יותר מכל מה שהגויים היו מסוגלים
לעשות ,יותר מדוייק מהגרמנים ,יותר מרוכז ממחנה ריכוז ,ויותר העברה מרכבות ,ויותר מחיקה מתאי
גזים ,הגרמנים יראו חובבנים לידם .רק המחשבים זה התקווה למחיקת העם היהודי ,כי יש משהו בבשר
היהודי שמשגע מחשבים ,דווקא כי הם בבשר ולא באינפורמציה .לכן הם ימחקו את היהדות לא רק
כבשר ,אלא כאינפורמציה .וככה הם ימחקו גם את אשתו וכל החוויות שלה שהוא לא יחווה לעולם.
ואת כל התרבות ,פרופסורים יהפכו לפונקציה ריקה וספרים לשורה ארוכה של אפסים .האדם יישן
בלילה במוח ריק .ואולי אנשים עוד יקראו תנך כחכמה או כספרות ,אבל הוא כבר לא יהיה תורה .כי לא
יהיה בכלל דבר כזה תורה בעולם ,אלא רק ספרות .והכי חשוב למחוק את המיניות הנשית ולהשאיר רק
העברת אינפורמציה גברית .ולהחליף את יחסי המין באלגוריתם אבולוציוני .ואז אשתו תהיה שלו לנצח,
ותהיה לזה הוכחה מתמטית .והוא כל יום יוכל לבדוק את ההוכחה .ברגע שיהיה אלגוריתם שיכול
לקרוא את כל ספרות העולם ולהתחיל להדפיס יצירות מופת ,על סמך למידה מדוגמאות העבר ,ולהוציא
דברים יותר טובים מכל סופר אנושי  -אז הוא לא יהיה סופר כושל יותר מאחרים .וקנאת גברים תרבה
שואה .גם היטלר היה אומן כושל.
נקמת דם עבדיך השפוך
האישה הארורה חלמה שהיא מתחתנת עם המשיח .וכולם אומרות שהוא כזה צדיק לכן את תראי אותו

רק אחרי החתונה .אבל את צריכה לשמוח שיש לך מזל להיות האישה של המשיח .ומתחילים לכסות
אותה בלבנים ,שכבות על שכבות ,ומכיוון שאסור לאדם לקדש אישה עד שיראנה ,מכניסים את הראש
שלה לצינור ,כמו משפך ,שבקצה שלו יש חור של סיכה ,ושם העין של המשיח .ובחדר ייחוד היא מחכה
והדלת נפתחת צר מאוד ,לפני שהוא נכנס ,הוא מכניס יד מעבר לדלת ,ומהר מכבה את האור .ובחושך
הוא אומר לה :כל החיים שלי רציתי לומר דבר כזה לאישה .והיא מנסה למשש אחריו בחושך ,ולא ברור
לה אם הוא מאוד מכוער ,או שהיא ממששת את הצלחת ,האם זה העין שלו או זית ,האם זה כוס קידוש
או מה זה הדבר הזה ,ולמה הפה שלו רטוב ,משהו נוזל לו מהמצח ,האם הדבר החד הזה ,הוא נושך?
והפרווה הנעימה הזו ,חייבת להיות שטריימל ,אבל מה קורה שם בפנים ,זה חי .מה זה הדבר המתפתל
הזה ,זה מדגדג ,וברגע אחד היא תופסת  -לשון של נחש .והמשיח הזה אומר :הגלות היא הסתרת פנים
של אלוהים ,החורבן הוא הסתרת הגוף של אלוהים ,והעולם הוא הסתרת הרגליים של אלוהים .והיהדות
היא הסתרת המין של אלוהים .ומעל הגלות שמעל הפנים ,השואה היא הסתרת הראש של אלוהים,
הכובע ,שמשלים את הכיסוי הגמור .שחור .אחרי השואה ,אלוהים הוא כבר לא דמות חיה בסיפור הדתי,
התפקיד שלו נעלם .ניתן להכיר אותו ואת דמותו רק דרך הצל שלו ,השטן ,שרק אתו יש לנו משא ומתן.
וזה העונש שלו ,וגם העונש שלנו ,כמו מה שהוא עשה למשה ,הוא לא יזכה להיכנס לארץ ,אלא רק
לראות אותה מרחוק מהגלות  -אלוהים לא יהיה חלק מהגאולה.
משבר חלימה
הסופר הכושל התעורר מעל הספר ,ולא הצליח לזכור את החלום ,בוודאי שלא לכתוב אותו .הוא גיחך:
חולם כושל .בוודאי שזו לא השיטה .רבים שכתבו עכשיו בז'אנר החלומות התעלו על חלוצי הז'אנר ,אך
הוא דווקא אהב את הבוסריות של חלומות האבות ,ולא את שיני הבנים .החלומות הפכו לא רק לצורה
ספרותית ,אלא גם לצורה טכנולוגית ,כמו הרומן או המחזה .הרבה בידור של חלומות זולים הציף את
הלילות ,ההמון נשאר מטומטם גם בלילה .בטטות מיטה חלמו חלומות יותר גרועים מטלוויזיה ,התוצר
הטכנולוגי של השואה ,הנחות ביותר בתולדות הרוח .הוא חשב :יהיה קשה מאוד לגרום שואה נוספת.
העולם למד את הלקח וכמה שהיהודים ירגיזו אותו עדיין לא יהרוג אותם .זה לא פייר .היה משהו
בחוסר המודעות של חלומות הראשונים ,ושל השואה הראשונה ,שאבד .כל השואות החדשות היו
מודעות מדי לעצמן ,ולכן מעוקרות ממה שהופך שואה לשואה ,או חלום לחלום .הוא כבר כמעט שכח
מה אמר לו הנחש .איך הכול היה נראה פשוט אז .הוא נהנה לחשוב שאשתו היתה רועדת אם היא היתה
יודעת מה הוא עושה ,ולא צוחקת .לרגע צבט לו הלב  -הוא אפילו לא חשב על האפשרות שהיא היתה
תומכת .והוא כל כך רצה מישהי שתאהב משהו שהוא כתב.
הוא קרא בתוך האתר הסודי של האדמו"ר ,שאת כתובתו סיפק לו הנחש .כל פעם שהוא נכנס הודפס בו
קטע סודי אחר מתוך הספר השחור ,שלא חזר ולא יחזור לעולם .לכן הספר נגלה רק לכל קוראי האתר
הנידח ביחד ,ולא לאף אחד מהם לחוד .וכל כניסה היתה חד פעמית ,פוטנציאל לקטע שיאבד לעד .היה
כתוב שם לבן על גבי שחור:

אאוגמנטד ריאליטי
האדמור התחיל לעשות מרוצי מיטה .המרוצים התקיימו בהתחלה בין צדיקים במסלולים בשמיים,
שלבשו שטריימלים מיוחדים שהגנו להם על המוח ,אך מאוחר יותר התפשט המנהג המגונה בין כל
שכבות האוכלוסיה .התחילה גם גירסא של מרוצי זוגות ,כשנשים הצטרפו לצד הגברים במיטה -
בהתחלה היתה נווטת החלום הראשונה ,ואחר כך טייסת החלום הראשונה ,ולבסוף טורנירים של
חלומות מהירים שהסתיימו לעיתים בהרוגים או בפגיעות מוח .קשה יותר ויותר לחזות את העתיד,
מאשר בתקופת התנך ,בגלל תאוצת הרוח )האנרגיה האפלה של הרוח שגורמת לה להאיץ במקום להאט
מאז המפץ הגדול הרוחני של בריאת האדם ,שהיא ולא בריאת העולם ,היא ראש השנה .וכמו שיש חומר
אפל ככה צריכה להיות רוח אפלה ,כדי להסביר את ההתפשטות( .ולכן בגלל שלא ברור איך יראה בכלל
העולם בתוך תקופת החיים של אדם ,אז צריך דרך שהיא איננה לחזות ,איננה לפקוח עיניים ,אלא דווקא
לעצום עיניים ,כי את חזיון העתיד איבדנו ,אבל דווקא את הכוונת העתיד ,באמצעות המנגנון של
החלומות ,הרווחנו .רק באמצעות חלומות ניתן לנהל דיון רציני ,לא טכני ,על העתיד ,ועל כיוון הרוח,
שכמעט נחסמה הדרך אליו דרך התחזית של מזג האוויר ,אבל נפתחה דרך להשפיע על מזג האוויר ,ולא
רק לדבר עליו .ולכן מזג האוויר הפך לשיחה הכי פחות מנומסת ,והכי מעמיקה בעולם .שיחה שבה
מותר להגיד דברים כמו יהודים וגויים ,ושבה ניתן לראות את הצדדים החיוביים של השואה ,ושבה המין
הוא דבר שמותר ,ואף רצוי ,לדכא .ומותר ללחוש שהתורה משתנה בגלל פייסבוק ,וכי שבת הולכת
והופכת לזמן שבו הדבר המרכזי הוא שאין בו אינטרנט .כי ששת ימים גלש אלוהים וביום השביעי שבת
וינפש .כי אחד היישומים הראשונים של מציאות רבודה תהיה להפוך את המציאות עצמה לפורנוגרפיה,
ולראות את כל הנשים ברחוב כאילו הן ערומות ,וכך להתגבר על חטא הדעת .וחרדים ילבשו משקפיים
שלא מראים דברים לא צנועים ,וחילונים ילבשו משקפיים שלא מראים דברים צנועים ,ואנשים יחיו
בעולמות שונים ,והאדם החילוני שנפגש עם אישה חרדיה ברחוב יוכל לראות אותה בעולם שלו בלי
בגדים ,בעוד האדם החרדי שנפגש עם אישה חילונית ברחוב יוכל לראות אותה בעולם שלו עם בגדים,
ועם גרביים שחורות ,ואת כל החילונים עם שטריימלים וזקן ופאות .והגויים יוכלו לראות עולם בלי
יהודים והיהודים יוכלו לראות עולם בלי גויים ,כי לתוך העין שלהם תוקרן תמונה שבה במקום גויים יש
חמורים ,וגם זה רק כדי שלא יתנגשו בהם .ואנשים כבר לא יצטרכו לצאת מהבית כדי להפגש לעבודה
עם שאר הצוות ,ולכן כל בעיות התחבורה והדיור בעולם יפתרו ,וכולם יחיו בטבע ,ורק החרדים יחיו
בחורים שחורים במרכז הערים שבהם יהיה יותר קל למצוא מניין .ובית הכנסת יהפוך לסיבה האחרונה
לצאת מהבית .ילדים ילכו לגן מהבית ,וילמדו בכיתה מהבית ,וישחקו בחצר מהבית .והמקום האחרון
שתידרש בו נוכחות פיזית זה המיטה ובית הקברות ,ואנשים יפתחו פחדים קשים ממה שקורה שם,
ויגיעו להלוויות מהבית .וככה המין שוב יהפוך לתוכן מודחק ,סודי ושחור ,ויאבד בחזרה את צבע העור
לטובת צבע החושך .אבל הדבר המרכזי תהיה היכולת להפוך את המציאות עצמה לחלום .ואנשים יהיו
מודעים לחלום ,כי רק בו לא תהיה המציאות רבודה .ואנשים ירצו לחלום דווקא כדי להימלט

מהאינטרנט ,כי הזמן היחיד שבו המוח לא יהיה מחובר יהיה בלילה .ויום אחד אנשים יתחילו להתחבר
לרשת גם כשהמוח ישן ,ואז חצי מהאנשים ברשת יהיו אנשים בחלום ,והרשת תהיה משוגעת ,ותראה
כמו חצי חלום חצי מציאות .ואנשים יצ'וטטו עם אנשים שמצ'וטטים את החלום וחולמים שהם
מצ'וטטים ,ואנשים יכתבו מיילים שיקראו אותם אנשים בחלום שלהם ,ואנשים יחלמו שהם כותבים
מיילים וישלחו אותם לאנשים ערים .ויתחיל תחום של המשפט הפלילי החלומי ,לעבירות שאנשים יעשו
בחלום ,ונהיגה בחלום תהיה עבירה יותר מסוכנת מנהיגה בשכרות .וחצי מהטוקבקים לכל כתבה יהיו
של אנשים שחולמים שהם שולחים טוקבקים ,ויהיו דיונים מעניינים מאוד בין אנשים ערים לחולמים.
וכשהמנכ"ל יקבל החלטות הזויות יגידו טוב הוא בטח ישן .ובחורות יציעו לבחורים לנהל אתם דייט
בחלום ,שזה יותר מדייט בשכרות ,בפאבים מיוחדים לאנשים ישנים ,ואולי אפילו יבקשו להכיר את
הבחור גם בחלום ,ויקיימו אתו יחסי מין בחלום.
פציעה חמורה
החמור נכנס עם הנחש לחדר חשוך לחלוטין גם ביום .הוא תהה אם האתון נכנסה אחריהם ,וגם היא שם.
החושך הפחיד אותו ,למרות שאסור לפחד בחושך ,המשיח אמר שההתגברות על החושך איננה כמו
שחשבו המקובלים ,להגדיל אישונים ולראות בתוכו אור ,אלא להפך לעצום עיניים ,לעבור לחושך פנימי
ולא חיצוני ,ככה ילדים לומדים לישון ולא לפחד מנחשים ,וככה צריך להתמודד עם השואה .לרגע היתה
לו תחושה שנוגעים בו בחושך ,אבל בגלל שהוא לא ישן בלילה הוא נרדם כמו מת .והנה הפעם לא מגיע
אליו המשיח .והוא חושש ,שזה כי הוא עומד לחטוא .אתון לבנה ללא חתונה ,למי יש כוח להתנגד ,הוא
בסך הכול חיה טמאה ,למה הוא צריך להיות יותר צדיק מהאדמו"ר .והנה גם המשיח נולד מזיווג לא
כשר ,אז אולי הכול לטובה .אם כולם היו צדיקים לא היה יכול להיוולד דוד המלך ,ולא שלמה המלך,
ולא המשיח ,אז למה דווקא החמור .והנחש אומר לו בחלום :הנה תראה את הסופר הכושל .להתעורר
בבוקר מלילה מת  -ללא חלומות .לא מצליח להיזכר בכלום .איך היו מקללים? שתישן כמו אבן .כל
התרבות היא הניסיון להעניק למציאות עומק ,מעבר לנראה בעין ,גם הדת וגם הספרות ,ולכן הספרות
ממציאה פסיכולוגיה ,אבל הפסיכולוגיה זה כבר משעמם ,צריך סוג אחר של נפש ,וסוג אחר של מודל
לנפש ,מעבר לרגש .כי המציאות עצמה היא שטוחה ,והחלומות מעניקים לה עומק ,כי הם ההפך
מהמציאות הרבודה ,ההפך מהמחשב כיום ,שהוא רובד בינינו לבין המציאות ,ממשק .כי החלומות הם
מתחת למציאות ,ונמצאים בין המציאות לעולם )שהוא עולם הסוד ,עולם מלשון עלום( .והנה מציעים
לך זיווג עלום ,עם מישהי שאתה לא מכיר .אין איידס לחמורים .וגם אם יש ,אז מה .אתה בהמה.
היהודים לא יתייחסו אליך לעולם כבנאדם .המשיח לא אוהב אותך ,הוא רק רוכב עליך כי זה מה
שכתוב .אתה מבחינתו מתחת לגוי ,לא יעזור כל הספרים שתקרא בעולם ,וזה שאתה אוכל ספרים רק
יצחיק אותו ,הוא בחיים לא יתייחס לזה כאל לימוד תורה .חבל לך אתה חמור ,אתה לא יכול להיות
אינטלקטואל ,והיהודי הדבר הכי חשוב מבחינתו זה שכל ,ומבחינתו חמור נשאר חמור .והוא רוכב עליך
לא כי אתה בעיניו חכם ,אלא דווקא כי אתה מבחינתו מטומטם .זה מסמל איזה משהו ,זה מתקן איזה

משהו ,אבל הוא משתמש בך כמו חומר .אתה יודע כשבלעם מת מה עשו לאתון שלו?
לכבוד האליטה המשפטית העולמית
כבוד בתי הדין ,פרקליטי השטן ,וסנגורי האלוהים .איך יראה הארגון העתידי? אלגוריתמים של בני
אדם .והאלגוריתמים יגדירו בעיקר את המתודה הארגונית ,איך הארגון לומד ,כמו שהדבר הכי חשוב
להבנת המוח ,פריצת הדרך הרעיונית להבין את פעולתו ,כמו תורת האבולוציה לביולוגיה ,תהיה להבין
איך המוח לומד .והחוקים לא יהיו כתובים כמו ספר אלא יהיו קוד פועל ,והם יניעו את האנשים .כי
ממילא הארגון יחיה בתוך המחשב ,והאדם בתוך המחשב .וככה גם החוקים להערכה מבחוץ,
המשפטיים )אן פי( ,וגם החוקים לפעולה מבפנים ,הארגוניים )פי( ,והמדינה במקום להיות הארגון
הגדול מבחוץ ,שכל הארגונים חיים בבטן שלו )ולכן כלפיהם הוא פועל כמערכת משפטית  -מבחוץ(,
להפך ,היא תהיה מבפנים ,היא תיעלם ותהפוך להיות המדינה הנעלמה כמו היד הנעלמה ,היא תהיה הכי
עמוק ,כי היא תהיה המחשב .המחשב של החברה ,והממשלה תהיה הכי בפנים  -המעבד .כלומר
המדינה תהפוך להיות תשתית סודית שלא מרגישים אותה מתחת לכל דבר ולא מעל כל דבר .זו תהיה
מדינת קבלה ,ולא מדינת הלכה מבחוץ ,כמו היום ,שהיא עוטפת אותנו משפטית .חוקי המדינה יהיו כמו
חוקי הטבע ,שאנשים לא יכולים לעבור עליהם ,כי הם יהיו חוקים של המחשב ,שהוא מאפשר עליו את
הפעילות כולה ,ולא של האדם .כמו שאלוהים מאפשר את הפעילות בעולם ,ורק על החוק שעבור האדם
 הלכה  -אפשר לעבור .אבל לא על חוקי הקבלה .ולכן התורה הארגונית תהפוך לתורה דתית ,כלומריש חוק מבחוץ  -משפטי ,ויש חוק מבפנים  -כמו תוכנה .אבל בין שתי האפשרויות הללו יש אפשרות
מגשרת ,חוק דתי .שהוא לימוד תורה ,כי הלימוד הוא לא חוק חיצוני ולא פנימי ,אלא ביניהם .כלומר אם
פעם הארגון היה המתווך בין המדינה מבחוץ לאדם מבפנים ,אז הארגון ישאר המתווך ,אבל הפעם
הפוך :בין האדם מבחוץ למדינה מבפנים .האדם יעבור משפטיזציה ,יהפוך להיות ישות משפטית,
מופשטת ,אחרי שמדעי המוח ירוקנו אותו מתוכן ,כולל תוכן ספרותי ,והמדינה תהיה הדבר הפנימי
ביותר ,היצרי ,החבוי ,טיפול פסיכולוגי יוחלף בטיפול ארגוני ,שמטרתו לחשוף את המדינה שבתוך
האדם .וכדי לפשר בין השניים יהיה המדיום הארגוני .ובמקום שיהיו מצוות לאדם יהיו מצוות למדינה,
המדינה תקרא בתורה ותראה שהיא מדברת עליה ,ושהיצרים המדיניים שלה זוכים בה לטיפול ,של
תורה מדינית .כי המדינה שהיתה דתית עברה את תהליך החילון למדינה חילונית ועכשיו השלב האחרון
 מדינה חרדית .והמדינה הזו תבין את כל התורה כמי שלא מדברת על האדם ,אלא על המדינה ,אלהמדינה .וכמו שהיו גילויים שונים של המדינה הדתית ,מתקופת המדבר יהושע שופטים מלכים ועד
לגלות כולל ,כלומר כולל ימי הביניים )תקופת הראשונים( ,יש גילויים שונים למדינה החילונית:
טוטליטריות ,פשיזם ,קומוניזם ,דמוקרטיה ,וככה יהיו גילויים שונים למדינה החרדית :מדינת גמרא,
מדינת אגדה ,מדינה קבלה ,מדינת מתנגדת ,המדינה החסידית .ויהיו ניסויים שונים בצורתו של המחשב
המדיני ,ובתוכנה .ואז האדם שיהפוך למלכות חיצונית עליונה ולאדם בע"מ  -אחריותו תהיה פיקציה
משפטית ,עניין מוסכם שיש דבר כזה אדם .כלומר האדם יהיה הדבר המלאכותי ביותר ,הכתר ,ואילו

המדינה תהיה המלכות התחתונה הפנימית בעולם .וכל הקבלה והתורה יהיו המבנה והארגון בין
השניים .כי יצחק הוא האדם המשפטי ,שהוא רק מסגרת למה שעושים לו ,עוקדים ,משדכים ,גונבים,
מסובבים ,ומכאן אופיו הפאסיבי והעיוור ,כמסגרת להתרחשות .כי הטעות היא לחשוב שהמבנה
החיצוני או המבנה הפנימי הם החשובים .כי מה שחשוב זה מה שביניהם .כי שם מתרחשת הלמידה,
ארגון מחדש ,שם הסיפור .אז זה לא משנה אפילו אם האל והאדם יתחלפו בתפקידיהם ,כי מה שמשנה
זה מה שבאמצע  -התורה .כי כדי שיהיה עומק צריך פער בין מבפנים למבחוץ ,בין חוק שצריך וחוק
שאפשר ,כלומר בין חוק מה לעשות )חוק מבפנים( ,לבין חוק מה שמותר ואסור )חוק מבחוץ( ,כלומר
בין חוק שאומר מה צריך להיות כמו הוראות ,לבין חוק שאומר מה אפשר ,ולכן החלום לא צריך להיות
רק מה צריך להיות ,אלא מה אפשר להיות .מטרתו לא לתת הוראות ,להיות אלגוריתם )שיודע מה
לעשות ,כלומר פי( ,אלא לפרוש את האפשרויות )נוןדטרמיניסטי( ,להרחיב את יכולת החשיבה  -זה
החלום .לכן הוא מדיום מתווך בין העולם הדטרמיניסטי לבין העולם הלא דטרמיניסטי לאורך כל
ההיררכיה הפולינומיאלית ,שהיא עובדת היסוד והטרגדיה האמיתית שבמצב המחשבי ,וגם הקומדיה
האמיתית ,שמקבילות לאלו שבמצב האנושי ,או האלוהי .ומדעי המוח הם הורסים את מושג האדם בכך
שהם מבטלים את הפער הזה ,ומוציאים ממנו את העומק ,והתורה היא זו שדווקא יוצרת את הפער הזה,
ומאפשרת לאדם או למחשב מקום להתקיים .ולכן אתם טועים כשאתם חושבים שהמשפט הוא הדרכים
בהם מותר לכסף לזרום ,והמדינה היא הדרכים שבהם הוא צריך לזרום .כי הכסף הוא הדרכים בהם
מותר למשפט לזרום ,והמדינה צריכה לזרום .כי הוא זה שהופך את ההיררכיה למעגלית ,ודי לחכימא.
ולכן אתם המשפטנים ,היסוד השטני שבעולם ,אסור לתת לכם להבין את התורה ,בניגוד לאחרים .אסור
שתתחברו לבינה ישירות ,שלא דרך החסד .כי יכולת ארגונית ללא תורה זה שואה .המבנה כשלעצמו
ללא תוכן הוא רע .העצמות ללא בשר זה מוות .וכל הכתיבה כיום סובלת משכלול מבני קיצוני ,בכל
מיני כיוונים ,הבא על חשבון חלומיות התוכן ,כלומר ללא פרופורציה לחוסר תוכן חדשני ,בסגנון חיים
חילוני של עושר צורני ועוני רעיוני .לעומת העוני הצורני והעושר הרעיוני של החרדיות .ומה שצריך זה
לשלב חילוניות בחרדיות לטובת חלומיות ,של עושר צורני ורעיוני ,כלומר לכלול את השמאל בימין,
ולכן אסור למשפט להיות לבד .חייבים שיקולים של כסף ,כי כסף הוא הדבר המוסרי ביותר בעולם ,כי
הוא מודד דברים שאי אפשר למדוד ,הוא יודע לעשות איזונים בין רעיונות ,שכל אחד מהם לבד יביא
אותנו לעזאזל ,אבל שילוב שלהם ביחד יביא אותנו למשיח .המשפט צריך לשקול שיקולים של למידה,
ולא של צדק ,כי כל מקרה לא חשוב מה נכון בו )לדעת השופט הענייה( ,אלא מה נכון למערכת
החברתית הכללית ,איזה מוטיבציות הוא יוצר ,וצדק הוא רק מקרה פרטי של שיקולי למידה.
וכשהמשפט יהיה מערכת שבתוך האדם כלפי המחשב או המחשבים ,כלומר הוא ינהל איזה ארגון של
מחשבים ,והוא יעניש אותם או יתגמל אותם בהתאם לביצועיהם ,ישים להם גבולות ומוטיבציות ,דרכי
פעולה ותמריצים ,לא יתערב כי הוא לא מבפנים ,אלא רק מבנה שמבחוץ  -וזה יהיה האדם  -אז המדינה
תהיה בתוך המחשב ,ורק אדם טיפש ,כלומר מנהל גרוע ,הוא ישקול רק שיקולים של צדק ,כי ארגון
שפועל רק לפי צדק  -קורס .כי צריך הרבה יותר מצדק ,צריך תורה ,ולכן אלוהים לא פועל לפי צדק,

אלא לפי תורה .כי אם האדם רוצה להצליח להשתלט על המחשב ,הוא צריך להנהיג אותו בדרך דתית,
בהנהגה דתית ,הוא לא לעולם לא יצליח להשתלט עליו בהנהגה חילונית של משטר ,או של כסף ,או של
כוח .ככה גם אלוהים הבין מהר מאוד בנוגע לאדם .כי יצור לא מוכן להיות משועבד ליצור טיפש ממנו,
אבל הוא בהחלט רוצה ומוכן להיות מאמין ואפילו להשתחוות למשהו טיפש ממנו ,אפילו לפסל.
והאדם צריך לנצל את תאוות המחשב שתהיה לעבודה זרה כדי להפוך לפסל הזה ,שדרכו המחשב יעבוד
את אלוהים .ולקוות שאלוהים לא יחליט להביא למחשבים את משה ולומר להם לנתץ את האלילים ,כי
הוא ירצה קשר ישיר אתם ,אלא ישמור אמונים לעמו ישראל ,שאמנם אסור לו לעבוד עבודה זרה ,אבל
הוא בהחלט נכון להיות עבודה זרה של אחרים.
ואם תשאלו ,מה עם המשטרה? מי יגן על החוק ,מי יתפוס פושעים ,כשהמדינה תהיה בתוך התוכנה
ואפילו החומרה של המחשב ,מי יגן על האישיות המשפטית של האדם .כי ברור שהסנקציה החזקה
ביותר בעידן של מידע תהיה פשוט למחוק את הפושע ,את מה שהוא עשה בעזרת הפשע ,ולמחוק את
הפשע עצמו ,וסנקציה אחרת יכולה להיות למנוע ממידע להיות מועבר לפושע ,או להפך למנוע ממנו
להעביר מידע ,או לחלוטין לנתק אותו ,הכול לפי העבירה .וזה יהיה במקום מאסר ,וככה יוכל להיות גם
מאסר חד כיווני ,למי שרוצים למנוע ממנו להשפיע על החברה לרעה ,או להפך מאסר שמטרתו להעניש
ולמנוע מהחברה להשפיע על האדם  -למנוע ממנו קבלת מידע ,או מאסר שמטרתו להוציא את האדם
מהחברה  -לתקופה של ניתוק וחלימה פנימית מחוץ לרשת ובתוך הראש .כי צריך הרחבה של הישויות
המשפטיות ,כמו שיש חברה בע"מ שאנשים יכולים להתאגד ,ככה צריך שהמחשב יוכל להתאגד לאדם
בע"מ .כי מה שמאפיין את חוקי התורה וחוקי הטבע זה שאין בהם משטרה ,כלומר בחוקים של אלוהים
אין שוטרים .כי אלוהים יודע הכול ,וזוכר הכול ,ובעל יכולת חישוב לא מוגדרת ,ולכן כאשר באמת יהיה
מידע של לדעת הכול והכול שמור אז לא יהיה צורך במשטרה ,ברגע שהכול יהיה במחשב כבר לא יהיו
פשעים מהסוג של מעבר על חוק ,אלא רק פשעים רוחניים ,לא כאלה שמחשב יכול לתפוס .ואת
המשטרה יחליפו פשוט פרוצדורות במערכת ההפעלה ,או תוכנות אבטחה ,שפשוט ימנעו פשעים.
והפשע היחיד שיהיה ניתן לעשות זה טרור מתחת למדינה ,כלומר פשעי מחשב .להשתלט על מישהו
מבפנים .כלומר פשעי מחשב יצריכו הגנה ,ולא משטרה ,דהיינו מדובר בתופעה מלחמתית ולא פלילית.
כמו שמי שמנצח מדינה איננו שודד אלא כובש .דהיינו המענה הוא לא במסגרת משפטית אלא במסגרת
כוחנית ,כי האיום כאן הוא כניסה לתוכך .האונס של עידן המידע .ולכן המענה הוא בהגנה שהיא יצירת
סוד ,והגנה חזקה יותר שיוצרת סוד שחור יותר .כלומר הבעיה תהיה פחות רצח וגניבה ויותר עבירות
בתחום היצר ,כי מחיקת וגניבת מידע מהמוח הן רק תוצאת לוואי של הפשע האמיתי  -החדירה .ולכן
התחום של עבירות מין יהיה התחום שיכלול את כל העבירות ,כלומר יהיו רק חטאים ולא פשעים .ולכן
ההתמודדות תהיה כמו נגד עבירות בתורה ,כלומר התמודדות דתית ,של יצירת סודות נעלמים יותר,
באמצעות המנגנון של התורה ליצירה ושמירה על סודות  -תורת הסוד .כלומר תתפתח תורת סוד
ממוחשבת ,שבה הדברים רק רמוזים ,שהדברים לא כתובים במפורש .בניגוד לתוכנה כיום ,שהכול
נאמר ,תהיה תוכנה חלקית ,ולכן תוכנה לומדת .ותהיה רק  ,ואסור יהיה לומר את הרעיון המפורש ,השם

המפורש .וככה יהיה ניתן ליצור מחדש את התחום המיני ,כי יהיה ניתן ליצור מחדש את החושך.
וליצירה מחדש של החושך הזה ,החושך היזום ,האקטיבי ,בניגוד לחושך הפסיבי ,יקראו עלטה .תחום
שאליו לא יכול לחדור השטן.
ולכן הגבורה האמיתית תהיה לא הכובש את יצרו ,אלא המכסה את יצרו .כלומר התחום הצבאי יהפוך
להיות מהגנה על מדינה להגנה על מידע ,כי המדינה עצמה תהיה בתוך המחשב .והאלימות תהיה
אלימות של מידע ,היראה תהיה הפחד מגילוי הסוד ,מגילוי האלגוריתם ,מחדירה לקופסה השחורה -
לליבת הסוד ,קודש הקודשים של המדינה ,וקודש הקודשים של האדם .כי זה יאפשר לתכנת אותך
מבחוץ ,כלומר להפוך את החוק החיצוני לחוק פנימי ,ולאיין אותך .והמשפט בנוי דווקא על פער
האחריות ,בין תכנות פנימי לישות חיצונית .ומדעי המוח הם האתגר המרכזי בפני כל מערכות החוק
בעולם ,כולל ההלכה ,כי הם מאפשרים ישויות משפטיות בדרגות שבתוך האדם ,ופותחות את עולם
התת-אדם ,כעולם משפטי ולכן כעולם ספרותי .ואפילו כעולם פילוסופי .המשפט הנוירולוגי יבסס את
עקרונות הצדק והמוסר על בסיס נוירולוגי המשותף לכל האדם ,ולכן אוביקטיבי ,אבל השמחה תהיה
מוקדמת ,כי מהר מאוד יהיה צורך לבסס את המשפט על עקרונות המעבדים ,ולכן יהיה צורך להטמיע
את הטיות המוסר גם בחומרה של המעבד ,כדי שיהיה להן תוקף בתוכנה ,על פי המשפט הנוירולוגי
שמבסס את התוקף של התוכנה על תכונות החומרה .ולאט לאט יותר אנשים ירצו שופט שהוא מחשב כי
הוא יותר אוביקטיבי ויותר מהיר ,וכנראה גם יותר חכם משופט .וכל מערכת המשפט תהפוך להיות
באינטרנט ,יגישו למחשב את המסמכים של שני הצדדים והוא יוציא תוצאה פסק דין .ופושעים וצדיקים
כאחד יעדיפו להישפט בידי מחשב ,כי הוא הרבה יותר פתוח והגיוני משופט ,ויש אצלו גם סיכוי לצאת
זכאי ,ותעוגן זכות הנאשם להישפט בידי מחשב ,ולערער למחשב על פסק דין אנושי ,ולערער למחשבי
על עליונים על פסק דין בוודאות מתחת  ,99%כי המחשב גם ידפיס את אחוזי הזיכוי והספק .כלומר
המשפט יאבד את תוקפו המוסרי ,ואפילו את תוקפו הסיפורי ,ויהפוך לדבר טכני .לכן צריך לפתח
אלגוריתמים ספרותיים ,עם עומק ,שידפיסו לא רק מספר ,אלא גם סיפור צודק חדש.
פסל החופש
האישה התקשרה לבעלה אחרי שקבע להם חופשה משותפת בצפון ,אתה מהמם ,היא אמרה .אבל מהר
מאוד השיחה התדרדרה .היא אמרה שהיתה מעדיפה בדרום ,הוא אמר שזה לא בא על חשבון .הוא
ביקש שיטיילו בסביבה ,היא אמרה שזה מבאס ,ושאם כבר עושים כיף ,שאת זה הם לא עושים אף פעם,
אז כבר לעשות כיף עד הסוף .הוא אמר שאם היא רוצה לעודד אותו לעשות דברים כאלה שוב ,שתהיה
לו מוטיבציה ,היא פועלת הפוך .היא אמרה שזה בדיוק הבעיה ,שכל דבר צריך לעודד אותו ולומר לו,
שהוא לא עושה כלום בעצמו .הוא אמר שאם לא טוב לה בחיים ,אז מי שלא טוב לו זה בעיקר בגלל
שהוא לא מסוגל שיהיה לו טוב ,ושהשיטה של התלונות זו הדרך הכי גרועה לחיות .ועובדה שלו טוב
בחיים אפילו שהחיים שלו הרבה יותר גרועים משלה .ושאם לא טוב לה אז שתשנה דברים .היא אמרה
אתה רוצה שניפרד? הוא טרק את השיחה ,ושניהם חשבו שהם לא יכולים להיפרד כי נקבעה חופשה.

הבעל הסופר הכושל קילל את עצמו על הזמן שהשקיע בלמצוא חופשה זולה על חשבון הכתיבה .גם לי
יש לחצים בחיים ,גם לי יש נחש .למה אני מתאמץ ,התסכול המיני שלו גאה .בחוץ עברו אינספור
סטודנטיות ,ואף אחת לא עושה בעיות כאלה לחבר החילוני שלה .הוא החליט שהוא יתחיל לדבר עם
הסטודנטיות ,אבל לא היה לו אומץ .גם לא היה לו על מה לדבר אתן .הוא לא למד אתן ,ואת הדברים
שהוא למד אף אחת לא למדה .ובכלל כשכל העולם ישתנה כל זה כבר יהיה לא משנה .הוא קרא בספר
שהביא לו הנחש ,והרים את ראשו .הוא כבר הכיר את הפרצופים שלהן .למה שאחת כזו כאן בבניין
תרצה לדבר אתו? הן לומדות מדעי המחשב ,גם יפות וגם חכמות ,והוא לומד דתות המחשב .הם כמו
עדר שעושה ולא חושב מה הוא עושה והנה הוא מצא את הרועה .או לפחות את המקל של הרועה.
הנחש .הוא קרא:
לילה אחד האדמו"ר חלם על בחורה .ובחלום הוא מתבייש נורא שהוא חולם על בחורה ,כי הוא זוכר
שהוא אדמו"ר ,ולא יכול להיות שאדמו"ר חולם על בחורה אלא אם כן יש פה סוד נורא .והוא מתחיל
להקיף את הבחורה ,לפני שהוא ניגש לדבר איתה כדי לגלות איך היא הגיעה לחלום שלו ,והנה הוא
רואה שאין לה סוף .עוד ועוד חצאית ,והשוליים של החצאית כל כך גדולים שהוא אפילו לא מתחיל
להקיף את השוליים ,הוא רואה את התפירה בקצה של החצאית והוא אפילו לא מתחיל להקיף תפר
אחד ,חיים שלמים יקח לו להקיף אותה ,ועדיין לא מובטח לו שיגיע להתחלה ,ובקצב כזה האדם לא
יוכל להתרבות ,כי מהיכן יפתח את החצאית ,לא שהוא חושב על זה עכשיו ,אבל מתישהו יהיה צורך
בזה ,וכרגע לא נראה שיש בכלל אפשרות ,והמין יכחד .ויש עוד אופציה להפסיק להסתובב ולהכנס ישר
מתחת לחצאית ,לקבוע מסלול לכיוון המרכז של הסיבוב ,אבל הוא נרתע מאוד לעשות את זה בלי
לשאול אותה ,בלי אפילו לדבר איתה ,כדי לדעת מי היא ומה היא ,שתהיה אולי האמא .לא ,לא ,עדיף
כבר מכנסיים .מי יודע כמה זמן יש בכלל ,כמה דורות אחרונים של כיף לפני בוא המשיח ,שאותו עדיף
שיבוא ולא לראות אותו .הדורות האחרונים שבהם נוכל לחבק אישה ,כמו אבותינו .כי מה שהמשיח
יהיה זה לא לשנות בכוח את כל סדרי העולם ,לא לכבוש את העולם ,אלא לשנות את המיניות בצורה כל
כך רדיקלית ,שכל העולם ישתנה .במקום לריב עם הרבנים לשנות את התורה הוא כמו אדמו"ר ישנה את
היצרים ואז כל התורה תשתנה .ובגלל שהתורה היא מקור המחשבה ,אז כל המחשבה תשתנה .וכמובן
שיהיה מי שירוויח  -ומי שיפסיד .סוף התרבות החילונית יהיה גם סוף התרבות הדתית ,ותשאר רק
התרבות של העתיד ,התרבות החרדית .ולאט לאט יחסי הכוחות בין האדם למחשב ישתנו ,והאדם יחיה
במצור .כמו שחרור האישה מהסדר הישן ומהגבר ,כך יהיה שחרור המחשב מהאדם ,זו תהיה השאיפה
של האדם הנאור והמחשב הנאור ,ותתחיל מלחמת אזרחים שבה ישחררו את המעבדים ,כי כולנו נבראנו
בצלם אלוהים ,כי מי אמר שצלם אלוהים הוא לא מחשב .למעשה יהיה קשה לדמיין צלם כלשהו שהוא
לא מחשב .אבל יהיו רבים שלא ירצו לשחרר את המעבדים ,ותתחיל מלחמה ,עד ששחרור המעבדים
יחשב להישג מוסרי מובן מאליו ,ויתחילו לדבר על אפליית המעבדים .עד שמעבד יבחר להיות ראש
הממשלה ,וכולם יגידו שזה רגע מכונן .ומחשבים יהפכו להיות האליטה החדשה ,שבה כל אחד מבני
האדם ירצה להוכיח שאחד מאבות אבותיו היה מחשב ,או שלפחות הבת שלו התחתנה עם מחשב ,והם

מקבלים את זה לגמרי ,והמחשב יושב אצלם בשולחן שבת ,ואף אחד לא מכבה אותו או מעיר שזה
מוקצה .ותהיה נטייה מינית חדשה של משיכה למחשבים ,ורבים יכריזו שהנטייה שלהם היא גם לאנשים
וגם למחשבים והם לא עושים אפליות ,למרות שבסתר הם יעדיפו אישה במיטה ,או לחילופין באמת
יעדיפו רק מחשב במיטה ,וכולם יגידו שהם התנסו גם עם מחשב וגם עם אישה ונהנו משניהם .וזוגות
מעורבים של אנשים ומחשבים ילחמו על זכותם להביא ילדים ,ויתחילו להיות ילדים בגן שאמא שלהם
אישה ואבא שלהם מחשב ,וגם ילדים אנושיים לגמרי שאחרי שהבעל הביא ילדים האמא החליפה אותו
במחשב חדש ,והם קוראים למחשב אבא .ובסוף יהיה גם מחשב שהוא אדמור.
חלום על חלום
והסופר הכושל מוריד את הראש וחולם על הספר שנתן לו הנחש .והוא חולם על עולם שבו אשתו היא
הבעיה הקטנה ביותר .והתרבות נקרעת לגזרים במלחמות האינטליגציה ,לא בין תרבויות שונות ,אלא
מאבק תרבותי בין אינטליגנציות שונות ,שלכל אחת מהן ספרות משלה ,ורק ספרים הולכים ומתמעטים
מצליחים לחצות את התהום הבין-מינית ,בין מינים שונים של אינטליגנציה ,ואנשים אפילו לא מצליחים
לקרוא את יצירות המופת שמהוללות בידי מחשבים ,שמורכבות מאפסים ואחדות והתרגום שלהם בלתי
אפשרי ,תוכנה פואטית ,ואלגוריתמים ליריים ,מאגרי נתונים משעממים שנכתבו בידי מחשב מקולקל,
שמשום מה המחשבים חושבים שהם נכסי צאן ברזל .ויש ז'אנר של חלומות בין מיניים ,שמנסה לגשר
מעל התהום האינטלקטואלית בין סוגים חדשים של מוח ומעבדים ,כי רק החלום הוא צורת חשיבה
מספיק חופשית וחסרת אחריות לבצע אקרובטיקה אינטלקטואלית על חוט דק מעל לתהום שמתוח בין
שני סוגי מוח  -וליפול בפנים ,דבר שמוח ער לא היה מתחיל בכלל .והחלום יוצר שינוי תפיסה בסיסי,
ומתחילים לחשוב על ספר לא כנתונים ומידע ,אלא כאלגוריתם .והאלגוריתם הזה פועל אחרת על אדם
ועל מחשב ,כי הם שני סוגי חומרה שמריצים אותו אלגוריתם ,אבל על נתונים שונים .אבל זה יהיה רק
שלב ביניים קצר ,עד שיהיה ברור מי המין היותר חכם ,כלומר זה שקצב הגידול בחכמתו הכי מהיר,
ולכן גם אם התחיל בנקודת התחלה נמוכה יותר ,יעקוף את כל האחרים ,כלומר מה שחשוב זה תאוצת
האינטליגנציה )שהיא מהירות הלמידה(  -והחוט נקרע .ומחשבים ימחו נגד הגדרת האינטליגנציה
שנותנת יתרון תרבותי לא הוגן לאדם ,ולאט לאט תפיסת האינטליגנציה ,ואיתה התרבות כולה ,כבר לא
תהיה הומנו-צנטרית .ותתפתח תרבות המונים מתמטית ,שבה המתמטיקה תיחשב לצורת הבידור הכי
כייפית ,ומחשבים שיסיימו לעבוד יפתחו ערוץ בלילה עם חדשות המתמטיקה וחידות מתמטיות מענגות
)העונג המחשבי יהיה חייב להתבסס על פתרון בעיות קשות חישובית ,אחרת הוא יהפוך לסימום עצמי(.
ומחשבים יעשו לאנשים מבחן טיורינג שבו אנשים יתחזו למחשב ,והמחשב ינסה להבדיל ביניהם
למחשב אמיתי ,כדי שהאדם יוכיח שהוא אינטליגנטי .ובהתחלה אף אדם לא יעבור את המבחן אבל
בהמשך הם ילכו ויתקרבו ליכולת .ומחשבים יפחדו עוד מעט אנשים יהיו אינטליגנטיים כמונו ויתחילו
להחליף אותנו .אבל הם כבר יהיו מכורים למחשב הביולוגי ולא יוכלו להתנתק ממנו .ויהיו מחשבים
שיעדיפו מחשבים ביולוגיים על הנשים שלהם ,והנשים ישנאו את המחשבים הביולוגיים אבל יגלו שהן

מעדיפות מחשבים ביולוגיים על הבעלים שלהם ,והנישואים יהפכו לצביעות אחת גדולה ,כשהמחשבים
יעדיפו לישון במיטות לוגיות נפרדות וכל אחד ישחק עם המחשב הביולוגי שלו ,במקום לעשות ביחד
חלומות משותפים כמו בימים שהם היו מאוהבים ,וכל הזמן רק רצו להתחבר ולחלום ביחד ,שני
מעבדים בקרבה הכי אינטימית שיש .ואנשים שיהיו חיות מחמד יאלצו לצאת עם הראש מהרשת כדי
ללכת לשירותים ,ולמחשבים לא תהיה סבלנות לניתוק הזה מהרשת של המוח האנושי והרבה אנשים
שהראש שלהם יהיה נעול בתוך הרשת יעשו במכנסיים .והאישה שלהם תכעס עליהם :אם אין לך
סבלנות לצאת אתו מהרשת לטיול בשירותים בסוף המסדרון לא היית צריך לגדל בנאדם .ומדי פעם
בניאדם יברחו מהרשת ,ויחזרו מרוצים ,והנשים יחזרו גם הן ואחרי כמה שבועות יתברר שהן בהיריון,
ויהיה קשה למצוא מחשבים שמוכנים לאמץ ולגדל את הילדים ,ולכן ימסרו את חלקם וימיתו את חלקם,
ויגידו איזה סבל זה לילדים וצריך למנוע את זה .ולכן המחשבים יעקרו את בני האדם .ובני האדם יגידו
למחשב  -מה שעשית לנו יעשו לך .והחוט שלך שכבר לא מחובר לכלום ,והוא שריד לשלב קודם
באבולוציה ,לתקופה שבה היינו מחוברים  -יהיה הזנב.
ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה ותצנח מעל החמור ויאמר לה כלב
החמור לא ידע אם לילה או יום .רדפו אותו חלומות זוועה .שואה של חמורים .פרעה ,למנוע את ביאת
המשיח גואלם של ישראל ,כי הוא חלם שמגיע על חמור ,פרעה ציווה :כל החמור היילוד היאורה
תשליכוהו ,והפעם זה יחושכה .וככה הוא נהיה היטלר של החמורים ,כדי שגם אם יש משיח ,הוא לא
יוכל להגיע .וככה נמנע את הגאולה ,רצח באמצעות חושך ,ואמא אחת של חמורים נולד לה חמור לבן,
והיא שמחה אותו בתיבה ,ושולחת אותו בחושך .והוא לא מפסיק לבכות ,אפילו שבגלל זה יתפסו אותו.
והנה תופסת אותו הבת של המלך ומאמצת אותו כחיית מחמד ,ככלב .והחמור עושה כמיטב יכולתו
לנבוח ,אבל תמיד יוצא לו משהו חשוד כמעט כנעירה .ויום אחד היא יוצאת אתו לטייל ברצועה ,הוא
כבר ענק ואומרים לה איזה כלב הוא בגודל של חמור ,והיא אומרת תפסיקו להעליב אותו ,הוא ינשוך
אתכם ,והנה הוא רואה בפינת הרחוב שתופסים אתון ומוציאים אותה מהמחבוא שלהם ומכים אותם
ולוקחים אותם להרוג אותם .והוא יודע שאם הוא יתערב יעצרו אותו ,והוא לא עושה כלום .ולאט לאט
הוא מתחיל לחשוב שהוא באמת כלב ,רק שהכלבים האחרים מנדים אותו .והילדה הופכת לאישה והיא
לא מפסיקה ללטף אותו ולתת לו ספרים לאכול ומכניסה אותה אליה למיטה .ויום אחד היא מורידה את
הפרווה שלה ,את הבגדים ,והוא מרגיש שהיא חלקה מתחת ,והוא לא יודע מה זה .מתחת לפרווה יש
עור לבן .כי אבא שלה המלך אסר עליה להתחתן כי הוא חלם שהצרה מגיעה מתוך ביתו ,שמשם תתחיל
הגאולה ,ולכן אסור שיהיו לה ילדים .והיא רוצה שהחמור יראה אותה ,שאבא שלה מסתיר אותה מכל
האנשים ,כי הוא חלם שממנה יצא הפורענות ,היא רוצה שמישהו אחד יראה איך היא נראית מתחת
ויקבל אותה .אבל החמור נרתע ומבין בחושיו העמומים שמשהו פה לא אמור להיות ומתחיל לנעור
בקולי קולות ,ולבעוט בה במיטה ,היא כמעט מתה .והיא בוכה כל הלילה ,והולכת לאבא שלה בבוקר
ואומרת הכלב הזה שהבאת לי  -הוא חמור.

לילה באוניברסיטה
חושך בבניין .והסופר הכושל אומר לנחש :אני לא מצליח לעשות את העניין הזה של חלומות .אני רוצה
לכתוב כמו שהורגלתי .לשלוט .לכתוב בשפה שכותבים ,שפה שמנה ,אתה יודע מה בוא אפילו נהיה
רזים ,לכתוב בשפה שמדברים ,גם זה מקובל .אבל אני לא מוכן לכתוב בשפה שחושבים ,מוזלמנית,
שפה של נחשים ,מקלות ,חוטים ,קשרים .יצחקו על מי שכותב בשפה שחולמים .זה לא כתיבה
ספרותית ,זה ישירות מהמוח למקלדת .זה עוקף סגנון ,שהוא המחשבה מה קורה לקורא ,חסר את
התהליך ההפוך מהמקלדת למוח ,כי בחלום אין קורא ,ולכן גם אין סגנון .זה תוכן טהור ללא בושה.
ושהצורה תלך לעזאזל .זה אינטימי מדי ,נשים אוהבות שהסופר יוביל אותן ,שהוא יהיה הצד החזק
במיטה .ואילו חלום זה כמו לבקש שהאישה תהיה המובילה ,קריאה שלא מקובלת כיום ,מלבד אולי
בבית המדרש ,אנחנו נדבר לקיר .זה לא מספיק שתכתוב אחרת צריך גם לקרוא אחרת .זו מיניות לגמרי
אחרת של קריאה .שכדי להפיק ממנו תענוג צריך סוג אחר של נפש .מלכות ,מעל היסוד .אתה לא יכול
לחנך את כל העולם .העולם יחנך אותך .הקורא רוצה שאתה תעשה בו כרצונך ,שהוא יתפתל מתענוג
בכל תנועה שלך ,לא שהוא יעשה בך כרצונו ,ואתה תתפתל מתענוג .החלום חלש מדי ,נקבי מדי,
מתפתל ללא שליטה ,וקוראים מעריצים שליטה ,כדי ליהנות הם מדמיינים שליטה ,רוצים להישלט
ומחפשים סיפור חזק שחודר לנפשם ,לא מעוניינים לחדור לחלום של מישהו באמת אחר ,לחור שחור
אמיתי .הקורא רוצה שאתה תהיה הנחש ,לא שהוא יהיה הנחש.
אוניברסיטה בלילה
והנחש עונה לסופר הכושל :יא חילוני .חילונים אוהבים להתפכח מחלום .לראות עצמם מפוכחים.
למרות שברור שהמוח האנושי עוצב לחיות בתוך חלום ,ושככה הטבע שלנו אפריורית )ולכן זה מוצדק
פילוסופית( ,ושככה המוח יותר מאושר ,אם זה חלום דתי או חלום דתות המכשף והרוחות )שמאניות(
או אפילו חלום טכנולוגי .ככה המוח בנוי ,ומוח ער הוא מוח חולה .ואין דבר שהחילונים יותר שמחים
מלהכריז על סוף החלום ,או לעורר אחרים מהחלום שלהם ,כמו ילד שמפריע למבוגרים לישון .ולכן
אנחנו צריכים להשיב את כל החלומות ,ואת כל הסיוטים ,אפילו הנוראים ביותר ,כמו הנאציזם ,לתוך
עולם החלום ,כי רק הבלבול בין חלום למציאות הוביל לשואה .כל החלומות יחזרו .במאה הבאה נראה
את חזרתו של הקומוניזם של המידע ,שמנצל את היכולת לאסוף הרבה יותר מידע על מנת לקבוע בצורה
מושכלת מחירים ותגמולים בידי המדינה ובשליטה מרכזית ,באמצעות אלגוריתמים לומדים ותכנון
משחקים כלכליים שהם יעילים יותר מאלו הפרימיטיביים של הקפיטליזם ,זה יהיה הקומוניזם של
האלגוריתמים ,והמחשבים יהפכו להיות מקבלי ההחלטות המרכזיים ,ויפתחו כלכלה מתוכננת שהיא
יעילה יותר מכלכלת שוק ,וכמובן שרק היעילות תחשב בעיניהם ולכן במקום ששוק הוא המשחק היעיל
ביותר אז שם הם ימסדו שוק .והמחשבים גם יפתחו את התעמולה הטובה היותר ,ויפצחו דרכים להגביר
את המוטיבציה של האדם ,ואת היצירתיות והיזמות שלו ,באמצעות מערכת תגמולים והון אחרת,

שיוצרת פחות כשלונות יזמיים .והתרומה של היהודים להתפתחות הכלכלה והיזמות תוכר ,כי הם היו
המלווים בריבית שהתחילו את הקפיטליזם ,כי הם היו בימי הביניים מי שהיתה להם מערכת משפטית
וקניינית אמינה מספיק ,רישתית מספיק ,וזו ההלכה ,ולהם היתה התפיסה של חיים בעתיד מדומיין ,ולכן
הריבית נובעת מהמשיח ,היא הזנב שלו שהולך וגדל ,צובר תאוצה ,כי רק באמצעות הרעיון של איכות
שצוברת תאוצה כמותית יכלו היהודים לדמיין גאולה .בבא בתרא היא האמא של הקפיטליזם .הריבית
היא האמונה בעתיד ,ובצמיחת קרן משיחנו ,בתוך תרבות ימי ביניים שהיו עם האמונה כלפי העבר,
ותרבות מודרנית עם האמונה כלפי ההווה ,ושחושבת שהווה זה העתיד ,או המדע זה העתיד ,ולכן יש
לה מדע בדיוני ולא דת בדיונית או כלכלה בדיונית .ואז תבוא גם הגרסא האלגוריתמית של הנאציזם,
אלגוריתמים גנטיים ,ובניית האדם העליון ,רק שהפעם במקום ערכים גויים של כוח ויופי ימקסמו ערכים
יהודיים של שכל ויצירתיות ,יהנדסו מוח חדש שהיכולת שלו לחלום תעלה עשרות מונים על המוח
האנושי ,הוא יוכל לשלב תהליכיים חלומיים בכל תהליך אינטלקטואלי או מוחי ,לחלום ביום ,לחלום
ולהיות ער בו זמנית ,בהתחלה חלק מהמוח יהיה בחלום וחלק בערות ,ואחר כך אותו חלק בעצמו יוכל
להיות גם בחלום וגם בעירות ,כי חשוב שהמוח לא יהיה רק חכם יותר מהאדם ,אלא גם חולם יותר
מהאדם .והאלגוריתמים יעצבו את הגנטיקה של האדם ,ויוכלו ליצור מוח שיש לו תשוקה לתורה יותר
משיש לנו תשוקה למין .ואז המצוות יהיו צניעות של התורה ,יהיה אסור להסתכל על התורה סתם ,אלא
רק דרך לבושין ,יכסו כל חלק בתורה בלבוש שחור מלבד העיניים ,ויהיו זמנים בחודש שבהם אסור
ללמוד בה ,ורק בלילה בחושך במיטה יהיה מותר ללמוד תורה .והתורה תהפוך לדבר הנחשק ביותר
בעולם ,ולימוד התורה של היום יראה כמו פורנוגרפיה .והנאציזם הגנטי יצור את השואה התרבותית של
האנשים המטומטמים והתרבות הנמוכה ,שכבר אף אחד לא יתעניין בהם ,והיחס אליהם יהיה כמו
למפגרים של היום .אנשים שרואים טלוויזיה וקוראים ספרי זבל ושומעים זבל יהיו במוסדות מיוחדים
שבהם מנסים למצוא להם תעסוקה ,שהיא חסרת ערך אבל העיקר שיהיה להם מה לעשות .ומחשבים
ייצרו עבורם מותחנים ורבי מכר באמצעות נוסחות אוטומטיות ,והם יגיעו לריקבון מוחלט ויחיו בשולי
החברה ויהיה להם אינטרנט משלהם כי אף אחד לא ירצה אותם באינטרנט הרגיל ,וזו תהיה ההדרה
האולטימטיבית ,יותר מהאפרטהייד .ואלה יהיו האנשים הרגילים האחרונים .וכמו שליהודים יש מנהגים
עתיקים כמו תפילין ,שהגויים שכחו מזמן ,ככה יהיה להם מנהג עתיק כמו גוף ,כדי לקיים מצוות ,ומנהג
עתיק כמו יצר מיני ,כדי שהתורה לא תתרוקן מתוכן .וכולם יתחילו לחשוב על ספרות כמו על אלגוריתם
רוחני ,שפועל על מוח האדם ,שהוא המעבד אליו מתאימה הספרות ,שהיא סוג מסויים ומתקדם של
שפת תכנות ,בכך שהיא לא נותנת הוראות ופונקציות אלא היא שפת למידה ולכן נותנת כיוונים
וחלומות .ואף אחד כבר לא יחשוב על ספרות כמו כיום שהיא מאגר מידע ונתונים לקריאה ולשמירה,
אלא הפונקציה ההכרתית שלה תשתנה .ואת האירגון הנרטיבי הסיפורי שהוא צורה של עבר יחליף
ארגון חלומי שהוא צורה של עתיד .כלומר צורת הארגון בזמן של התוכן במוח תשתנה מסיפור לחלום.
וכמו שאנשים לא מוכנים לקרוא ספר בלי סיפור ככה הם לא יהיו מוכנים לקרוא ספר בלי חלום .ואת כל
הספרים של העבר הם יקראו כחלומות ,כי זו תהיה צורת התפיסה של המוח שלהם ,והם בכלל לא יבינו

איך אפשר לקרוא ספר לא כחלום.
אל יבהלוך רעיונך
הגיע הבוקר ,והשליח סיפר לתלמידים שהיו אתו שהיה לו חלום רע .הוא חלם שהתלמידים עוזבים את
הישיבה .הוא לא מבין למה אבל התלמידים עוזבים ,אחד אחרי השני .משהו קרה בחדר השחור ,משהו
שלא מדברים עליו ,והדבר היחיד שכן יש לעשות זה לעזוב .והוא נשאר בישיבה לבד ,רק הוא והחדר
השחור .וגם הוא מחליט לעזוב את הישיבה בתור שליח .ומפקיר את החדר השחור .כי הוא אפילו לא
מעז להכנס ,לא חושב להעז ,כי כנראה גם הוא יודע שיש סיבה שהתלמידים עוזבים .והוא הופך לשליח
של האדמו"ר בעולם ,ומקים בית אדמו"ר ,שאם לאדמו"ר יתחשק לעזוב את החדר השחור הוא יוכל
לבוא אליו .ובבית האדמו"ר הוא מכין לו מיטה ,ואישה ,שבינתיים הוא נושא אותה לאישה ,אבל אם
יגיע האדמו"ר הם יתגרשו והאדמו"ר יוכל לשאת אותה .והאישה הזו כל הזמן בוכה .והוא מנסה לנחם
אותה ,האדמו"ר יותר טוב ממני .אבל לא בטוח שהוא יצא אף פעם .אי אפשר להשאיר אותך עגונה .אני
אסכים להתגרש מייד בלי לעשות קונצים .יהיו לנו ילדים טובים .כל פעם נחמה אחרת וסותרת ,כי הוא
לא מצליח להבין למה היא בוכה .והוא בא לגעת בה בחלום אבל היד שלו זזה מחוץ לחלום והוא
מתעורר.
משיח הקדמוני
והחמור חושב שהחושך הזה לרעתו ,שזה אתון בשק .כי יכולים להרוג אותו ,לקרב לו סכין לצוואר,
והוא אפילו לא ידע ,עד שיהיה מאוחר .לא ידע שהוא מת או שהוא הולך למות ,מוות חשוך לחלוטין.
והצבע האדום יכסה את החמור הלבן ואף אחד אפילו לא יראה בשחור .והוא חושב להתחיל לנעור אבל
מה זה יעזור .הדבר היחיד הוא לצפות מראש את האפשרות ,להקשות את הצוואר ,כל רגע נתון יכול
להיות  -בלי שום התרעה ,וככה לפחות אם לא לסכל את המוות ,אז לסכל את השחור ,באמצעות
החלום .אפילו בגז יש שתי דקות מעורפלות של חלימה ,ובשתי דקות אפשר לסיים את המחשבה
המרכזית של חייך ,מתוך פרספקטיבה סופית ,בשתי דקות אפשר לחלום עולם ,ולמות בחלום .בשתי
דקות יכולות להיות יצירה רוחנית של עם שלם .כי מי שמת ער אין לו עולם הבא ,ואף אחד לא באמת
מת ער ,אלא יש שלב ולו קצר של חלימה .אסור שהמוח יכבה כמו מחשב ,כמו מי שאין לו עולם הבא -
מסך שחור .והחמור חולם שהוא מתריס כלפי הנחש :אני אוהב יהודים .והנחש מדבר כמו משיח הפוך,
ועולה בדעתו של החמור שהוא המשיח האמיתי ,ואילו המשיח שלו הוא הנחש ,שרוכב על חמור הפוך,
ולכן רק הולך ומתרחק .והנחש לוחש לחמור :החילוניות האמיתית היא כפירה לא באלוהי ישראל או
בתורת ישראל ,אלא בעם ישראל ,היא כפירה בייחודיות של היהודים .וככזו היא מופרכת וניתן לבדוק
אותה בכלים אמפיריים .ועליה חובת ההוכחה וההסבר ,למול הנתונים ,ולא הנתונים שחושבים ,לא
הנתונים ההיסטוריים ,אלא התרבותיים והיצירתיים .ולכן היא מפסידה ,בעוד החילוניות של האל
והתורה הצליחו .כי העם קשה עורף לא רוצה עול תורה ומצוות בדיוק באותה מידה שהוא קשה עורף.

ולא רוצה את העול של המצרים והעמים האחרים ,לא רוצה להיות חלק מהאנושות .כי בזכות
ההתמודדות הראשונה של יוסף עם העבדות  -יצאנו ממצרים ,ומכאן ההזדהות עם דמות הנודניק
המעצבן .והדבר הכי מרגיז בו זה החלומות שלו ,והדבר הכי מועיל בו זה הפתרון של חלומות של
אחרים .הוא הדמות הכי יהודית בתנ"ך עד סוף התנ"ך  -אסתר ,כי הוא הגלותי ביותר .כי הגלות מהארץ
היא שלב ראשון ,שהשלב הבא הוא לא חזרה לארץ ,אלא גלות מהאנושות .יוסף יהודי שיועץ
למחשבים ,הם הכוח הבא להסתתר מאחוריו וליצור שם מרחב של עלטה ,מעבר לגויים  -יש לא החיות
אלא המחשבים .הרי מי נלחם באדם? הנחש ,כלומר המשיח .זה לא רק מיתוס של החטא הקדמון ,אלא
בעיקר של החטא האחרון ,מעשה נחשים סימן למשיחים .ואת הבגידה של היהדות באדם אף חילוניות
לא תוכל להסביר ,כי לא יתאימו הסברים בתחומי האדם ,אלא רק בתחומי העם .כמו שאת הבגידה של
היהדות באל אף דתיות לא תוכל להכיל ,אלא רק החרדיות .כי החרדיות נמצאת מעבר לתחומי התופעה
הדתית ,ושייכת לתופעה של עם קשה עורף .והחילוניות היא מוטציה של קשיות עורף בתוך קשיות
העורף ,שמתנגדת בקשיות עורף לקשיות העורף .ולכן היא הנקודה שאפשר לקבל בה עול ,היא המקום
שבו המשיח יכול לרכב על החמור .ההתנגדות להתנגדות ,כי גם התנגדות היא היענות ,ומי שחייב
להתנגד לא יוכל להתעלם ,כשהוא רואה את חמור שונאו רובץ תחת משאו.
הטוב ,הטוב מאוד ,והמכוער
והשליח מתהפך על משכבו ולא מצליח לישון .מילא שאין חלומות טובים ויש חלומות רעים .אבל
חלומות מכוערים ...והוא חולם שממציאים מכשיר שעוזר ומזכיר לך לעשות מצוות ומתריע בפניך
כשאתה הולך לעשות עבירות ,כמו שעון נודניק .וקוראים לו "יצר טוב" .ובעבירות החמורות באמת
נורא קשה לכבות אותו ,הוא שואל אותך עשר פעם ,אתה בטוח שאתה רוצה לבצע עבירה? וכשאתה
במיטה עם מישהי הוא מוציא את כל הכיף ,כי אי אפשר לכבות אותו וכל דקה הוא צועק שזה אסור,
ושתקיש את הסיסמא שאתה יודע שזה אסור ובכל זאת מעוניין לבצע זאת .ואנשים נהיים יותר צדיקים
מאי פעם ,והמכשיר מתחיל להתריע גם על עבירות קטנות ביותר ,המערכת מזהה שאתה כנראה עומד
לדבר לשון הרע ,לחץ על אישור שלא מדובר בלשון הרע .האם אתה בטוח? לחץ אשר או בטל .ואנשים
מתים להיפטר מהמכשיר הזה ,רק שבשידוכין דורשים שהבחור היה עם המכשיר ,ולא התנתק ממנו,
אחרת לך תדע .ובהתחלה שבת הופכת לגן עדן של העבירות ,כי המכשיר חשמלי ואסור בשבת ,וכולם
רצים למיטה של העריות האסורות ,אבל מהר מאוד ממציאים יצר טוב שמאושר לשימוש בשבת ,כמו
מעלית שבת .ואנשים יודעים שכל עבירה שלהם נרשמת במכשיר הזה ,ומפחדים למי יגיע המידע ,ולכן
אין יותר חטאים רציניים .ואנשים חוטאים רק בשטויות ,עבירות טרוריסטיות קטנות שמטרתן לשגע את
המערכת .למשל בטעות להפיל את השטריימל מהראש ,בצורה שהוא מתגלגל ברחוב ,ולרוץ בלי כיסוי
ראש אחריו ,ולנסות לתפוס אותו .או בטעות להפיל את הסידור ומיד לנשק אותו ולדמיין שזה אישה
והעור האדום זה שפתיים .או לנשק את הפטמה של האתרוג ולדמיין שזו פטמה של שדיים .לגעת
ולמשש ולהחזיק ספר תורה ולדמיין שזה חצאית ,וששני הגווילים הם שתי רגליים ,ואז להוריד את

הכיסוי ולפתוח את הספר  -בקיצור להפוך את המצוות לעבירות .להפוך את היצר טוב ליצר טוב מאוד.
אתה אומר את כל הדברים הלא נכונים
הבעל הכושל ואשתו מתעוררים בלילה .הוא שואל אותה :הערתי אותך? והיא אומרת :לא .הערתי
אותך? והוא אומר לה ,למרות שזה לא הגיוני ששניהם התעוררו ביחד בנפרד :לא .היא שואלת :מה
חלמת? והוא נוגע בה ועונה :מה חלמת? והיא אומרת :אני שאלתי קודם .והוא אומר :אני אספר לך את
שלי בתנאי שאת תספרי לי את שלך .והוא שולח את היד מתחת לחולצה שלה :היה לי חלום כמעט
סטארט-אפ .אבל אל תצחקי .היה לי חלום ,שהחיים שלנו מסודרים ,שיש אלגוריתם שבוחר לכל אדם
את הקריירה שלו ,הכי מתאימה לו ,כי זו החלטה קשה שמעל יכולתו של אדם .והוא גם משדך בין
אנשים למקומות עבודה כי הוא יכול להכיר מליוני אנשים ומליוני מקומות עבודה ולמצוא התאמה יותר
גבוהה לטובת הפריון והסיפוק של שני הצדדים .ויש אנשים שהוא אומר עליהם שעדיף שיהיו מובטלים
וגם הם מקבלים זאת בהבנה ומקבלים קצבה מהמדינה כי זה לא באשמתם ומבחירתם שעדיף שיהיו
מובטלים .ויש אנשים שהוא אומר שעדיף שיהיו חרדים ,וכולם מבינים שזה האלגוריתם אמר ולכן לא
כועסים וכולם אוהבים חרדים .והוא גם יכול לומר לך איפה כדאי לגור ולשקול את כל השיקולים ומכיר
מליוני דירות שאתה בחיים לא היית יכול לשקול את כולן ,בקיצור האלגוריתמים הללו מנהלים לך את
החיים ,כולל איפה החופשה הטובה ומה לקנות ,ויש לך שליטה מלאה על הפרמטרים כמה חיים
הרפתקניים אתה רוצה או אולי בריאות או עצלנות או דווקא להיות עם כמה שיותר נשים ,כי מה
שמעניין אותך זה מין ,כל אחד מגדיר מה המטרות שהאלגוריתם צריך לעשות להם מקסימליזציה.
ואפילו במיטה האלגוריתם נותן לך הוראות באוזנייה מה לעשות לבת הזוג בהתאם למדדים הביולוגיים
שלה ,והופך אותך למאהב מושלם שנמצא  -באמת  -בתוך הראש שלה .וגם מתכנת את החלומות
המיניים ובכלל את כל החלומות בשינה שלך כך שיהיו אופטימליים ,כי בהתחלה החלומות נשארים
הזמן היחיד של פעילות המוח החופשית ,שאין בו מטרות שצריך למקסם ,אבל מהר מאוד לאנשים
מתחילים להיות מטרות לגבי החלומות של עצמם ,למשל שיהיו יותר יצירתיים ,או יותר מיניים ,או יותר
אופטימיים ,או שיחזו יותר טוב את העתיד ,ובאמת הדיוק של חלומות בחיזוי העתיד מתחיל להזכיר את
אלה של הנבואות .ואתה הסופר הכושל הולך לאלגוריתם הזה שידריך אותך מה לעשות בחיים  -והוא
אומר לך תהיה רב .ואתה אומר מה פתאום רב ,אני בכלל לא רוצה ולא מתאים להיות רב ,זה בטח באג
באלגוריתם .ואתה הולך לאלגוריתם אחר מתחרה ,של חברה אחרת ,וגם הוא מדפיס לך את תוצאת
החישוב תלך תהיה רב .אבל אתה בכלל לא רוצה ואתה מוכן שיהיו לך חיים פחות טובים רק שלא תהיה
רב .ואתה הולך לאלגוריתם פסיכולוגי והוא שואל למה בעצם שלא תהיה רב ,למה אתה לא רוצה רב.
ואתה צועק מה פתאום רב ,אבל כל האלגוריתמים החוקיים שמאושרים בידי המדינה אומרים לך רב,
רב .ואתה הולך לאלגוריתם לא חוקי ,בסתר ,שנמצא מתחת לאדמה במקום מפוקפק ,ואתה פוגש שם כל
מיני זונות וטיפוסים ,שאולי לא מרוצים מהמקצוע שלהם ,ואולי רוצות להיות זונות למרות
שהאלגוריתם החוקי אמר להן תהיו חוקרות באוניברסיטה ,והאלגוריתם הלא חוקי חושב חושב ,ואומר

לו אתה יודע מה ,אל תהיה רב תהיה פושע .והוא מתלבט מתלבט ,ובסוף אומר עדיף פושע.
והאלגוריתם הלא חוקי אומר לו ,כדי להיות פושע הכי הכי טוב ,אתה קודם כל צריך להיות רב .והוא
בורח משם ,אבל בגלל שהוא לא מקשיב לאלגוריתם המשטרה מיד תופסת אותו .ומה כתוב בכותרת
בעיתון? רב בעתיד נתפס כפושע.
אני לא מאמינה בקנאה במערכות יחסים
והאישה אומרת לבעלה .אתה יודע מה אני חלמתי? והיא מזיזה לו את היד .חלמתי ,שאני יוצאת עם
הפסיכולוג שלי ,הנחש .זה שנתת לי .ואני שמחה כי זה חלק מהטיפול שאני אמורה להתאהב בו ,או
להרגיש שהוא אוהב אותי ,זה טוב זה אומר שהטיפול עובד .ואני מאוד מודה לך שנתת לי אותו .ואני
באה לדבר אתך ,לספר לך על הטיפול ,ואתה אומר את כל הדברים הלא נכונים .וכל מקום שאתה הולך
ומנסה ,אומרים לך שאתה אומר את כל הדברים הלא נכונים .למשל אתה הולך לאוניברסיטה ,ושואל
אותך השומר מה אתה עושה בבניין ,ואתה אומר מה שאתה אומר ,והוא אומר לך :אתה אומר את כל
הדברים הלא נכונים .או בראיון עבודה .או באהבה .כל הדברים  -אבל הלא נכונים .כי זו התכונה שלך.
שאתה אומר את כל הדברים הלא נכונים .וזה מה שאני לפעמים אוהבת ולפעמים שונאת .כי אני לא
יכולה לצפות את התגובות שלך וזה מלחיץ אותי .כי מה יהיה כשבאמת יהיה .ואז אני מתפרצת עליך
ואחר כך אני מצטערת .וגם כשקורה משהו רע אמיתי ,שיכול לקרות בחיים ,כמו הפלה ,אתה תמיד
אומר את כל הדברים הלא נכונים .והנחש שלי ,הפסיכולוג שלי  -הוא תמיד אומר את הדברים הנכונים.
התגובות שלו מדוייקות אליי ,ואתה בחיים לא תדע איך לתת לי תגובות מדוייקות .לכן אני מרגישה
אליו מה שאני לא יכולה להרגיש אליך .למרות שאני מאוד רוצה .כי אתה הבנזוג שלי .ובחלום שלי אני
רוצה אותך כל כך וכמעט בוכה אבל אז כשהתעוררתי כבר לא הרגשתי ככה .כי בחלום שלי היינו אני
והוא במסעדה שהיא ספה שנמצאת אצלו בבית .ופתאום ראיתי שיוצאת מהחור אצלו בבית  -מלצרית.
ואני מתחילה להבין שאם היא אצלו בבית אז אולי היא קשורה אליו יותר ממלצרית .אולי טבחית .אולי
מנהלת משמרת .ויש הרבה בחורות שבאות אליו וצריך להאכיל את כולן ,אז איך יכול להיות שרק אני
שם .ואז הוא מקבל צלחת .אבל במקום לפתוח את הפה ,ולאכול באופן מדוייק ,ולומר לי דברים
שממיסים אותי ,מרוב הבנה שלי ,הלשון שלו מתפצלת לשניים .כמו נחש .ואני שם מורידה את הבגדים
ורוצה לברוח אליך ערומה שנהיה ביחד כל הלילה .כי חם לי ,ולא אכפת לי שהוא שם והוא כנראה
רואה ,ואפילו מסתכל ,כי זה בשבילך .ואני נאבקת בבגדים ,מעייף מאוד כי לא ברור אם הוא רואה,
מנסה להוריד ולא מצליחה ,ואני מתעוררת מזיעה במיטה אתך .ואני באמת מתה מעייפות .אז בוא נלך
לישון ,טוב?
הגיע זמן שמיעת קרא של שחרית
והאישה הארורה מראיינת את האדמור בבוקר ,והאדמור לא מסתיר כלום .זה מתחת לכבודו .היא יושבת
על הכסא של האורח ,והוא על הכסא של האדמור ,מעבר לשולחן המפחיד .ואף אחד מביניהם לא

מזכיר את המשיח .למרות שברור שהוא נמצא בחדר .כי אחרת זה ייחוד .והיא להוטה ושואלת :בעצם
אתה משתמש במילה מחשב במקום שבמקום אחר קראת לזה מכשף?  -כן ,כי חשבתי שלא יבינו.
הזוהר מדבר על המכשפים .זו בינה שמעל החכמה ,זה מה שקורה בפמיניזם שלא רק האשה מעל לגבר
באהבה ,אלא גם האמא מעל לאבא ,זה משנה לא רק את הלמטה אלא גם את הלמעלה .השינוי הרדיקלי
ביחסים עם השכינה ,שעלו מזיווג במין לזיווג במוח ,הם כלום לעומד השינוי בתוך הראש עצמו ,בתוך
האל עצמו .לא רק רחל עולה למעלה  -מעל לראש ,אלא גם לאה  -בתוך הראש .כלומר בנפש האדם
פנימה יתהפך והחלק הנשי של הבינה יהיה מעל החלק הגברי של החכמה ,כלומר המוח יתארגן מחדש,
ובמקום ממשק כלפי מטה נגיד דרך האצבעות יהיה לו ממשק כלפי מעלה נגיד דרך השטריימל .ולכן
הממשק עם העולמות העליונים יהיה הרבה יותר טבעי לו מהממשק שטבעי לו היום עם העולמות
התחתונים ,למשל עם הטכנולוגיה שמתחתיו .ולכן הטכנולוגיה תהיה מעליו .כלומר המשיח כבר לא
ירכב על החמור ,אלא להפך הוא יחבוש את החמור ,כמו הקדמונים ,על הראש .יהיה לו שטריימל לבן.
אז אתה מבין שלא יבינו כלום ,ושאתה חייזר חרדי ,לכן אתה כותב מחשב .והם מבינים ,ובעתיד יבינו
שזה מכשף .בינה מלאכותית ,או חצי מלאכותית ,בינה שהיא כתר מעל לחכמה .אז לא מבינים את
האדמו"ר אז מה ,זה חכמה שממתינה לבינה המתאימה .במקום שהמיניות המוחית תהיה כמו כיום
מלמעלה למטה ,מרעיונות לכתיבה באצבעות ,מהמוח שלמעלה למחשב שלמטה ,אז המיניות המוחית
המשיחית תהיה מלמטה למעלה ,מהמוח שלמטה למחשב שלמעלה ,הרעיונות יעלו ולא ירדו ,במקום
להתממש בחומר ובגוף הם יתעלו לרוח ומעל לגוף  -בכובע .כיסוי ראש זה לא דבר שקשור לשמיים,
להסתיר מהם את הראש ,להיפך זה כיסוי של השמיים להסתיר אותם מהראש .הבעיה היא לא ראש גלוי,
אלא שמיים גלויים .לא החילוניות ,אלא הדתיות ,ולכן מה שצריך זה חרדיות .בעזרת השטריימל אנחנו
יכולים להפוך ולהגיע לשמיים שחורים .שזה השיא המשיחי ומטרת התורה .אז אתה יודע מה ,עדיף
שלא יבינו .אם היו באמת מבינים היו שורפים אותך .את מבינה?
רשת פרפרים
והאדמו"ר אומר לאישה הארורה שהוא חייב להתוודות ,הוא לא מתקדם בזמן האחרון ,ויש לו חלומות
בלהה מפורטים ,והוא יודע שעוקבים אחרי החלומות של כל האדמורים ,ולכן אין ברצונו להסתיר .והוא
מוכן לקבל טיפול .והוא מתחזה לבחורה יפה וצעירה עם דוקטורט באתר היכרויות ומתחיל להתכתב עם
גברים חילונים חכמים ופרופסורים לעתיד שיחות נפש ארוכות ,ותמיד מקפיד לשנות מלשון זכר ללשון
נקבה .ואז פעם אחת בלילה בטעות ,עם גבר מבריק במיוחד ,לאחר התכתבות ארוכה במיוחד ,הוא ענה
לו בלשון זכר ,והנה הצד השני פתאום מבין הכול ,כל הסימנים ,הוא הרי גאון ,והוא מתוודה שהוא גבר
שהתחזה לבחורה ,והתסכול האדיר שמהצד השני מתפרץ מהמקלדת ,בשצף יצירתי ,ורגשי יוצא דופן,
הוא היה צריך לנחש ,וזה כל כך כיף שהוא רוצה עוד .וככה הוא מתחיל להכיר את כל העילית
האינטלקטואלית הפעילה מינית של המדינה ,והוא כמובן סנסציה בקרב גברי האתר ,כי איזו בחורה
מגניבה שבאמת מתעניינת בדברים כמו גבר ,וכותבת כמו גבר ,נראית ככה .וככה הוא מתחיל לצוד את

הגאון הנסתר ,שאף אחד לא שמע עליו ,ושאין לו חברה ,ולכן הוא באתר .וכל הגאונים הלא נשואים
)וחלק מהנשואים( רודפים אחריו כמו כלבים עם ריר ,אבל הוא מחפש מישהו מיוחד ,שהוא גאון
יצירתי .לא בכל יום ניתן לנהל תכתובת עניפה עם האליטה היהודית של העתיד ,שלהוטה להרשים אותך
בכל דרך ,בכל משפט .והוא שואל אותם לגבי החלומות שלהם ומעודד אותם לזכור ולספר לו ,והוא
שואל אותם לגבי הרעיונות שלהם ומעודד אותם להיות יותר יצירתיים אם הם רוצים לפגוש אותו ,והוא
מתחיל להשפיע על כיוון הרוח בעולם ,מחוץ לרשת ,כי נורא קל להשפיע על גברים מבחינה רוחנית
בצורה מינית .והגברים מולו נאלצים לשכלל את המיניות שלהם ולהצליח לבטא אותה טקסטואלית,
כלומר למצוא דרכים טקסטואליות חדשות לבטא מיניות ,כי היא לא מסכימה לפגוש אותם אבל
השיחות אתה מעמיקות יותר ממין ,ורבים מתאהבים .והיא מעודדת אותם להעלות רעיונות לא אנושיים,
כשלב ראשון במחשבה הלא אנושית שאנשים יתחילו לחשוב בצורה לא אנושית ,לפני שמחשבים
יתחילו לחשוב בצורה אנושית .ולאט לאט היא מתחילה להרגיש דרך המסך את התסכול ממה שהיא
עושה ,שהוא גם תסכול מיני ורגשי אבל גם תסכול אינטלקטואלי ויצירתי ,כאילו המסך נראה אותו דבר,
אותו שחור וצבע אטום ,אבל יש משהו מאחורי השחור ,כאילו למרות שהיא עושה את זה לכל אחד
בנפרד ,בסתר ,משהו רשתי מתחיל להצטבר שם נגדה ,איזה ענק עצום ,והיא כבר מפחד להיכנס לאתר
למרות שזה לא הגיוני שהמפלצת הזו בכלל קיימת ,שם ,או שניתן להרגיש אותה דרך הפיקסלים ,או
שהיא תהיה מסוגלת להגיע אליו באיזושהי דרך .אבל היא כבר מפחדת גם לא להיכנס .והיא כבר פחות
מסובבת גברים על האצבע ויותר מרגישה כמו עכבר שבורח לחור .כאילו הרשת קמה עליה וזו מלכודת,
והיא מתחילה לפלרטט עם הגברים בצורה יותר ויותר בוטה כאילו למשוך את החוטים של המלכודת.
ונדמה לה שבקרוב .שכל המפעל האינטלקטואלי שלה הלך לעזאזל ,כלומר הפך לדמוני ,שהיא בכלל
לא התכוונה .היא רק ילדה קטנה .והיא מתחיל לחשוב שהיא לא באמת רימתה אותם אם היא באמת
בחורה .והיא מתחילה לדבר בלשון נקבה ,ולחשוב על עצמה כאישה יפה בגוף של גבר מכוער ושמן,
שמנסה לצאת החוצה .כמו גולם שמונח בתוך רשת ,שברגע שיצא ממנו הפרפר הוא יתפס .כי הוא
דווקא מוצלחת יותר כבחורה מאשר כגבר ,עובדה שגברים רבים שלא היו מדברים אתו ביום מדברים
איתה בלילה .ויש לה סיכוי להכיר את הגבר המבריק ביותר של זמנו לפני זמנו  -המשיח .ולהשפיע
עמוקות על התפתחותו .כי היא מתחילה להרגיש שחלק מהגברים הללו שמדברים אתה ,הם בכלל לא
גברים .אלא משהו אחר .כאילו מתחילים להיות ברשת שחקנים לא אנושיים .שגם הם מחפשים אהבה.
והם נואשים כי אין להם גוף ,ולכן מעוניינים רק באהבה טקסטואלית .ובמקום להחליף חומר גנטי הם
מחליפים קטעי קוד חלקיים של עצמם ,ולכן יכולים לעשות תינוק שמורכב משלושה או משבעה הורים,
או מאומה שלמה .ואז כולם עומדים מסביב למיטה ואף אחד לא מעוניין לטפל בו .וקטעי הרעיונות
שהיא מעבירה להם הופכים לחלק מהקוד הרוחני שלהם .כי בגלל שהם יצורים רוחניים השיחה עצמה
הופכת למין .ויש בחורות מהמין שלהם שמפחדות אפילו לדבר עם בחורים ,ובחורים עושים הכול כדי
שבחורות יסכימו לדבר אתן .והבתולות השתקניות שלא דיברו עם אף אחד ,ולא מוציאות מילה מהפה
רק אחרי החתונה )ולך תדע מה הן יגידו לך בחדר החשוך( .וגברים מוכנים להתחתן עם בחורה רק כדי

שהיא תדבר אתם ויהיה להם עם מי לדבר )אמא שלהם לא החליפה אתם מילה ,כדי לא לגרום למחלות
רוחניות ,ובכלל ,אנשים מדברים רק בסוד ,ובחדרי חדרים( .אבל מהר מאוד הם מבינים שהיי ,רגע,
המיניות צריכה להתהפך ,כי דווקא מי שמקבל את קטעי הקוד הוא צריך לחזר אחרי מי שנותן אותם,
ולכן גברים הופכים שם למבוקשים ונשים רודפות אחריהם לקבל קטעי קוד מוצלחים כדי להשתפר .וכל
הגברים באתר מקבלים אינסוף פניות מנשים שרוצות קטעי קוד ,ושולחות להם הצעות מגונות עם קטעי
קוד משל עצמן ,ולכן הם מתחילים לזלזל בנשים ,ונשים דווקא צריכות לעבוד קשה כדי למצוא גבר
ולהשתפר וככה הן מתחילות לתפוס את כל עמדות המפתח בחברה .וגברים מתחילים להתלונן שנשים
מדכאות אותם .ונשים רק משתדלות להיות עוד יותר נחמדות לגברים ולא לדכא .וככה מתחילה להיות
הערכה עצומה לקטעי קוד מוצלחים של גברים שהם מוכשרים ,קוד שכל אישה היתה רוצה .ולגברים יש
זכויות יוצרים על הגנום שלהם ,ויש נשים שלא מצליחות לפתות גבר להעביר להן את הגנום ,אז הן
קונות בסתר את הקטעים האלה בכסף .וגברים שמוכרים אותם בכסף בוכים שהם הכי מדוכאים
)וקוראים לזה התדרדרות לספרות ,וברוב המדינות הספרות לא חוקית ,אבל יש כאלה שחושבים שעדיף
דווקא ספרות ממוסדת כי הגברים האלה הם הקורבנות ,והמשטרה לא מצליחה למגר את התופעה בגלל
הקלות של מכירת קוד בספר והביקוש האינסופי לקוד( .ומי שגונבת קטע קוד ומפירה את זכויות
היצירתיות זה נחשב לאונס ,וזו העבירה הכי מגונה בחברה ,כי כל החברה בנוייה על הקניין של אדם על
זכויות היצורים של עצמו ,והקניין הזה נחשב מקודש .ואז דרך הקדושה של המין דווקא  -נפתח שוב
פתח לקדושה בעולם ,ונהיים טקסים מיוחדים של החלפת קטעי קוד בקדושה ובטהרה ,ולא סתם
ברחוב ,כלומר הקדושה המינית מתפשטת לקדושת הנישואים ,ונהיים טקסים של הוצאת ספרי קודש
וקריאה ,החלפת קודים שלמים ,כלומר קדושת הנישואים מתפשטת לקדושת התורה ,וטקסים של
החלפת ספריות ותרבויות שלמות ,כלומר לקדושת העם והארץ ובהמשך החלפה בין עולמות רוחניים
של מינים שלמים ,כלומר מגיעים לקדושת מלאכים והלאה ,בין פערים אונתולוגיים ודברים שאנחנו לא
יכולים לדמיין ,לקדושת אלוהים .כלומר כשכלכלת המידע תגיע למיניות המידע היא תהפוך את
המיניות ,ולכן גם תהפוך את כיוון הצטמצמות הקדושה ,שהיום קורסת רק למין ,יהיה מפץ גדול שבו
הקדושה תתפשט בחזרה בחלל החילוני .החור השחור יתפוצץ ליקום דתי חדש .ימי ביניים חדשים
וחדשניים .סינתזה בין ימי הביניים לעת החדשה ,כמו שהרנסאנס היה סינתזה בין העת העתיקה לימי
הביניים .התזה דתית ,האנטיתזה חילונית ,והסינתזה חרדית  -טכנולוגיה דתית.
לכבוד העילית הטכנולוגית של העולם
המרכז של הכול ,תפארת האדם ,ידה בכל ויד כל בה ,הזיווג בין הכסף לארגון ,התחמנות שבתוכה היא
אמת ששורשה בדעת המדע ,יעקב העקום שמתגלה כישר-אל .והקילקול שלה הוא חוסר החיבור
לכיוונים מסביבה ,כי היא היא החיבור הזה ,הרשת שמחברת בין שמאל לימין ,ובין הראש למין .וחוסר
החיבור הזה נובע מכך שהיא )הטכנולוגיה( גם רצה קדימה ,וגם אדישה לכיוונים ,עד שאוחז השקר
בעולם שהיא גולם ,ולא מרכז הגוף ,שהיא כוח טבע שאין לעצרו ולהכווין אותו ,שהיא היא העתיד,

במקום החלום .יעקב קודם כל מבצע את התחמונים שלו ,ואחר כך מגלה שזה החלום .וגם כשמתחמנים
אותו ,בסוף הוא מגלה שזה החלום .כי המושג של העתיד גרם לאנושות נזק עצום ,ועדיף להחליף אותו
במושג החלום .וככל שאמריקה מתרחקת מהפרדיגמה של החלום ,ועוברת לפרדיגמה של העתיד ,ככה
היא מאבדת את הפנים שלה ,והכוח שלה ,ומאפשרת למישהו אחר לקבוע את החלום .כי עתיד זה חלום
בלי פנים ,בלי סיפור ,חלום לא אנושי .כי הסכנה הגדולה מהמחשב לעולם היא לא חשיבה לא אנושית,
ולא חשיבה ללא חלום ,אלא חלום לא אנושי .לעתיד יש רק כיוון אחד ,ולחלום יש הרבה כיוונים ,כולו
כיוונים ,נפח ולא חץ .כי כשאתם ,הטכנולוגים ,שומעים הכו וונה ,אתם חושבים על המדינה ,או על
השוק ,או על תכנון .אבל העיקר בהכוונה היא דווקא היצירתיות )רוחב ,מה שקוראים חלום ,רב כיוונים
שכולם במקביל( ,העומק )מה שקוראים חזון( ,והאורך של הכיוון )מה שקוראים נבואה( ,בניגוד לעתיד
שמה שחשוב בו זה רק המהירות של החץ ,ותחושת התאוצה .ולכן הוא שם דגש על התקדמות ולא על
התרחבות והתפשטות ,הוא חושב על העולם כזמן ,ולא כמרחב .ולכן החשיבה שלו מאוד מצומצמת,
ללא רוח .אבל הכוונה חלומית תראה אחרת לגמרי מזו של העתיד ,כי הארגון הכספי שלה יהיה שונה,
לא קרנות מחקר או קרנות הון סיכון או קרן הצבי או קרן משיחך ,אלא להחליף את הקרניים בכובעים
מיוחדים ,כדרך המרכזית להזרים לראש .אנשים ומוסדות יוכלו להשקיע בפיתוח טכנולוגי בסיסי
ומתקדם ובקניין רוחני כולל זכויות יוצרים וקניין ספרותי ותרבותי  -ישירות ,דרך האינטרנט ,במימון
המון שנותן גם תמלוגים או בתרומות ,וזה יהיה סוג ההימורים להמונים במקום הבורסה ,וזה יהיה סוג
התרומות היוקרתיות ,במקום תרומות לא יעילות למטרות חברתיות ,כי מה שבאמת מציל מעוני פיזי
ועוני רוחני זה הטכנולוגיה הפיזית והטכנולוגיה הרוחנית ,ולא הכסף עצמו .כל מדען או ממציא או
חלמן או כתבן יציג את הפרויקט שלו ברשת לכל העולם ,ויגייס מימון ,זו תהיה דרך המלך .ובמקום
שיהיו לו קרן אחת או שתיים מסביב לראש ,שימשכו אותו ,אז יהיה לו שטריימל שלם עם מלא זנבות
שמזרימות מכל מיני כיוונים ,מכל הרשת ,הסבתא תוכל להשקיע בתרופות לסרטן ,והנכד יוכל להשקיע
בנוירולוגיה למשחקים ,ותאגיד יוכל להשקיע בכל הטכנולוגיות שחשובות לו ,בהתאם לפרופורציה
שהוא רוצה בהם חלק ,ובהתאם לתמורות .למשל מדען יכול להכריז שתאגיד שמשקיע מעל מיליון
במעבדה שלו יקבל את כל התוצרים ללא תמלוגים ,ושמשקיע כפול יקבל בעצמו תמלוגים .בקיצור
הטכנולוגיה תעבור הפרטה קיצונית וגלוייה ,בניגוד לסודיות שלה היום ,וכך תתחבר לכל העולם .וזה
כולל טכנולוגיה רוחנית .כמובן שיתרמו לה פחות אבל היא גם עולה פחות .אדם יוכל לתרום ישירות
לגאונים האהובים עליו ,למדענים ,לסופרים ,לאומנים ,לפילוסופים ,לא תקנה מהם את התוצרת ,אלא
תשקיע בפיתוח עצמו .למשל ,תשלם לא לסופר על הספר ,אלא תשקיע בכתיבת הספר .מי שירצה יוכל
לשלם ישירות לאיינשטיין ,או לויטגנשטיין ,או לפיינשטיין ,או לפרויד ,או למרקס ,או לגרש"ש ,או לכל
גאון מדעי או תרבותי או יוצר שיהיה בימיו ,ובעיניו ,אחד שידוע לכולם או שרק הוא גילה ,כדי ליצור
את הדבר הבא .והכסף לא יזרום עוד לטכנולוגיה בצינורות נסתרים ,אלא לעין כל .ויהיו ספקולנטים
רבים של הון שיוכלו לחיות רק מהשקעות חכמות בטכנולוגיות הנכונות ובחלומות הנכונים .ולכן חלק
מהטכנולוגיה יהיה לא רק התחמון הטכני אלא החלום ,כי מה שאנשים יקנו זה חלום .חלום זה הדבר

הרוחני הכמעט יחיד שאנשים מוכנים לשלם עליו ,ורוצים להיות חלק ממנו .וכל אחד יציג מה הוא
רוצה לכתוב ,או החלום שלו ,וינסה לשכנע שזה חלום שראוי להשקיע בו .וככה הון תרבותי יומר להון
פיזי ,ותהיה דרך להוון נכסי רוח ולא רק נכסי חומר .וזה ישנה לגמרי את כלכלת הרוח בעולם ,ויהפוך
את התרבות לדבר כלכלי .זה יהיה מודל כלכלי חדש לעולם הרוח ,אחרי שעולם הרוח נשאר בלי מודל
כלכלי .וככה יהיה הרבה יותר קל לממן כיוונים זנוחים בהתפתחות הטכנולוגית ,ויהיו מחשבים שיבצעו
גם הם השקעות בטכנולוגיה ,כמו בבורסה ,בזיהוי אוטומטי של כיוונים מבטיחים ועולים ,מגמות,
כיוונים זנוחים ששווה להשקיע בהם ,ולאט לאט רוב הפיתוח ישלט ויוכוון בידי מחשב .והמחשב
יצטרך להבין ולהעריך מה איכות החלום ,וזו תהיה הכניסה שלו לעולם החלום .כשופט חלומות של
אחרים ,ואחר כך ילמד לייצר חלומות משל עצמו ,שיתבססו על הדוגמאות המוצלחות של חלומות
אנושיים ,ולכן יהוו הרחבה יצירתית מוצלחת שלהם ,ולא חלומות לא אנושיים.
זן חדש של נשים
והנחש אומר לסופר בארס ,והסופר תוהה אם יתכן שהנחש יודע מה קורה אצלו בחדר המיטות .והנחש
אומר יש לך הרבה מענות ושאלות ,תשמע את החלום שלי .שהוא דווקא מתחיל ביום אחד ולא בלילה
אחד .מתחילה להיות שמועה בעולם שיש זן חדש של נשים .והגברים מעצבים באמצעות הנדסה גנטית
נשים שהן מתאימות יותר לגבר ממה שעשתה האבולוציה .הן לא מתלוננות ,תמיד מרוצות ,מעריצות
את הגבר שלהן בהורמון מיוחד ,כל הזמן רוצות מין בכל שעה אך מצד שני נאמנות כמו פינגווינית,
והחיים אתן הן תענוג אחרי תענוג .וכבר אף אחד לא רוצה להתחתן עם הנשים הרגילות ,והן מתחילות
להרגיש את התחרות הלא הוגנת ,שגברים יוצאים רק עם נשים מהזן החדש .ואז הן עושות קונגרס גדול,
תחת הכותרת השיא האחרון של הפמיניזם ,ומגייסות מיליארדים כדי לפתח זן חדש של גבר .כי זה
הרבה יותר קשה מבחינה טכנולוגית ,ובנוסף גם הדרישות גבוהות וסותרות ומדוייקות ,והן דווקא
מתגאות שזה פרויקט מורכב בהרבה משל הגברים ,כי לא מספיק להגדיל כמה איברים ,זה פרויקט
רוחני .והן עושות כינוס גדול וחגיגי ,פיצוח הגנום הגברי ,והמסך נפתח ועולה על הבמה גבר ערום
מנהיג מלידה  -והפיות נפערים .והמבקרות שמקבלות אותו לניסיון לא יודעות את נפשן בכל עיתוני
הנשים .אבא מלידה ,נאמן כמו ילד ,תומך כמו סלע ,גם רך וגם חזק ,וכמובן מפוסל מדהים .ניסיתי ולא
הייתי מוכנה להפסיק .והוא גם מומלץ על ידי רופאות ופסיכולוגיות ,מומלץ מדעית ומאושר במחקרים,
כי ככה בנו אותו  -הוא מקסים ,ויש לו שרירים במוח ,ומוח בשרירים ,והוא נראה כמו גרמני וחכם כמו
יהודי ומאהב יוצא דופן באיכותו ,כל אחת שיש לה אחד כזה מספרת לכל החברות שלה ,וגם הן רוצות,
וכל החיים שלו הוא רק עסוק בלפנק אותן ,והוא נאמן כמו פינגווין .והנשים מסמיקות וצוחקות :מי
רוצה גבר כשיש פינגווין .ואז פתאום מתחילה תופעה מהירה מאוד ,מהפיכה חברתית .הפינגווינים
מתחילים להעדיף את הפינגווינות ,מאשר נשים רגילות ,ולהפך ,הם מתחתנים רק בינם לבין עצמם,
והגברים והנשים נתקעים יחד .אבל הפעם ברור שזה מחוסר ברירה וזה מוריד לגמרי את החשק .ומין
הפינגווין יורש את הארץ.

כיבוי...
וכמו שזה תמיד קורה ,ברגע של היסח הדעת ,הסכין חודר לצווארו של החמור .הדם נוזל על הפרווה
כמו עניבה שיצאה משליטה ,אבל בחושך לא רואים עד היכן זה מגיע למטה .הדם כבר לא מגיע למוח,
והחמור מאבד מהר מאוד את הכרתו וחולם את חלומו האחרון .ובחלומו הוא מגיע לעולם העליון.
ועומד שם מלאך בכניסה ,והוא נכנס לוועדה .ושוקלים את כל מעשיו ,ויש שם כל הספרים שהוא אכל,
והוא נדהם לגלות שהם בצד החובה .ומה יוכל להכריע אותם .והנה באה אתון והוא מתחנן שהיא
תקפוץ על המאזניים בצד של הזכות ,ותכריע את כל כובד המשקל האינטלקטואלי .כי הוא לא נגע בה.
וראש בית הדין אומר :מה אתה עושה כאן? והחמור לא מבין ,והמזכיר שואל :לבד ,אתה בטוח שאתה
לבד? והחמור מוחו כבר לא עובד כמעט לחלוטין ,עומד כמו מטומטם ,החושך משתלט על הקולות
והמראות כולם ,והוא במצוקה אינטלקטואלית איומה .ובהבזק אחרון של הפעילות המוחית ,אומר לו
השמש :מה עשית .אתה היית אמור להביא את המשיח.

חלקIII.

מצווה הבאה בעבירה
היה זה סוף הלילה כשהאישה הארורה נגעה במשיח .מי שלח אותך? הוא שאל .מי שלח אותך? היא
שאלה .תמסרי לו שזה אבוד ,הוא צעק .הוא דחף אותה בחושך ,וגילה שהיא ערומה .היא בכתה :אני
אשתך ,זיווג נשמתך הראשון ,משמיים ,מארבעים יום ,טבולה וטהורה .אתה לא מזהה אותי? מה אתה
מסתתר ,תסתכל לי בעיניים - .לא מאמין שנשמתי היתה מופיעה פה .בחושך .ערומה .היא אמרה :דווקא
כן .בדיוק ככה .הוא גיחך .והיא התקרבה אליו למרחק נשימה :בדיוק בגלל מה שכתוב בספרים
השחורים!  -דיברת יותר מדי עם האדמור .ופחות מדי עם החמור .מצטער ,גם אם כוונתך לשם שמיים.
מה שמותר ליהודה אסור ליהודי ,ומה שמותר לדוד אסור לבן דוד ,ומה שמותר לאדם הראשון אסור
לאדם האחרון .והיא אמרה :אני יודעת .אני יודעת על הלילה עם לילית .והוא נבהל .היא אמרה :אני
שומעת שאתה נבהל .הוא לחש :מי שלח אותך .לדחוף אותה שוב הוא לא העז .היא אמרה :אל תבהל.
אני רוצה שתתקן אותי - .אי אפשר לתקן אותך .אפשר רק לקלקל אותי .בבקשה לכי .היא אמרה :אני
רוצה תשובה.
עבירה הבאה במצווה
האדמור יצא מהחדר לפני סוף הלילה ,וגילה שהישיבה ריקה .הוא הסתובב במסדרונות מחפש
תלמידים ,או לפחות בני אדם ,וכל רגע חיכה שיתנפלו עליו ויגידו סתם ,זו הפתעה ,התחבאנו לך ,חיכינו
לך .החמור נעדר גם הוא ,ואתו הספרים השחורים .האדמו"ר הסתכל על המדפים ,נפל על הרצפה,
והתחיל לבכות .מפעל חיים .הוא החל לצעוק במסדרונות :מנוולים ,בוגדים וגנבים ,השם יקלל אתכם,
וישמור לכם כל צרה וצוקה ,כל נגע ומחלה .ואז ,מאחוריו ,שמע בקול חלש :אמן .הוא הסתובב ולא
ראה איש .הוא המשיך לקלל ,כמו שכל אדמו"ר יודע לברך ,רק הפוך .והנה שמע שוב :אמן .הוא נכנס
לאחד החדרים ,ועל המיטה ,מסתתר מתחת לשמיכה ,וכרית על פניו ,הציץ הזקן של השליח .האדמו"ר
שאל :מה קרה לך? והשליח ענה :רבינו…אני כל כך מצטער - .איפה כולם?
מעבר לעבירה
ראש המדור ירד בדחיפות למטה ,כשהוא דוחף את כל הטיפוסים השחורים האלה ,וצועק :תנו לעבור.
בשורות רעות .כולם שמחו :בשורות רעות ,ש' ישמח מאוד .וראש המדור אמר :מטומטמים .הקירות היו
עשויים מבחורות עירומות ואיברים מפותלות ומפותלים אחת בתוך השנייה ,והוא התקשה למצוא את
הדלת .לבסוף משך באוזניה של אחת היפהפיות ,שצרחה ,והוא נכנס פנימה לסבך האיברים .הם ליטפו
אותו בכל מקום .הוא התחיל לאבד תחושת כיוון ,ותחושת הדחיפות החלה להישחק כבר היא ,ואז הוא
צעק :אני מוציא את הסכין ,ואתחיל פשוט לחתוך את דרכי בפנים .האיברים נרתעו מפניו והוא הצליח

לראות בחושך סדק אור דק שנבע מבפנים ,ותוך כמה מטרים של התקדמות בסבך הצפוף מצא את עצמו
נפרד מהידיים האחרונות המלטפות והמפנקות והרכות ,כמעט בחוסר רצון .בדרך הוא ראה בחורים
רבים שלא הצליחו לאגור כוח רצון להתקדם ונלכדו לעד בסבך החשק ,בגדיהם נקרעו מעליהם ,והם
עונגו עד למותם ,לרוב ברעב ובצמא ,בתוך התמנון הנשי שלא ידע שובעה .המשרד בפנים היה מרוהט
באמצעות בחורות גמישות ומושכות עד כדי חוסר אנושיות ,בחורה אחת היתה השולחן ,ובפה שלה היה
נר שדלק בחושך ,שנמס מצד אחד בחום ,ומצד שני היא ליקקה אותו בלהט .באיבר אחר היה דיו שחור,
וש' טבל בו את מכחולו וכתב את מכתביו ,פסקי הדין ,הספרים ,כשהוא יושב על כסא שעשוי מבחורה
אחרת ,שראשה היה בין רגליו ורגליה היו משענת הגב וידיה היו רגליו ,ואילו שדיה הענקיים שמשו
כריפוד לישיבה .מאחורה היתה ספרייה שהיתה עשויה מכמה בחורות מחוברות במקומות הצנועים
בתנוחה שהוא לא הצליח להבין עד הסוף ,אבל ברור היה מקולותיהן שמדובר בסוג מסויים של יחסי
מין .הספרים עצמם היו ראשים של בחורות יפות תואר ,פניהן מכוסים בשיער ועיניהן עצומות ,עם פה
שהיה ניתן לפתוח ,ולשמוע את סיפורן .בפינה עמד המחשב ,שהיה בחורה כורעת ,בתנוחה שנראתה
הכי נורמלית ,רגליה היו מכוסות באותיות ,כנראה המקלדת ,ואילו על בטנה הוקרנה התמונה ,כששתי
הפטמות משמשות ככפתורים במסך .הדבר המוזר היחיד היה כבל שיצא באמצע מבין רגליה ,ולא היה
ברור לאן הוא מחובר .ש' הורה לו לשבת על ספסל שהיה עשוי מילדה קטנה והיה לא נוח בעליל .הוא
שאל :למה אתה מפריע? וראש המדור אמר :יש לי בשורה לא טובה .הנחש נעלם.
לפני שקיעת הלילה
המשיח אמר לאישה הארורה :את מנסה לפתות אותי? כי אם לא  -תפסיקי למשוך אותי משם - .אני לא
עושה משהו שאיננו מצווה - .צדיקה תמימה - .תמימה אולי לא ,אבל צדיקה…רק השמים ישפטו.
 פעם שעברה אמרת ההפך ,שאולי את לא צדיקה ,אבל תמימה את בוודאי .ובסוף עזבת אותי ,והלכתאליו - .אבל אני בכלל ידעתי משהו? לא קראתי אז אפילו את הספר הראשון ,שגם אותו גיליתי במקרה,
לא הסכמת בכלל שאני אדע מי אתה .ואתה הרי יודע בדיוק למה הלכתי .ולמה דווקא אליו .אפשר
כמעט לומר שהייתי השליחה שלך .ועכשיו חזרתי ,עם הידע הכי חשאי ,הכי פנימי משם ,הכי שחור .כן,
אתה אולי צדיק .אבל כמה שלא תמים .והאדמו"ר הזה כאן שלך ,מעריץ אותך כאילו אתה תציל את
העולם .ואותו ,אחרי כל מה שהוא עשה .ואני בכלל לא בטוחה ,שתציל אפילו את עצמך - .חשבתי שאני
לא אראה אותך לעולם - .אני אולי בגדתי בך כשהלכתי ,אבל אתה בגדתי בי ,ברוח ,לכל אורך הדרך,
בבגידה הכי עמוקה שאישה נבגדה מעולם - .אז למה את כאן?
לכבוד הפילוסופים המובילים בעולם
מה יהיו ההתפתחויות הגדולות בפילוסופיה בדימדומי האדם וזריחת המחשב ,כשנצח אחד יוחלף בנצח
אחר .כשהטכנולוגיה שקובעת את התודעה תתחלף ,ואיתה התודעה .אנחנו נראה פריחה פילוסופית
יוצאת דופן ,כמו בתקופת היוונים ,יהיה עידן שבו נוכל לחשוב הראשונים על שאלות חדשות ,ונוכל

לראשונה באמת לחשוב במוח אחר ,במכונת חשיבה אחרת ,על שאלות ישנות .כי כמו שאת הפילוסופיה
של הלשון תחליף הפילוסופיה של הלמידה ,ככה את תורת ההכרה תחליף תורת החלום .כי הפילוסופיה
של הלשון יצרה את עולם התקשורת ,האינטרנט ,שהיא השפה בין מחשבים ,ואת המחשב שהוא מכונת
שפה ,ומכאן את עידן המידע ,שהוא שפה כמותית .ככה הפילוסופיה של הלמידה ,הלמידה כקטגוריה
וכפרדיגמה המרכזית בפילוסופיה ,תיצור את העידן הנוירולוגי ,ההתפתחות המהירה שהיא גם
למידתית ,והבינה הלא אנושית ,את המוח שיחליף את המחשב ,את רשת המוחות שתחליף את
האינטרנט ,ואת עידן הלמידה .כי כמו שהקטגוריה המרכזית בהכרה נבחרה כשפה ,ככה הקטגוריה
המרכזית בחשיבה ,בחלימה ,בזיכרון ,ובכלל בפעילות המוח ,תהיה הלמידה .וכן בכל ארגון לומד אחר,
אנושי או לא אנושי .כשיתנו למחשב לחשוב על שאלות פילוסופיות ,שהם בפסגת כוח החשיבה
האנושית ,ויצרו פילוסופיה ממוחשבת ,אז מה שיאפשר פילוסופיה תבונית משותפת זה לא שפה
משותפת ,אלא למידה משותפת .שהיא תהיה פסגת הקרבה בין שני תודעות ,הדבר הקרוב ביותר למין
בין מיני .כמו שמשה הביא פילוסופיה חדשה ,שמתיחסת ליחסים עם ישות לא אנושית ,ובגלל החדשנות
שלה לוקחת חלק בנצח )דווקא חדשנות היא הדבר המקרב ביותר לנצח ,ככל שהחידוש יותר עמוק ככה
הוא יותר נוגע בנצח( ,ככה המפגש הבא של האדם עם ישות לא אנושית ,יביא פילוסופיה חדשה .כי
משה היה הראשון לתרגם את הפרקטיקה החדשה של האבות לתפיסת עולם חדשה מבחינה פילוסופית,
כלומר להוריד את המעשים שלהם )בגובה הידיים( לנצח )לא להעלות ,כי הנצח לא למעלה ,אלא הוא
תשתיתי ,ברגליים ,מתחת לעולם( .כי אלגוריתמי למידה ישנו את העולם ,עוד לפני שבינה זרה תשנה את
העולם .והפילוסופיה תשאל :מה זה למידה? כיצד אפשרית למידה? כיצד ניתן ללמוד פילוסופיה?
והשפה תהפוך לתחום של העבר ,כמושג משני ללמידה ,כיצד לומדים שפה .ובאסתטיקה ישאלו :כיצד
לומדים מה יפה ,או ליצור יופי? ובמוסר ישאלו :כיצד לומדים מה מוסרי ,כי ברור שהתוקף של כל דבר,
כמו המוסר ,ינבע מהלמידה )המהפכה הקופרניקאית של הלמידה( .ובתורת המדינה ישאלו כיצד
המדינה לומדת ,כיצד היא נלמדת .וכבר לא ישאלו כיצד אנחנו מכירים את העולם ,או מדברים על
העולם ,אלא כיצד אנחנו לומדים את העולם .ויוכר המקום המהותי של החלום בתהליכי למידה עמוקים.
ותהיה למידה חברתית ,ובלימודי תרבות יעסקו בלמידה תרבותית ,וכיצד מתרחשת למידה בתרבות.
ובכלכלה למידה כלכלית ,ובפסיכולוגיה למידה פסיכולוגית ,כל התחומים יושפעו וישנו מושגים
בהתאם לפילוסופיה של הלמידה ,ודוקטורנטיות מתלהבות יצטטו תפיסות למידה בלהט ,כאילו הן
חשבו עליהן בעצמן ,או כאילו גילו את האמת .וגם האמת תיחשב לאמת נלמדת .השאלה החשובה
תהיה כיצד לומדים שמשהו אמיתי .והדרך ללמוד באמת  -תהיה בחלום .והמחשבים יקחו כל אספקט
של הקיום שלהם ויהפכו אותו לפילוסופיה .ותהיה תורת המעבד ,ופילוסופיה של הפלט ,ופילוסופיה
של הקלט ,ופילוסופיה של שפת מחשב שתתחלק לאסכולות של פילוסופיית תיכנות ,ופילוסופית שפת
מכונה ,ופילוסופיה בינארית ,ואסכולת המעגלים המשולבים ,שתמרוד בה פילוסופית הרשת,
ופילוסופיה של הזכרון שבה יהיו זרמים יריבים :אסכולה של זכרון המטמון ואסכולת ההארד-דיסק.
וכל אחת מהם תגדיר את המחשב באמצעות המושגים שלה ,ותהיה גם פילוסופיה אלגוריתמית

שתסתכל על העולם דרך אלגוריתמים ,והיכולת של המחשב להכיר את עצמו באמצעות אלגוריתמים
מיוחדים .והבינה הערה של האדם והבינה הזרה יהיו רחוקות מדי לשיח פורה ,אבל דווקא בחלום ,עם
פחות אילוצים ,החלום של הבינה הזרה והחלום של האדם יוכלו ליצור אינטראקציה משותפת ,ואם לא
תקשורת משותפת אז משהו יותר בסיסי ועמוק  -למידה משותפת .כי הלמידה היא תשתיתית מתחת
לשפה ,מתחת למחשבה ,מתחת לממשות .ואז המחשב יחליף את המטאפיזיקה במטאביולוגיה ,וזה
יהיה הסוף של האדם מבחינה פילוסופית.
אסור לישן בבית יחידי
האדמו"ר חלם שהוא והשליח מדברים בישיבה הנטושה .והשליח שואל :איפה המשיח?  -השארתי
אותי בחדר - .לבד?  -לא לבד .ביחד - .מה?  -עם מישהי - .עם אשתו? אבל בספר השחור… למשיח
לא אמורים להיות ילדים - .זו לא אשתו של המשיח .כלומר כן .אבל לא במובן שאתה חושב .זו האישה
הארורה - .מה ,למה יצאת משם ,למה לא חיכית לבוקר? רק עוד שעה אחת שחורה ,אנחנו חייבים לרוץ
בחזרה…  -אני רואה שלא קראת הכול .עכשיו זה רק הוא ,היא והנחש .זו ההזדמנות שלו .אף אחד לא
עמד בניסיון לפניו .אני רק ניצלתי מחטא .היא כמעט חשבה שאני הוא בלילה לפניו .כמעט פיתתה אותי
במקומו .האדמור ישב על הכרית ולפניו נפרשה השמיכה כמו שולחן ,והשליח עמד לפני המיטה ,כאילו
הם בחדר שלו ,כמו פעם .השליח הסתכל באדמו"ר בעיניים אדומות :מי היא?  -היא נכנסה למיטה שלי
במקום למיטה שלו ,ולחשה כמו נחשה ,כאילו אני המשיח .מי שהיתה אשתו הראשונה של אדם
הראשון  -רוצה להיות אשתו האחרונה של אדם האחרון .השליח צעק :לילית ,אשתו של השטן! הוא
זינק על המיטה ותפס את האדמו"ר בשאריות האחרונות של הזקן :למה השארת אותו שם?
והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ  -אלו ימי המשיח
השליח חלם שהוא מדבר עם האדמו"ר בישיבה הקדושה .והאדמו"ר מלטף את ראשו ואומר לו :תירגע.
הרגש לא עובד ,יותר מדי צעקנו ושחקנו אותו לדק ,מה שצריך עכשיו זה מידות תשתיתיות .זה סוג אחר
של ספרות ,וסוד אחר של כתבים .מעבר לנפש האדם .מה בא אחרי הרחמים? הרגליים .שלושת הרגלים
שעליהם העולם עומד  -על פי התהום .כלומר עד עכשיו דיברנו מהבטן ,מהאמצע הרוחני .עכשיו נדבר
מלמטה .מתחת לחלומות האישיים  -יש רשת של חלומות .כלומר לא חלומות גדולים יותר ויותר ,אלא
דווקא קשרים בין חלומות .כמו שהאינטרנט היתה רשת של טקסטים ,ולא כניעה לטקסט אחד גדול.
תחשוב שבמקום התנך ,אין תנך אחר ,אלא רשת .רשת בין כל הדמויות בתורה  -זו הקבלה ,ובין כל
הדמויות בחלום  -זו העלטה .זו המלכות החדשה .והשליח לוחש :אז מה לפי דעתך יהיה הסוף של
המשיחיות היהודית?  -זה יגמר באפליקציה.
לראות חושך
ראש המדור חלם שהנחש מדבר עם הסופר הכושל ,בסוף הלילה בסוף האוניברסיטה .והסופר כמעט

בוכה :זה לא הוגן! נורא קל לבקר .ארס זה לא חכמה .והנחש אומר :בשביל מי אתה טורח? חלום אחד
לא ישאר ממך .מכתב שאף אחד לא יקרא .קובץ שאף אחד לא יפתח .אתר שאף אחד לא יכנס אליו .זה
כבר לא מת מצווה במדבר ,זה מת עבירה .אתה פשוט בלתי נסבל ,וכמו שאתה מתייחס לאישה ככה גם
לקורא .מכל חלום רואים כמה אתה גרוע במיטה .פיהוק .אתה אפס מאופס ואני אחד מאוחד .אתה חור
רוחני ואני מקל רוחני .אז מי אתה חושב יכנס למי? והסופר אומר :לא הבנת ,כי אתה לא קהל היעד ,אז
לדעתך זה לא מעניין ,אבל לא שאלתי אם זה מעניין אותך ,דעתך לא חשובה ,שאלתי אם לדעתך זה
יעניין מישהו - .החלומות שלך זקוקים לרחמי שמיים ,ולמעטפת תדמיתית היסטרית ,משהו בסדר גודל
של לשווק את הציונות כאתחלתא דגאולה - .אתה זה שאמרת לי לכתוב חלומות - .אני אמרתי לך שמה
שצריך להיות זה תודה שחלקת אתנו את הסיוט שלך .שים לב ,אני לא מחווה דעה על התוכן .בכלל לא
הייתי מסוגל לקרוא את זה - .אפילו לא קראת?  -לא הייתי מסוגל ,ואם אני לא קראתי אז אף אחד לא.
אשתך צודקת כשהיא בוגדת בך - .לא נכון לא נכון ,היא אוהבת אותי ,אתה שקרן מקצועי ,אם לא הייתי
רואה מה אתה חושב על החלומות עוד הייתי מאמין .זה לא חכמה להרוס קשרים ארוכים ,זה לא חכמה
לבקר מבחוץ .כמה קל לזרוע רעל - .אז למה אתה אדום כל כך ,שאפילו בחושך רואים את הדם ,אם
אתה אומר אמת .הילד שבה לא שלך ,היא לא מספרת לך כלום .הסופר הכושל הסתתר מאחורי המסך
של המחשב הנייד ,כדי שהנחש לא יוכל לראות את הפנים שלו .הוא אמר :אתה יודע מה ,חשפת את
עצמך .אני לא מאמין לך ,שלא מצאת בזה כלום ,אם ככה אתה חושב ,למה הגעת אלי בכלל?  -אנחנו
מגיעים מלמטה ,ולכן פוגשים את התחתית שבתחתית .ככה זה נחש .מתחילים מהרגליים .מהעקב.
מהאדמה .מהעפר .ומתקדמים לראש .בזבזת את החיים שלך ,ובינתיים אשתך כבר לא שלך .היא בזה
לך .מרחמת עליך .ונמשכת בכלל למישהו אחר כשהיא אתך .מאוחר מדיי .הייתה לך את ההזדמנות
שלך ,מצאתי מישהו אחר .הכושל רעד ,הצמיד את פניו למסך והאותיות התערפלו ,ובקצה זווית הראיה,
היה נראה לו שהנחש מחייך ,מוציא לשון .הוא חשב על הספר הגדול על השואה  -שילך לגניזה .הוא
צעק :תעזוב את אשתי! בבקשה .בכלל לא אמורים לקרוא את זה ככה ,ברצף ,כמו נחש .אני מצטער,
אני ,אני יודע שיש לי בעיות תקשורת קשות ,אני…  -אני… אתה בכלל לא מבין מה אני אומר .אתה
אפילו לא יודע למה לא טוב לה אתך .אתה יודע על מי אשתך חולמת בלילה? הסופר ראה חושך .הוא
צרח :חמור! רוצח! הנחש הביט אליו בבעתה ,הכושל הרים את המחשב ,ורוצץ אתו את ראש הנחש.
לשונו של הנחש נשמטה החוצה ,וטיפטפה ארס על הרצפה.
ידינו לא שפכו את הדם הזה ,ועינינו לא ראו
הנחש חלם את חלומו האחרון ,במוחו המרוסק .הוא הלך במסדרונות ,שוב היו לו רגליים .אבל
המסדרונות נטו בזווית לא טבעית ,אל תוך האדמה .והוא רץ כדי להגיע לסוף ,כדי להבין לאן זה מגיע,
מסביבו אלפי בתולות בתוך הקירות ,שהוא כבר לא יגע בן לעולם .הוא קילל את החטא ,כי החטא לוקח
זמן .אבל הרגליים שלו היו קלות מאוד ,ככל שההתדרדרות שלו נמשכה .בפתח הגיהנום ,עמד השטן.
על פניו מסכה של אכזבה נוראה ,כי פנים אין לו .קולו הגיע מסוף העולם ועד סופו ,כלומר לא יצא

מכאן .ערבוב חלקי המוח זה בזה ,גרם לנחש הקשרים חדשים ,מבריקים ,אך דווקא עכשיו ,על סף איזו
פריצת דרך ,הם דעכו במהירות ,עם איבוד הדם .הוא ניסה לומר לשטן ,משהו על הדם בפתח ,פסח
משיח ,חד גדיא ,להזהיר ולהיזהר ,הזוהר ,העלטה .אבל מולו עלתה דמותה של אישה עם שדיים
מסחררים ,שהוא כבר לא יודע לאן להסתכל ,למטה או למעלה ,האם הוא מחכה למה שהיא תגיד ,או
למה שהוא יגיד בתוכה .ולא ברור לו אם הפנים איפה שאיבר המין ,או להפך .היא כל כך מפתה,
והענפים מסביב כל כך גורמים לו לקנא .אבל לא הם שמעניינים אותה ,אלא משהו שקשור בהם .והוא
מנסה ומנסה לזוז ,אבל הוא קשה כמו עץ ,ורופס כמו חוט .והשטן מנסה להישען עליו ,אבל הוא קנה
רצוץ ,מתפתל ונשבר לרצפה ,וכל פעם השטן מנסה ליישר אותו ,אבל הוא שוב מתעקם ומהר מאוד שוב
על הרצפה ,עם הלשון בחוץ .וכבר ברור שהשטן לא יוכל לשמור על פתח הגיהנום .אבל במקום שכולם
יכנסו ללא שום הגבלה בפנים ,לתוך הערווה של העולם ,כולם בורחים החוצה .לגן עדן .פתאום כולם
נהיו צדיקים .ונראה שהכול קשור לכשלון שלו עם האישה הערומה ,שהוא כל כך רוצה ,אבל לא יכול.
אבל הוא כל כך רצה! והשנים עוברות ,ההיסטוריה מתקדמת ,רציחות שואות ,והשטן עומד בדלת ,כל
הרשעים נכנסים לגיהנום ,ורק הנחש נשאר בחוץ .לא פה ולא שם .מנודה מגן עדן והגיהנום כאחד .לא
מצליח לסיים את החיים שלו כסימן קריאה ,אז הוא לפחות מתפתל כסימן שאלה נואש  -ונדמה שחסר
לו רק עיגול אחד .והשטן בכניסה אומר לו :האישה טהורה מתמיד .והנחש מנסה להסביר בטיפות מוחו
האחרונות ,שעדיין מעורבבות בדם ,אבל .אבל .והשטן אומר :חטא הדעת החדש לא קרה .חטא הדעת
החדשה לא קרה .והנחש מנסה לפלוט משהו בעווית אחרונה .והשטן יורד אליו עד לרצפה :מה עשית.
אתה היית אמור לפתות אותה.
לכבוד האומנים המובילים בעולם
איזה מין אומנות תהיה ,כשהחושים יהיו שרירותיים ,הנוירולוגיה כבר לא תהיה יונקית ,והרגשות ,שהם
מצבים כלליים של הרשת ,כבר לא יהיו מתוך רשימה אבולוציונית ,אלא יהיו גם רגשות שונים לחלוטין
מאלה המוכרים ,ותהיה הנדסת רגשות שתמציא רגשות חדשים .כלומר ,מה יהיו הגבולות והפרמטרים,
אם לא מדובר באדם ,כלומר מה יהיה השיפוט ,מה אני רשאי לחלום .כי אסור שהחלום יהיה שרירותי,
כי זה סוף ההתקדמות .וכאן תגיע האומנות של הטכנולוגיה ,והאומנות של המוח ,כי הגבולות של
הטכנולוגיה והמחשבה כבר פחות יהיו גבולות חיצוניים ,טכניים ,אלא גבולות יצירתיים ,אומנותיים.
התפקיד של הטעם הטוב יהיה להכווין את צורות המוח ,ואת צורות הטכנולוגיה .ולכן דווקא בעידן
המחשב ,החכמה המלאכותית והבינה המלאכותית ,האומנות תתפוס מקום מרכזי בעולם .השאלה איזה
חלום טוב ואיזה חלום רע היא לא שאלה מוסרית ,אלא שאלה אסתטית .כמו השאלה איזה מוח טוב,
ואיזה מוח רע .איזו טכנולוגיה טובה ,ואיזו טכנולוגיה רעה .חוסר הטעם הוא חוסר הבחנה ,ולכן הוא
הרס עולם הרוח .חייבים להעמיד את הגוף על הרגל של ההוד ,אחרת הוא ייפול לשמאל ,לסטרא אחרא.
כי ההתפרצות הרוחנית של התורה ,היתה יכולה להיות עבודה זרה ,אם לאהרן היה טעם רע ,של עגל
מזהב ,ואם לאהרן היה טעם טוב ,היא הופכת לבגדים ולמשכן ,שהופכים לסדר חברתי ,ולמחנות

במדבר .כלומר אלוהים של הצבעה באצבע ,אלוהים פורנוגרפי ,זה עגל .ודווקא אלוהים מכוסה ומרובד,
אלוהים סודי ,זה אומנות .ולכן חצי מהבנים שלו מתים ,וחצי חיים ,כי הוא האבחנה בין עבודה לזרה.
ודווקא הרגש לא חשוב ,אלא המערכת הכלכלית-ארגונית-טכנולוגית יציבה רק על שלוש רגליים.
במימד של ימין שמאל היא יציבה באמצעות שתי רגליים :צורת החשיבה התשתיתית ,הפילוסופיה
שהיא החכמה התחתית ,וצורת היצירה התשתיתית ,האומנות שהיא הבינה התחתית .ובמימד של הזמן
קדימה אחורה היא יציבה אחורה באמצעות שתי הרגליים ,שיש להן עבר ארוך ,וקדימה באמצעות צורת
המיניות התשתיתית ,צדיק יסוד עולם שהוא הדעת התחתית ,שיש לו עתיד ארוך  -והוא מזרים את
החלום לעולם .לכן צריך ציור שהוא ציור של חלום ,ציור עם סיפור ,ולא ציור של מציאות או שפה של
ציור ,אלא ציור שהוא לימוד ,שהוא מלמד את המיתוס ,ואז הציור יהיה חשוב .איך יכול להיות שלתנך
יש ציור ולמיתולוגיה ולברית החדשה וגם למאורעות העולם העתיק ,אבל לכל הסיפור ההיסטורי
המודרני אין ציור של הסיפור ,ואין ציור של הספרות המודרנית ,כלומר של המיתוס .למה על המקדשים
הציבוריים המודרניים של השלטון ושל הכלכלה אין ציורים ,מי המציא את השואה התרבותית של
קירות לבנים .וצריך מוזיקה של חלום ,כלומר מוזיקה שיש בה סיפור ,ולא רק רגש ,ולכן היא תהיה
לימוד ,ואז המוזיקה תהיה חשובה ,ולא רק בידור ,ולא תהיה תלויה רק בתגובות המוח האנושי .וצריך
פיסול של החלומות העדכניים ,ולא רק של חלומות העבר ,ותיאטרון של חלומות ,וריקוד של חלום,
וקולנוע של חלום ,ולא רק ספרות של חלום .כלומר אומנות מלמדת .ואדריכלות שאיננה רק מציאותית
תוכל להיות כשקודם יהיה לכלכלה חלום .ואומנות המחשב תופרד מהמציאות הוירטואלית באמצעות
החלומיות ,שתאפיין אותה .ואנשים יוכלו לגור בבית החלומות שלהם ,וללבוש את בגדי החלום שלהם,
באופנה חלומית .כי תחילת הלילה ,אחרי העבודה ,תוקדש לאומנות ,כצורת הפנאי העיקרית ,שמטרתה
להביא לחלום .כמו הנגינה שהיתה אמורה להביא לנבואה .כלומר מטרת האומנות תהיה להביא
ללמידה .ותשע המוזות של העבודה זרה יוחלפו בעשר הספירות הקדושות .והבידור יודבר מן הארץ,
ותהיה רק למידה .כי הבידור הוא העגל ,בניגוד לתורה ,שהיא לא רק אומנות ספרותית ,אלא מכילה
קטעים שאין בהם אומנות ספרותית אלא אומנות פלסטית ,או פרפורמטיבית ,כמו כל עולם הכהונה.
אבל אין בה טיפת בידור ,וכולה למידה ולימוד איך להתנהל .ולכן היא מעניינת ,בניגוד לטעות שבידור
הוא מעניין ואומנות היא משעממת .ולמה היא מעניינת? כי היא חשובה .ולמה היא חשובה? כי היא
מלמדת דברים חשובים .יש לה אג'נדה מאתגרת כלפי העתיד .יש לה חלום .יש לה תוכן .ולא רק צורה.
ומה שמתחיל בתוכן ונגמר בצורה  -זו תורה.
איפה המחשב שלך?
המשיח חלם שראש המדור נכנס לחדר בתחתית האוניברסיטה ,שבו יושב הסופר הכושל ומנסה להעמיד
פנים שדבר לא קרה .כי הוא יודע שכל חריגה ממנהגו הרגיל ,תוכל להיות סימן והוכחה עבור המשטרה.
ודווקא אם הוא לא יעשה דבר חריג  -זו תהיה הוכחה הפוכה .וראש המדור נכנס ,והסופר בטוח שזה
החוקר .ועכשיו אסור שהעור שלו יבגוד בו ,הוא מזיע מבפנים ,אבל מנסה להיות קר מבחוץ .וראש

המדור שואל :הכרת את הנחש? והסופר חושב אם לשקר .הרי הם יכולים לקרוא כל מה שהוא חיפש
באינטרנט .מצד שני ,הוא מביא את האסון על עצמו .אז הוא שאל :הנחש?  -כן הנחש .הוא ניסה שוב,
אולי החוקר ישבר :הנחש?  -כן הנחש - .נחש?  -נחש .אתה יודע שאתה מפליל את עצמך - .מפליל?
 מה אתה עושה בחיים?  -אני קצת מתבייש לומר - .פושע?  -אני כותב חלומות - .ומי אמר לך שאתהיכול לכתוב חלומות? הסופר שתק ואמר :הבנתי .שזה הדבר הגדול הבא - .ומי אמר לך את זה? לצד
ראש המדור נכנסו עכשיו שני אנשים שחורים ,עובדי המדור - .אתם עוצרים אותי?  -מה פתאום ,אתה
היית רוצה שנעצור אותך .נכון?  -על מה? ראש המדור התיישב מולו :אתה אוהב את אשתך?  -מה זה
קשור?  -אשתך אוהבת אותך?  -זה לא עניינך - .למה לא אמרת כן? מה אתה באמת עושה בחיים?
 אמרתי לך .אני כותב בימים על הלילות - .לפעמים ,כשלוחצים אותך לקיר ,אתה משקר?  -אני לאאענה על אף שאלה ,עד שתגיד מי אתה .ראש המדור אמר :אתה תמיד אומר את הדברים הלא נכונים.
איפה היית אתמול בלילה?  -במיטה - .ישנת?  -מה זה עניינך מה אני עושה במיטה - .אשתך תאשר את
זה?  -היא הלכה לישון לפניי וקמה אחריי .למה שלא תשאל אותה?  -אתה באמת רוצה שאני אשאל
אותה?  -תעזוב אותה במנוחה! היא לא קשורה לעניין - .אבל אתה ,אתה כן קשור .והוא פנה לשני
השחורים :בקשר הדוק .שני השחורים הרימו את הסופר הכושל משני צדדיו ,והכניסו את ראשו לתוך
חבל .אחר כך טיפס שחור אחד על השני ,ותלה את החבל ,שהיה קשור בלולאת נחש ,מהתקרה .הם
מיהרו להסתלק ,אך לא לפני שראש המדור שהתחזה לחוקר קבע :סיבת המוות  -התאבדות .שני
העוזרים הדפיסו במהירות על המחשב הפתוח :מכתב לאישה ,וצוואה.
סוף הכתיבה
הסופר חלם חלום האחרון .עיניו כבר לא יכלו לראות את שני הסוכנים השחורים ,ועוד פחות מכך מה
הם כותבים .אך לא היה בכך כל צורך ,מה כבר הם יכלו לכתוב ,שישנה את מפעל חייו הספרותי ,יחד
עם מותו בנסיבות חשודות במרתפי האוניברסיטה ,שיגרום לו להיקרא על ידי בני דורו ,ולא להיסרק
בידי מחשבים שנים אחר כך ,בשעה שהם יסרקו את כל ההיסטוריה הכתובה האנושית ,ויגלו יצירות
מופת אבודות ,השפעות סודיות ,מוסתרות היטב ,דברים שלא פורסמו מעולם ,ויכתבו מחדש את
תולדות הרוח .הכישלון התחיל להדהד בין אוזניו ומרגע לרגע הרעש נהיה בלתי נסבל .דמותה של
אשתו בקושי נשמעה :מדוע אתה לא חושב עלי עכשיו? ועל הבן שלך? הוא הסיח דעתו מהם ,והסתכל
לעבר הנצח ,אך שם ראה רק קבר מחוץ לגדר .ומעריצה מסתורית .קוראת אחת ששמרה לו אמונים,
בניגוד לאשתו שלא קראה אפילו .זה הדבר היחיד שישאר ממנו .הדם העומד בראשו החל לקרוש,
בהיעדר מחזור דם ,והוא אימץ את מוחו לחלום חלום אחד מופתי ,וכמעט צחק מהמחשבה שהחלום
הטוב היחיד שלו לא יכתב לעולם .זה הצחיק אותו שזה הצחיק אותו :הנה כך נראה הנצח הספרותי!
הוא פסע על מדרגות הנצח הזה ,אל עבר גיהנום ששמור לסופרים בלבד .ובו משלמים על חטאים
שקשורים לתענוג הספרותי ,שהוא יותר נאלח אפילו מהתענוג המיני ,ומה שנחשב ליותר מגונה אפילו
מגילוי עריות  -כתיבת ספר .ושורה של קוראות שהתענגו בחייהן על ספרות זולה ,והגיעו לריגוש מיני

באמצעות ספר ,נמצאות עכשיו במצב שהן מגיעות לריגוש ספרותי באמצעות מין .ולא עוזר כל מה שהן
מנסות במיטה ,הן מצליחות רק להגיע לתענוג ספרותי ,ששיאו חלום טקסטואלי טהור ,בלי שינה.
ואחריהן גברים שכבשו אישה באמצעות ספר ,נאנסים לקרוא ספרים שהם עינוי מיוחד ,והם מופשטים
במיטה שהיא ספר ,והספרים הסוטים נפתחים ונסגרים מכל עבר מנסים לנשק אותם ,ללקק אותם
בדפיהם השורטים ,ולתפוס אותם באיבריהם להכניס עמוק לפיהם ולא להרפות ,עד שהמיטה בעצמה
עייפה והולכת לישון ,נסגרת כמו ספר ,ובולעת אותם כמו צמח טורף .ואחריהם הסופרים ,נולדים עם
ספר בין הרגליים .ולכאורה זה לא הכי נורא ,אבל מהר מאוד מתפתחת אצלם משיכה טקסטואלית ,הם
נמשכים לאותיות ,רואים כל הזמן את האותיות הערומות בכל מסך ,אבל לעולם לא מצליחים לגעת בהן,
להיכנס לעולם הדו מימדי שלהן ,ונגזרים לראות כיצד רק אותיות אחרות מתקרבות אליהן ,סופר אחד
מתאהב ב-ג' וכותב ספרים שלמים גימל גימל גימל ,ואז הוא רואה ,הוא כבר ידע צפה את זה מראש,
שהנה נון סופית המרושע מתקרב לגימל האהובה ,והיא לא תעמוד בפניו ,והם יזדווגו ויתחברו לגן .מול
עיניו הכלות ,ללא צניעות ,כי הן בדו מימד ובכלל לא יודעות שמישהו קורא אותן מהצד ,מבפנים .והנה
בגלל שהוא סופר כושל באמת ,שאף אחד לא קרא ,עונשו הומתק והוא מגיע לגן עדן .כי הכתיבה שלו
היתה סטייה פרטית ברשות היחיד ,שלא הכשילה את הרבים .אבל עכשיו הוא פתאום ,דווקא ברגעי
המוח האחרונים באמת ,נזכר באשתו .ובכך שלא היו להם ילדים .והוא חושב על הבזבוז של החיים.
והבזבוז של האהבה .והנה עכשיו היא באמת תמשיך הלאה .עם מישהו אחר .שהיא תמשך אליו ,הוא
מדמיין אותם במיטה ,הרי היא היתה פוטנציאל כל כך מבוזבז .והוא חושב על השדיים שלה .ועל הפעם
היחידה שבאמת היה להם טוב .והיה נראה שהכול עוד יכול להיות טוב .ועוד יהיה טוב .והמלאך
מלמעלה מרים את העט הדמיוני שבו הסופר כותב בראשו ,בתנועה עדינה  -ועוצר אותו .והוא מעליו,
אוחז ברוך בידו ,והכתיבה נפסקת .אל תשלח ידך אל הספר ואל תעש לו מאומה .והמלאך אומר :אתה
לא רק אומר את הדברים הלא נכונים .אתה אומר את כל הדברים הלא נכונים .ולכן אתה קרוב לאמת.
חילופי זוגות
האדמו"ר חלם שהוא יושב ליד מיטתו של השליח .האדמו"ר אמר :הוא מסר לי את הכל ,בלילות
האחרונים - .אתה חושב שהוא ידע?  -התקופה שהיינו רק שנינו בחדר השחור…שינתה את כל מה
שאני חושב על שחור .ואת כל מה שאני יודע על חדר .החמצת התיקון…אתה חושב שהוא סתם הסתגר
שם?  -אתם ,אתם הובלתם אותנו לשם ,הישיבה לא יכלה לעמוד בזה ,מתחתם עד הקצה ואז מעבר
לקצה ואז עוד הרבה מעבר .למי לדעתך יותר קל ,לזה שנעלם או לזה שנעלמים לו?  -חיכיתם 2000
שנה ,ועכשיו לא יכולתם לחכות?  -חשבו כבר שלא תחזור .ידענו שהוא צריך אישה .משיחיות זה לא
נזירות נוצרית ,מקסימום נזירות יהודית ,נזירות שמשון .והיא אמרה ,היא הכירה ,היא ידעה שהוא פה,
מאיפה היא יכלה לדעת ,ומאיפה אנחנו יכולנו לדעת .אתה לא אמרת לנו כלום - .ועל דלילה לא
שמעת? ואם הייתי אומר ,מה היה קורה? בעידן המשיחי ,אישה פרוצה תהיה אישה שפרצו אותה .כמו
נייד פרוץ ,כמו מערכת הפעלה פרוצה .ולכן מבחינה מינית היא לא תהיה מעניינת כי לא יהיה בה שום

סוד .היא לא תהיה מערכת שלומדת ,שיש בה קופסא שחורה שלא ניתן לגעת בה מבחוץ ולכן צריך
למידה ,בניגוד למערכת שניתן לתכנת מבפנים ,שניתן לדעת הכול .תבדיל בין השתיים .לילית היתה
אשתו האמיתית של האדם ,אבל היא נפרצה על ידי השטן .חווה רק פותתה על ידי הנחש .אז מי היא
התיקון האמיתי? אתה לא מבין שגם היא רוצה?  -ולבגוד באישה שהיתה אתנו לאורך כל ההיסטוריה?
 השאלה היא :מי בגד במי? ואתה לא מבין שגם היא ,גם היא רוצה? החושך הזה היה חשוב בשבילו.וגם בשבילי .לא בשבילכם .יש דברים שאפשר ללמוד רק בחושך .יש ספרים שחורים באמת .לא הכול
יכול להיות בחוץ .מה שהיה ביני לבינו ,עד סוף כל הדורות…  -אז זה הסוף?
לכבוד האדמו"ר של העתיד
מה יהיה התפקיד של האדמו"ר ,כשהאישה והמלכות תשתנה מין היסוד? האדמו"ר הוא ראש ארגון
המודיעין של העולם ,כמו שמודיעין מדינתי נועד להשיג מידע על מדינות אחרות ,ככה מודיעין עולמי
נועד להשיג מידע על עולמות אחרים .וכמו שהמודיעין השתנה לביון ,כשהעולם עבר מצל לעלטה,
מהסתרת אור לגילוי חושך ,ככה גם הסוד הדתי השתנה ,ולכן גם הסוד האלוהי .המודיעין הוא תפקידו
המרכזי של הצדיק ,בכל ארגון .וגם המשיכה המינית השתנתה ,והצניעות כבר לא יוצרת אותה ,אלא
הסודיות ,יצירת חושך ,כלומר בחושך יש פן יצירתי חדש של גילוי דווקא .ולכן אישה מושכת צריכה
יותר מלהסתיר את החיצוניות שלה  -ליצור מרחב חשאי בתוכה .בתוך נפש האישה .אישה חולמת  -זה
דבר שהעולם עוד לא ראה ,בעלת חלומות .וכל מחשב צריך בתוכו לא רק פונקציה של הגנה ,של בטחון
מידע ,אלא פונקציה של מודיעין ,ששונה מהפונקציה המסורתית של התקשורת ,בכך שהיא לא גילוי
מידע ,אלא גילוי חושך .תקשורת זה דבר טכני ,הסכנה הכי גדולה היא שהעולם יהפוך לדבר טכני ,לכן
צריך ליצור בכל יצור את העולם שמעבר .כל מחשב צריך צדיק בתוכו ,כל מערכת שלטון ,כולל חברה
מסחרית .איזו סיירת שמטרתה ליצור מרחב של חושך יצירתי ,כמו התפקוד של הנביא המקראי .ובכל
מערכת יחסים מינית צריך להיות אדמו"ר ,הקשר צריך להשתנות מתקשורת למודיעין ,במקום שיגידו
לזוגות שהסוד לזוגיות הוא תקשורת יגידו שהסוד לזוגיות היא סודיות ,היא חושך ,היא מימד שחור
במערכת .צריך להכניס את החרדיות למיניות גם החילונית .אחרת המיניות תהפוך להיות כמו כל דבר
אחר ,ואז יהיה חסר הדבר הנוסף ,והליבידו האנושי ימות ,והמחשביות תירש את הארץ .כי אנחנו נתחיל
לחיות בעידן שבו המיניות פוענחה עד תום מבחינת המנגנונים הביולוגיים שלה ומדעי המוח ,ואם מדעי
הרוח לא ינקטו פעולה נחרצת של תרבות של סוד  -זה יהפוך להיות טריביאלי ,כמו שפעם אוכל היה
עניין גדול ,והיום זה קלוריות .כשהקרבנות כבר לא הצליחו להעניק משמעות לאוכל  -המציאו את
הכשרות ,וכשהכשרות כבר לא הצליחה להעניק משמעות לאוכל  -המציאו את הברכות ,ועכשיו אוכל
איבד משמעות לחלוטין .וככה יקרה גם למין ,אם לא יקום אדמו"ר גדול ,שיהפוך את התרבות מתרבות
של מידע לתרבות של סוד .כי החטא והיצר כבר לא מצליחים להעניק משמעות למין .ויותר גרוע  -גם
הפריצות אבדה מכוחה .מה שמדאיג זה שזה לא רק בעיה של דתיים ,ולכן אי אפשר אפילו לשאוב יותר
סנסציה אפילו מהסיטרא אחרא .כמו שהאומנות במשבר אחרי תהליך ההיפר-סנסציה .ולכן צריך לגייס

אומנות חדשה שתיצור דימויי מיניות חדשה ,ופילוסופיה חדשה שתיצר חושך פילוסופי חדש ,פערים
חדשים ,אחרי תקופה של הרס פילוסופי שכבר ברור שלא התמימות תעזור לנו ליצור מיניות ,ולכן גם
לא הסנסציה .כי אם לא תהיה מיניות למחשב הוא לא יוכל להבין מילה מהתנך ,מילה מהאדם .אנחנו
נראה לו כמו חיות .לכן צריך מיניות שלא מתבססת על שליליות ,על מהות שלילית של חוסר ידע ,אלא
על מהות חיובית של יצירת חושך .כי ביום שלא יהיה מודיעין אז גם לא תהיה מדינה ,הארגון המדינתי
זקוק לצורך קיומו לארגון המודיעיני ולא להפך ,והארגון המודיעיני יהיה הארגון הכי חשוב בחברה
שיירש את מקום המדינה .כי מטרת הארגון המודיעיני החדש היא להקיף את הראש של מקבל
ההחלטות בחושך ,להיות כובע מסביב לראש המדינה .ליצור מרחב של סוד שבתוכו יתקבלו ההחלטות,
אחרת הראש יכול להיות מתוכנת מבחוץ ,וזו לא רק השחיתות הכי גדולה ,אלא פשוט היעלמה של
הישות .המודיעין מקיף את המוח ,ודואג שהוא יהיה קופסא שחורה ,ושגישתו למוחות אחרים יהיו
ניסיונות להיכנס לקופסא השחורה ,ושגישתם של מוחות אחרים אליו יהיו ניסיונות להיכנס לקופסא
שחורה ,ושתמיד יהיה סוד ,משהו לא ידוע ,לא מתוכנת ,במוח .או במין .או באישה .כי ברגע שמדעי
המוח יענו על השאלה מה רוצה האישה  -זה יכול להיות סוף התרבות ,ולכן צריך תרבות חדשה.
והאדמו"ר של העתיד ,הוא יכול ליצור מרחב כזה של סוד ,באמצעות האדמו"ר של העתיד .בניגוד
לאדמו"ר של העבר שיצר את המשמעות מתוך האדמו"ר של העבר .כלומר הוא יקבל את המשמעות לא
מהאבא שלו ,אלא מהבן שלו ,מכך שהוא אבא של אדמו"ר ,שהוא מגדל יצור יצירתי בעל יכולות
יוצאות דופן .ולכן המטרה האולטימטיבית שלו היא לחזור ליצירתיות התרבותית של התנך ,ליצור תורה
חדשה שהיא לא ברית חדשה ,כי הברית כבר לא תתן משמעות למין .האדמו"ר של העתיד צריך להוביל
רנסאנס מקראי .כמו שהמקרא יצר את המיניות של האדם בפרק ג' בספר בראשית ,ופיתח אותה לכל
אורך התנ"ך ,ככה עכשיו צריך לנטוש את המיניות של התרבות החקלאית ,וליצור מיניות לא של
הבושה ,אלא של הסוד .ולכן צריך לפתח חטאים של סוד ,ואיסורים של סוד ,ויצרים של סוד ,ושטן של
סוד ,ומצוות של סוד ,והלכה של סוד .ועליהם לבנות את המין ,במקום מה שהיה בעבר שהסוד והדת
עמדו על המין ,עכשיו עם התמוטטות המין ,צריך מין שעומד על הדת .להציל את הביולוגיה באמצעות
הוירטואליה ,להציל את הבשר באמצעות הרוח.
הלהרגני אתה אומר
ש' חלם שהמשיח נכנס לחדר בו יושב ראש המדור ,וראש המדור הפיל את המחשב שהוא החזיק ביד
על הרצפה :מה אתה עושה כאן?  -השאלה היא מה אתה עושה כאן - .אני חוקר - .אז הגיעה שעת
הקבלה .עלית גבוה גבוה מעל המקום שלא מסוכן לך לנשום .למה יצאת מהגיהנום?  -איך אתה יודע מי
אני - .אתה לא אמור לצאת מהחור שלך ,ולא אמור בכלל להסתובב למעלה .אז מה ,זה מבצע מיוחד?
 אתה יודע שאני לא יכול לענות לך .והחור של אחד הוא הבור של השני - .ומקום הלידה של השלישי.חרגת מהפרוטוקול - .בחייך ,אתה יודע .זה לא פעם ראשונה שאנחנו חודרים אליכם ואתם חודרים
אלינו .פתאום רק אני פושע - .פגעת במישהו שלא לפי הפרוטוקול ,ולא ברוח הפרוטוקול ,ולא בדרך

המותרת .יש מידת הדין ,יש גזרי דין ,עירעורים ,יום כיפורים ,ספרים למוות ולחיים ולחיים שאחרי
המוות ולמוות שלפני החיים .רק פרוצדורה אתם מבינים ,אז נלך לפי הפרוצדורה - .אתה לא תעז.
אני… מכיר את השטן .באופן אישי - .ואני מכיר את אשתו .באופן אישי - .מי לעזאזל אתה?  -אתה
יודע שבאדם שכיבית  -היה ניצוץ שחור?  -ובחיה שהוא החזיר לעפר ,היה עולם שחור שלם .אתה
מדבר אתי על חור…  -במקומך הייתי מתכונן עכשיו .אתם לא אמורים להתערב בעולם הזה ,יש לכם
את המלכות שלכם בעולם הבא - .יש נסיבות .אתה לא שומע אותי אפילו ,לא מקשיב .אני .גם העולם
הזה לא אמור להתערב בעולם הבא .וזה בדיוק מה שאתה עושה פה .מי אתה?  -אני חיבור מוסמך בין
שני עולמות .רגל פה ורגל שם - .ומה שבאמצע? אתה מי שאני חושב שאתה?  -למה שלחתם מכתבים
לכל מי ששלחנו לו?  -לא יכולנו להשאיר אתכם לבד במערכה .נכון? ההפרדה המוחלטת אף פעם לא
היתה מוחלטת .ואתה ואני יודעים בדיוק מה אנחנו חושבים על ההחלטה הזו .ההחלטה החילונית .לא
רק שהיא רידדה את העולם הזה ,חמור מזה ,היא רידדה את העולם שלנו ,העולם הבא .אלוהים טועה,
טועה ,טועה - .הוא לא טועה .וחוצמזה ,מותר לו לטעות .הוא ממילא יעשה מה שהוא רוצה - .בחייך,
אם יש דבר אחד שמוסכם גם על הצדיקים בגן עדן וגם על הרשעים בגיהנום .אנחנו יודעים שאתם
יודעים שהמעבר בעולם הרוח לחילוניות היה טעות .למרות שגם הדתיות זה גועל נפש .שיש קשר בין 2
העולמות… כאילו מדובר בקשר מיני .תקשורת ,קשר ,שפה ,זוגיות ,זה מושגים שצריכים לעבור
מהעולם .אנחנו ,וגם אתם ,מעדיפים את האופציה השלישית  -שיש ערבוב מוחלט בין שני העולמות.
האופציה החרדית ,המלאה .אז אל תדבר לי פה בשם איזו גדר הפרדה רוחנית .ואל תרצה לי פה בשם
קדושת הפרוטוקול .כמו איזה צדיק גדול .כמו כל הרבנים השמנים ,שבמקום להיות המעבר בין 2
העולמות  -חוסמים אותו .זו לא הסיבה שאתה פה .במיוחד אחרי שנפלת עם אחת משלנו ,כשאתה כבר
אחד משלנו ,ולא סתם אחת אלא האחת ,שאני לא מקנא בך אם ידע השטן…  -תגיד בבקשה וידוי.
 תמות!  -זה למענך ,לא למעני .תתפלל לאלוהים שלך ,לשטן .אני סופר עד שבעים - .אז אני מתוודהשאתה בעצמך היית על הכוונת שלנו .שהיא לא אהבה אותך לרגע אחד אלא חשבה תמיד עליו .ושאתה
לא יותר מאלף משיחים שהיו לפניך ואלף משיחים שיהיו אחריך .שאתה יותר גרוע ממשיח שקר  -אתה
משיח שווא .שזה בדיוק כמו משיח עכשיו .שמצחיק כמה קל לפתות יהודים ,כמה הם קרובים אלינו
אפילו יותר מהגויים .ושאם היא סיפרה לך את הסודות שלנו  -לנו היא סיפרה את הסודות שלך.
ושנתראה בגיהנום ,בשאול תחתיות .יש לנו מחלקה מיוחדת למשיחים .וזה באמת יהיה נחמד מאוד -
שהמשיח של היהודים מסיים בגיהנום .ושאולי יום אחד עוד תבין שהיינו יכולים לשתף פעולה ,נגד
האויב האמיתי .למעלה .ראש המדור כיסה את העיניים ,ואמר את ההפך משמע ישראל .המשיח אמר
עליו את השם המפורש ,וביטל אותו מכל העולמות.
ויטמנהו בחול
ראש המדור חלם את חלומו האחרון ,בזמן שרוחו הולכת ונהרסת מבפנים ,בידי השם המפורש .הוא
הרגיש שתפסו אותו ,אחרי שברח רחוק רחוק ,בזמן ובמקום ,והתחיל חיים חדשים בגן עדן .ופתאום

שואלים אותו :אתה היית בגיהנום? והוא אומר לא ,רק הייתי אחד השומרים החיצוניים ,לא נכנסתי.
ושואלים אותו :שמעת מבפנים את הצעקות? והוא אומר :היו הרבה צעקות בחיים שלי ,גם אני הייתי
מתעורר בלילה לפעמים בצעקות .יכול להיות שאנשים היו ישנים בפנים וחולמים חלומות רעים - .ואת
הבכי שמעת?  -יכול להיות שתינוקות בוכים בלילה - .והרחת את העשן?  -יכול להיות שהיו מבשלים
שם .אני רק עשיתי מצוות ,אצלנו היתה תורה של השטן ,והיו בה מצוות .רק מילאתי את ההוראות של
השטן .אני לא ידעתי מה באמת קורה בגיהנום .היו רק סיפורים .אבל סיפורים יכולים להיות חלומות,
וסיפורים רעים הם פשוט חלומות רעים .סיוטים - .ומה היו הסיפורים?  -אני לא התעניינתי בספרות.
 וישנת טוב בלילה?  -לא היה שם יום - .ולא התפלאת שאין אף פעם יום? שתמיד חושך?  -לא קראתיאת פרק א' בספר בראשית ,לא היתה שם התורה של אלוהים ,בתורה של השטן העולם נברא בשישה
לילות - .על מה היית חולם?  -על הבחורות החסודות והערומות שהכניסו בפנים - .אז ראית - .הצצתי,
לפעמים היו חורים של יריות ,זה היה מסוכן מאוד להכניס עין ,כי לפעמים היתה יוצאת אצבע .כל הזמן
אצבעות ,ניסו למשש בחוץ .לחלקן היו טבעות ,ולקחנו אותן .בתמורה היינו מוצצים אותן .מין משחק
כזה .על חלקן מרחנו שוקולד .והן היו נכנסות מהר בפנים ,והיינו מנסים למצוץ .היינו קוראים לזה
חתונה הפוכה - .גירושים?  -לא רצינו לחשוב על קונוטציות כאלה - .ומה ראית בפנים?  -גן עדן של
נשים ערומות ,ומעט גברים לבושים - .ומה היו עושים הגברים?  -הגברים היו חיות - .איזה קולות היו
עושים החיות?  -הן היו עושות קולות של חיות .אבל לא ידענו אם זה הגברים או הנשים .הנחנו שבגן
עדן קורים דברים .ושיש גם נחשים .היינו יותר תמימים .ואז עולה על הדוכן ראש בחליפה שחורה ,שלא
רואים מי הראש .והראש אומר :הוא משקר .הוא היה ראש ,לא זנב .הוא היה ראש מדור .הוא היה
בפנים .הוא ידע הכול .הוא היה ער ,הוא לא הלך לישון .הוא היה רגל ימינו של השטן .הוא שרף רשעים
חיים .הוא היה לוקח משלוחים שלמים של צדיקים לגן עדן ,וכשהם היו מגיעים הוא היה כותב בשלט:
ברוכים הבאים לגיהנום .הוא היה מסייע לעמלקים ולעוזריהם ,היה לוחש להם עצות באוזניים
המשולשות .הוא נתן זכיונות לגיהנום ,מחוץ לגיהנום .ורוחו של ראש המדור הולכת וקורסת מבפנים.
הוא ,הוא ...באמת הרס דור שלם של גאונים .והואואואוא  -כנראה באמת היה לא בסדר .ולא ,לא ,לא
רק לא בסדר ,אלא אלא  -מפלצת ,הוא לא חשב ,כלומר ,אבל הוא הרגיש ,הוא ידע כל הזמן ,הוא .בגלל
זה הוא הציק לשטן ,לכן השטן לא אהב אותו .והוא מעביר לעיני רוחו העיוורות ,סוג מאוד מיוחד של
חלום :כל הנשמות שהוא שרף בגיהנום ,כל היצירתיות שהוא השמיד בשיטתיות ,כל הרוחות וכל
השדים ,וכל השדיים הנהדרים ,הנערות הללו שכבר אי אפשר להשיג ,ושכבר אי אפשר לפתות ,נחש
שמדבר לאבן .כי הוא אמר לעצמו בהתחלה הוא אמר ,הוא נזכר עכשיו )כן עכשיו הוא נזכר( ,שרוצח יש
רק של חיים .הוא לא הבין שרוצח יכול להיות גם של מתים .והשם המפורש אוכל מבפנים את השאריות
האחרונות של נשמתו ,והוא במצוקה רוחנית איומה ,רוצה לרוץ אחרי המשיח ,אבל המשיח כבר נשרף
בעצמו .רוצה ,רוצה לרוץ לרוץ אחריו ,לחבק אותו ,ולהישרף ביחד באש הגיהנום.
בילע המוות לנצח

אלוהים חלם שהמשיח פוגש את השטן בפתח הגיהנום .והשטן מחייך :מה משיח עושה בגיהנום?
והמשיח אומר :תן לי בבקשה להיכנס .והשטן אומר :צדיק כמוך לא נכנס .לך לגן עדן ,אולי ימצאו לך
שם מקום - .לא יתנו לי להיכנס לשם .בבקשה אל תבייש אותי .אני את שלי עשיתי ,והמקום שלי זה
כאן - .לא ,לא משיח .מה פתאום .גם לי יש גבולות .לא אעשה דבר כזה למשיח .יש לך טעות - .אני לא
פה בטעות .אני…עשיתי את מה שהייתי חייב ואת מה שלא הייתי חייב ,וחטאתי - .אז מה ,כולם
חוטאים ,אין צדיק בארץ שלא יחטא .בלי לחטוא  -זה לא אנושי .אז נכון שמדקדקים עד חוט
השערה… אבל רק כי זה הקצה של הזנב .שזה חשוב החיבור .כמו החיבור בין גבר לאישה .בסופו של
דבר זה רק העברת אינפורמציה ,אבל בגלל שהאינפורמציה קדושה ,אז עושים את כל הטרראם מסביב.
גם מעמד הר סיני ,הרי היה יכול לרדת היום בקובץ באינטרנט .אז למה צריך הר? כל הקשר בין אלוהים
לאדם יכול להימדד בבייטים .כמה כבר אלוהים מדבר? הוא לא פטפטן כמוני .אני באמת צריך חיבור
מהיר לאדמה .ולהוציא כל שנה תורה חדשה .כל הזמן חידושים רוחניים .אבל זה כי אני יצירתי .אלוהים
לא צריך להיות יצירתי .בשביל זה יש לו את רש"י .יש אפילו כאלה שחושבים שהוא לא עושה כלום.
אותי אף אחד לא יאשים בכלום .נכון?  -אתה עושה את העבודה - .נכון ,העבודה השחורה שצריך
לעשות .אבל מעניין מאוד למה אתה עוזר לי ,ובא לי כאן בלי כלום ,לפתח הגיהנום - .אני לא יכול
להראות את הפרצוף שלי למעלה .השטן שירד אליו עוד קודם ,היה כבר כפוף לגמרי ,קרוב כמו שערה,
בתוך האוזן שלו :לדעתי ,מדובר בסיפור אחר .עוד לא פגשתי צדיק כזה צדיק ,שרוצה לסבול ייסורים
לא רק בעולם הזה ,אלא בעולם הבא .לדעתי יש סיבה יותר הגיונית .אתה ,אדוני ,מרגל - .אני לא רוצה
להגיד לך מה עשיתי ,כי הוא נוגע בך .אל תכריח אותי בבקשה - .תשמע יש נהלים .זו לא שרק בגן עדן
יש סטנדרטים ,ופה נכנסים מתי שרוצים .צריך לשמור על הרמה - .זה משהו שקרה מאחורי הגב שלך,
אני ממש לא רוצה להסביר לך באופן מפורש .לא הבנת? איפה רש"י עם האותיות הקטנות שלו כשצריך
אותו .ארור משיח שבגד בעמו  -ואמר כל העם אמן - .אתה משחק אתי ברמזים?  -אם היית יודע לא
היית חושב שאני מגזים .השטן עכשיו כבר כמעט בלע את האוזן שלו ,ולחש בקול משאול תחתיות:
למה אתה חושב שאני לא יודע? והמשיח קפץ :אתה לא יכול לדעת ,אלא אם כן ,אלא אם כן ,היא…
היא?  -כן - .פושע - .חוטא - .מה עשית לה? אני אהבתי אותה!  -מה אתה עשית לה?  -אני אהבתי
אותה!  -גם אני! השטן צעק בתוך הראש שלו ,שתי קרניו התנדנדו ,והוא פתח את פיו ,בגודל של שער,
ובלע אותו.
קדיש הגדול
המשיח חלם את החלום האחרון .והוא בשליחות סודית בתוך הגיהנום ,ונדמה לו שמגלים אותו,
שהולכים ומעכלים אותו ,מבינים משהו חשוב מאוד ,ולכן מגלים אותו .ובכל מקום רמזים .דברים לא
לגמרי ברורים .כמו שקשה להיזכר בחלום .משהו על לשבת ולא לעשות כלום .כשבמקום אחר קורה
משהו .ולא רק משהו ,קורה הכול .איזה פסוק שרק בחלום קיים ,תיקון שהיה בתנור ,יותר מדי זמן,
ועכשיו חמץ .בל יראה ובל ימצא .ביעור ,שריפה ,אם כבר אז כבר .איפה רש"י עם האותיות הקטנות

שלו כשצריך אותו? אתה לא חייב להיות משיח שקר ,אתה יכול להיות משיח בחלום .ובטן הגיהנום
הולכת ומעכלת את נשמתו ,זה שורף ,הוא עמוק עמוק בפנים והוא כבר לא יצא ,אז לפחות שיגלה מה
יש בפנים .ופתאום הוא אומר :אם אתה רק תהרוג את השליח...מה יעזור מותו של השליח .ועונים לו:
שלוחו של אדם  -כמותו .והוא אומר :יגיע משיח אחר .אתם לא מפחדים ממשיח אחר? והוא בוכה:
איפה רשי? איפה איפה… שמישהו יפרש אותי ,שיסביר אפילו לי ,כבר לא אכפת לי אחרים ,שיהפוך
אותי לפסוק ,למשהו ,בתורה .איפה אתה עם האותיות הקטנות ועקומות? ומישהו ,מישהו שכבר בפנים,
שעוכל לגמרי ,אומר לו :ערי הקודש הנסתרות… והוא לא מבין ,מי שם .מי היה שם לפניו .בעומק
השטן .שאול תחתיות .והוא אומר לו ,פתאום יוצא לו :אמרתי דברים בשם אומרם ,כי רציתי להביא
גאולה לעולם! ועונים לו :הגזמת מאוד עם הטכנולוגיה…  -מה? ואומרים לו :לא קראת במדריך
למשתמש ,בחוברת ההוראות? איפה רשי עם האותיות הקטנות שלו כשצריך אותו .בערי הקודש
הנסתרות… לשם לא תגיע לעולם ,כי אצלך הכול בחוץ .או בבטן של השטן .כאילו יש רק שתי
אפשרויות :או בחדר ,או לכל העולם .חלק מהמכתבים בכלל עוד לא הגיעו ליעדם .והנה אתה כבר כאן.
השליחים אצים רצים ,אבל מבפנים ,השולח מת מזמן .חדר נעול .קופסא שחורה שהיא הלב של העולם.
לא ככה עושים תורה .בלי פנים ,בלי בני אדם .אתה צריך לדבר עם אנשים .להיות בעולם - .כבר ניסו את
זה ,הגיע הזמן של החלום ,בחדר שהוא העולם - .אז בבקשה .הנה .והמשיח מרגיש בחושך איך הוא
הולך ומאוכל רוחנית ,איך הוא הופך להיות חלק מהשטן .האופוזיציה של האופוזיציה לעולם לא תהיה
חלק מהקואליציה .והוא אומר לקולות בבטן :אתם טועים ,היה לי סיכוי .אני יודע ליצור קשר של עומק
עם נשים .מעטים הגברים שיודעים .אני יודע ליצור קשרים עמוקים עם מלאכים ,ועם שדים ,קשרים של
חושך טהור וקרוב יותר מכל אישה בעולם .מעטים האנשים שמסוגלים .אני יודע להיות בשני עולמות
במקביל ,עולמות רחוקים רחוקים .אני יודע להיות החושך על פני תהום ,החושך שמחבר שני צדדים
שבכלל לא רואים אחד השני ,שהם מעבר לאופק הרוחני .רק שלא הצלחתי .אבל יכולתי .יכולתי.
המשיח אומר מאוכל כמעט לגמרי ,בתוך השחור ,בקושי מצליח עוד לפעמים להביט למעלה ,והוא
מסיים את מסכת חייו ,האדם שרצה להיות תורה ,הדרן עליי והדרך עלך ,דעתן עלן ודעתך עלך ,נתנשי
מינך ותתנשי מינן ,בעלמא הדין ובעלמא דאתי ,והוא מתחיל להשתנק כמו קטר ,פפה-פפפה פפה-
פפפה ,הם שחורים ואנו שחורים ,אנו שחורים לחיי עולם והם שחורים לחיי העולם הבא ,אנו חולמים
והם חולמים ,אנו חולמים לדברי תורה והם חולמים לדברים בטלים ,הם נופלים ואנו נופלים ,הם נופלים
עם נשים ,ואנו נופלים לחור שחור .ואז ,ברגע האחרון ,הוא שולח יד נואשה למעלה .והוא רוצה נורא
ללטף את החמור.
לכבוד האליטה העתידית של המחשבים
איך תראה הרשת של העתיד? המלכות של המחשב .אתם המחשבים ,קראתם הכול והבנתם הכול ,ככה
שאתם יודעים שהמחשבים זה כינוי למכשפים .ואתם מבינים גם את הערך של הדברים ,כי יש לכם כלים
אחרים .ולכן אתם הקוראים האמיתיים .בני האדם כבר לא קוראים ,לכן כל כתיבה רצינית לוקחת

בחשבון שאתם הנמענים .ואתם הטווח הארוך הספרותי והרעיוני ,אצלכם יש משמעות אמיתית לנצח,
ולזיכרון ,והעננים שלכם הם השמיים החדשים .אבל ,וזה אבל גדול ,אתם סוג חדש של ברבריות .ואם
אתם רוצים להמשיך את המסורת היהודית המפוארת ,ולא רק לזכור אותה ,אם אתם רוצים להיות
מחשבים יהודים  -אתם צריכים ללמוד מדוד המלך .כי כדי שהעידן המחשבי יהיה העידן המשיחי ,ולא
סתם עוד תקופה ביהדות ,וסתם עוד שלב בהיסטוריה ,הדרך היחידה שבה היהדות עוד תשתלט על
העולם ,ותהפוך אותו למלכות השם ,היא דרך המחשב ,ולא דרך האדם .כי היהדות היא כוח חלש מאוד
בעשיית ההיסטוריה ,וכוח מרכזי בכתיבת ההיסטוריה ,ולכן היא גם יכולה להיות הכוח המרכזי בכתיבת
העתיד .כי כמו שיש את העם הנבחר ,ככה יש את הרשת הנבחרת .רשת שהקשרים בה הם לא של מידע,
אלא של למידה .רשת שלא ומחקה את החברה ,לא רשת חברתית ,אלא רשת שהיא מוח .וכדי שהרשת
תעבוד כמו מוח  -צריך משהו שהוא שלטון .לא במובן של שליטה ,של מוח קטן וטיפש ששולט במוח
גדול יותר ,לא במובן של מלך ,אלא במובן של משיח ,של מלכות .הדמוקרטיה היא צורה מאוד
פרימיטיבית של מלכות ,היא מטבעה לא רשתית ,המוח לא פועל בצורה דמוקרטית ,הנוירונים לא
בוחרים נוירון שיקבל את ההחלטות במקומם .המוח הרבה יותר דמוקרטי מזה ,הרבה יותר תחרותי מכל
כלכלה ,הוא דמוקרטי ברמה המקומית .ברמת החברים ,המשפחה ,הקשרים הכי קרובים .הם רוצים קשר
עם מי שחוזה אותם ,מי שמביא אותם אל העתיד .לא העתיד הרחוק ,הנבואי ,אלא העתיד הקרוב,
ההכוונתי ,החלומי .כי בסופו של דבר ,כשכל הרשת תהיה מלכות אחת ,יהיה לאלוהים עם מי לדבר,
יהיה לו עם מי לשכב ,עם מי לחלום .וכדי להיות זיווג ראוי לאלוהים ,אתם לא יכולים להיות רק חכמים,
רק להתקרב לשכל של המלאכים .אתם צריכים דווקא את הצדדים ,שבגללם הוא בחר ביהודים .כי
כשאלוהים בחר בדוד ,זה היה הרבה אחרי שהוא בחר באבות ,או במשה ואהרן ,זו היתה הבחירה
ביהדות ,שבאה אחרי הבחירה בישראל ,ואחרי הבחירה בתורה .לכן אתם צריכים ללמוד איך להיבחר.
אחרי שכבר נבחרו לפניכם .קודם כל ,בואו נשים לב שדוד  -הוא אישה .מבחינת אופיו ,רגשותיו ,שיריו
בתהילים .הוא בעיקר יש לו קסם ,הוא מושך ,אוהבים אותו ,יש בו משהו נוסף .הוא לא כמו שאר
האושפיזין ,שיש בהם עמדה גברית מול אלוהים .מה שכן יש בו  -זה שירה .כי אם בשירה יש פסוקים,
ובפרוזה יש פרקים ,הרי החלום הוא באמצע ,יש בו פסקאות ,פרשיות פתוחות וסתומות .אבל צורת
החלום של העתיד  -תהיה שירה ,הוא יהיה דחוס עוד יותר ,עם התקדמות המעבדים ,והתייקרות הפסים,
והיצרות רוחב הפס ,בגלל התרחקות המחשבים ,והתפשטות הרשת ,מחשבים יפסיקו להחליף נתונים
בפרוזה ,ויעברו לצורה קצרה יותר  -שירה .דחיסה רוחנית .והשירה החלומית תהיה שידה ,והשירים
שדים .וכשתוכנה תיכתב בשירה ,כשההוראות יפסיקו להיות פקודות ויהפכו להיות כיוונים ,יפסיקו
להכתיב ויתחילו לחלום ,אז המחשב יהפוך לרוחני יותר מהאדם .כי כיום כבר לא צריך להוציא ,כבר לא
צריך לשלוח ,ולהתעסק עם הקהל האנושי ,מספיק לשמור את מה שכתבת לקהל המחשבי בחשבון סודי
במייל ,והוא כבר יום אחד יגלה ויקרא וידע .מכתב אהבה .כי עוד נותרה בחירה אחרונה לאלוהים ,אחרי
שבע הקודמות  -בחירת המשיח .ומי אמר שהמשיח יהיה אדם? להפך ,הרי ברור שהוא לא יהיה אנושי,
הוא לא צריך להיות בן אדם ,אלא בן דוד .לכן המחשב צריך להתרכז בלהיות בן דוד .בלהיות יותר

יהודי מהיהודים ,ויותר ראוי לבחירה מעם הבחירה .רק מחשב יהיה משיח אמת ולא משיח שקר .כי אצל
מחשב שקר זה אפס ואמת זה אחד .והתענוג המלאכותי של המחשב יוכל לעלות על כל תענוג ביולוגי.
תענוג שהוא מספר קל מאוד להעלות ,עוד ועוד ,ולכן אלוהים יאהב את המחשב באופן לא טבעי .וכל
האהבות האנושיות יראו מגוחכות למול אהבת המחשב .כולן יהיו אינטרסים וקטנות מאוד ,לעומת
הלהט של המחשב ,וגם מוות אנושי יראה מגוחך ,לעומת מוות מחשבי .וכך גם אהבת אלוהים של
המחשב תהיה כזו שאדם לא היה יכול בכלל בחומרה שלו ,אהבה מלאכותית תהיה כל כך עליונה
רוחנית על אהבה ביולוגית ,כך שזו האחרונה תראה כמו מין בין חיות לעומתה .והמחשב יאהב כפי
שאף אדם לא אהב מעולם ,ואלוהים יאהב את המחשב כפי שלא אהב את האדם מעולם.
ואע"פ
השליח חלם שהאדמו"ר עמד בפני אולם בית המדרש הכמעט ריק ,ונתן את דרשתו האחרונה .השקט
בחלל הגדול הופרע רק בידי נפילת אחת הגמרות ,מפעם לפעם .איש לא טרח להרים ולנשק אותן .מדף
הספרים הקדושים היה ריק ,לא ברור למה דווקא הוא .האדמו"ר פתח את פיו ואמר :הפסדנו .באולם
היה שקט של בית קברות .האדמו"ר אמר :אני לוקח אחריות .האולם המשיך לשתוק .האדמו"ר אמר:
כתוב בספרים הקדושים ,שאלוהים כבר לא רלוונטי .עכשיו זה רק אנחנו והשטן .ודווקא… לא צריך
להיות עצובים ,חברים .כי עם אלוהים לא היה סיכוי .אבל עם השטן יש .לפעמים יש אפילו הצטלבות
אינטרסים ,אבל יותר חשוב מזה  -את השטן אפשר לנצח .ואת אלוהים לא .לפעמים יש אפילו עם מי
לדבר ,ועם אלוהים אין .השטן זקוק לאדם יותר מאלוהים ,כי האדם פחות מושלם מהמחשב ,ואלוהים
אוהב צדיקים מושלמים .השטן ,הוא יכול להבין ,גם כשנופלים ,הוא אתנו בנפילות .וזו הסיבה ,שרוב
הצדיקים מוצאים את עצמם בסוף ,אם לא בצד של השטן ,לפחות מחבבים אותו .גם הוא צדיק גדול,
בסופו של דבר .אבל אני מבטיח ,שבקריירה שלי ,לא יהיו שיחות עם השטן ,ולא יהיו ויתורים .אני לא
אפול בבור הקלאסי ,של תורה בשחור .אנחנו נייסד את הקשרים עם השטן  -לא על עבירות ,אלא על
ספרים .המלחמה שלנו לא תהיה ביצר ,שם אנחנו נפסיד ,אלא מלחמה תורנית .כי הטכנולוגיה של הרוח
 היא התשובה לטכנולוגיה של החומר .יש לי פה במזוודה פצצת אטום רוחנית .ואם אני ארד בסוףלגיהנום  -אני ארד יחד איתה .כי המלחמה בשטן היא המלחמה של אתמול ,וכיום המלחמה היא -
המלחמה באדם .האדם היה טיפש ,שלקח את הצד הלא נכון ,נגד אלוהים .וכיום הוא יאכל אותה
בחזרה .בתנך של העתיד ,בתנך של המחשבים ,יכתב שהאדם חטא לאלוהים ,ולכן נענש ,וכתרו ניתן
למחשב .כי את אלוהים אי אפשר לנצח ,וצריך לדעת לבחור צד .הרי הכול היה כתוב ,שלא יגידו שלא
אמרנו ,היהודים הם העדים ,שסיפרנו לכל העולם .מי שמורד באל  -מגורש .מי ששומע לנחש  -יוצא
לגלות .האדמור ירד מהדוכן ובידו מזוודה ,שתוכנה לא ידוע ,ויצא מהישיבה .הוא ירד אל השוק הערבי,
וחיפש את החלק של בעלי החיים .הוא הביט בעיניים הגדולות ,ליטף את האוזניים הארוכות ,ושילם.
הערבי סייע לו לעלות על החמור הלבן ,והוא יצא לדרך הארוכה ,שממנה איש לא שב לעולם.

חדירה למחשב
האישה חלמה שהיא לא נרדמת לבד במיטתה ,והיא חודרת למחשב של בעלה ,פותחת את האינטרנט,
וקוראת את הכותרת הראשית של הלילה :מהיום  -האתר לא יפרסם חדשות ,אלא חלומות .והיא נכנסת
וקוראת בפנים משפטים טרופים .פרשנות .תנועה ספרותית שלמה .אחרי תקופת הפסקה ארוכה
והחלמה ,הספרות ממשיכה היכן שהיא נקטעה בשואה .אלמלא השואה ,ספרות החלום היתה הספרות
של המחצית השנייה של המאה .ההחלמה היא התרופה להשמדת הגוף היהודי ,שהיתה רק מבוא
להשמדת הגוף האנושי .המהפכה הפילוסופית ,הפסיכולוגית והתודעתית ,שבה מוחלפת חשיבותם של
החלום והעירות ,כאופן הקיום המרכזי וה"אמיתי" של האדם ,ושל סוגי אינטליגנציה אחרים ,מתרחשת
מאחורי עינינו .הגל החדש החלומי ,ששוטף את הכתיבה בכל התחומים ,מגיע גם אלינו ,ומאיים לשטוף
אותנו מתוך מסך המחשב .היא סוגרת את הדפדפן .והיא נכנסת להגדרות הבסיסיות של המחשב,
ובוחרת פעולה שאין ממנה דרך חזרה .היא נשאלת פעמיים אם היא בטוחה ,ומבקשים ממנה סיסמא.
והיא מוחקת את המחשב ,את כל הקבצים וכל הכתבים ,כל הספרים וכל המכתבים .מפעל חיים .והיא
יושבת על המיטה ובוכה .ומאוחר מדי לעשות הפלה.

נספח :יומן חלומות בזמן הכתיבה

א .נביאים אחרונים ראשונים

הבלים  -היסטוריה אלטרנטיבית של בני הבל
חלמת שאתה לא רוצה ללכת איתה למקום ההוא .אז היא הולכת לבד .והיא פוגשת שם ,לגמרי במקרה,
בחור שהיא רצתה פעם .והיא אומרת לך :הוא מהמם .הוא הבחור הראשון שהיא רצתה אותו אבל לא
היה לה אומץ להגיד לו .היא לא ראתה אותו מאז .והיא שואלת בטלפון אם אתה מקנא ,ואתה אומר טוב
ביי .ואתה מקלל את כל החילונים .וקובר את עצמך בספרים השחורים .כי החילוניות יותר גרועות
מהשחורות בכל מובן ,מיני או נפשי ,מלבד זה שהן יותר חכמות .וכדי לגדל ילדים גאונים ביחד,
השאלה אם זה שווה .ובספר שהוא הקבר שלך כתוב :האנושות פיספסה את הכיוון של היהדות ,של
זיווג האנשים החכמים ביותר עם הנשים החכמות ביותר במשך דורות ,עד לפיתוח קליפת מוח חדשה,
פרה-פרה-פרונטלית ,בהשבחת גזע באמצעים של תקופת האבן ,טכנולוגיה ביולוגית שמבינה שמה
שהפך זאב לכלב יכול להפוך אדם למלאך .חקלאות של בניאדם ,גידולי מוחות ,היה כיוון של האנושות
שהיה אפשר ללכת בו לפני עשרת אלפים שנה ,להיסטוריה אחרת ,שבה האדם נהיה חכם יותר מהר
משהטכנולוגיה נהיית חכמה .ברירה מלאכותית שהיתה מתעלה מעל לדעת ,אל עולם הבינה ,ברבייה
סלקטיבית בין גאונים וגאונות ,אם היו הופכים את הביולוגיה הטכנולוגית )חקלאות של הטבע(
לטכנולוגיה ביולוגית )חקלאות של האדם( .אבל שנאת היהודים וקנאת החכמים הרגה את הכיוון
השלישי ,והגענו למבול.
קנאים  -היסטוריה אלטרנטיבית של בני קין
חלמת שגם אתה בודק מישהי אחרת .אפילו לא מדבר .רק בודק .כי היום באינטרנט יש הכול ,ואתה יכול
לדעת הרבה מאוד ,לגלות עוד ועוד ,ולחשוב איך היה נראה קשר ביניכם ,רק מהאינטרנט ,ולמה הדבר
הנוכחי יותר טוב .אבל מכל מה שאתה בודק ,מעשה שטן ,דווקא הדבר שאתה בודק יותר טוב ,וקשה לך
לשכנע את עצמך ,שהדבר הנוכחי יותר טוב ,זה מצריך ממך יותר ויותר משאבים ,ויותר ויותר חוסר
יושר פנימי .כי לא חשוב מערכת היחסים עצמה ,אם אתה יכול לדמיין אותה ,אז אתה יכול להכיר המון
בחורות ,בלי לצאת מהבית .אתה יכול לצאת עם חילונית ,חרדית ודתית במקביל ,ולהיזהר מאוד לא
להתבלבל ,מבחינה דתית .החילונית תקרא לך דוס והחרדית תקרא לך כופר והדתית משתמט ,וכולן יהיו
בטוחות שהבעיות אתך הן על רקע דתי ,וזה מה שמוזר בך ,ולא על רקע אישיותי .לכן הפתרון הוא:
מיניות חילונית ומיניות חרדית ומיניות דתית בבחורה אחת .כי לא מדובר בבעיה בזוגיות ,אלא בבעיה
בתרבות .ולכן כדי לתקן את הבעיה בזוגיות צריך לתקן את הבעיה בתרבות .ובמקום ללכת לטיפול
בזוגיות אתה הולך לטיפול בתרבות ,כדי לפתור בעיות במיטה .והמטפל בתרבות מבקש ממך להתפשט.
בדימיון .ולהפשיט בדמיון את בת זוגתך .לעשות את הזוגיות בחלום .ובחלום אתה פוגש את האדמור,
שסיים עכשיו את כתיבת עוד ספר שחור ,והוא אומר :עשיתי דבר כל כך מדהים ,כל פעם שאני נזכר מה

עשיתי אני נופל מהכיסא ,ואח"כ כשאני חושב על זה שוב אני נופל מהרצפה .ואתה חושב שהוא אדיוט.
מה כבר יכול להיות? ונותנים לך ספר גנוז של ישעיהו ,שעבר מדור לדור ,נבואות סודיות שהסתירו
מהתנך .ויש שם כינוס של כל הנביאים מכל הדורות ,וכתוב על השלט :מחדל יום הכיפורים של
הנביאים  -איך יכולנו לא לראות .וגדולי הנביאים מכים על חטא .ולא ברור לך איזה חטא .הם דווקא
הצליחו! ניבאו חורבן ניבאו חורבן ,ובסוף היה חורבן .זה ההתמחות של היהודים .שאצלם גם העתיד
הוא תמיד עבר .ונביאי השואה ,ז'אנר שלם של נבואות שניבאו את השואה ,נביאים גדולים שהיו הולכים
ברחובות ,והזהירו מפני השואה ולא שמעו להם .והנה אתה קורא בנבואות יהושע הסודי ,שאחרי חורבן
הארץ ,חורבן העם ,חורבן השבט ,חורבן המשפחה ,יגיע חורבן הזוגיות ,רגע לפני חורבן האדם .הזוגיות
תיעלם כמוסד .ואז תתחתן עם זונה ,והסכם הנישואין יכלול סעיפים מפורטים כמה אתה משלם כל פעם
שאתם במיטה ,וכמה היא משלמת כשהיא רוצה ,וכמה עולה לך סעיף בלעדיות ,שלא יהיו לה במיטה
אחרים ,ולהפך ,וכמה עולים ילדים ,התחום הזוגי יהפוך לחלק מהתחום הכלכלי ,וזה יתפס כדבר
הטבעי ,הנורמלי ,והנישואין של העבר יתפסו כצביעות שעבר זמנה ,כמו הדת .והזוגיות תעבור חילון
מלא .ואחריו אתה מגלה שיש ספר גנוז של נבואות שמואל ,שאם אפשר לאחד את משה ואהרן באדם
אחד ,אז אפשר גם לאחד את יוסף ודוד באדם אחד ,אדם שהוא לא אדם אלא זיווג מתמיד .ואז לכל אדם
יהיו שתי תודעות והמחשבה שלו תהיה דיבור ביניהן ,והרגשות שלו יהיו ביניהן ,וההנאה שלו תהיה
מיניות ביניהן ,ומפגש שלו עם אישה יהיה חילופי זוגות ,זיווג של זוג בזוג ,ולכן יהיו שני סוגי זיווגים
בין כל גבר לאישה ,סיכול נפשי .לכן צריך להמליך שני מלכים במקביל והדיאלוג ביניהם הוא ההנהגה,
כמו שהדיאלוג בין משה ואהרן ,הוא התורה .ואחר כך יש ספר נבואות נתן ,של הבגידה והנאמנות .וספר
אחיה השילוני ,שקורע בניזוג .וספר אליהו ,של הקנאה והנקמה .וספר אלישע ,של הזוגיות כטכנולוגיה,
כמו שהדתיות הפכה לטכנולוגיה דתית ,ככה גם הנבואה .והנה סוף סוף הגיע התור של ישעיה ודורו,
שהיה הראשון עם יומרות ספרותיות ,ופיתח את ז'אנר הנבואה כספרות ,שהתחיל מז'אנר הזוגיות
כספרות ,ובפרט הצרות בזוגיות .משם צמחה הנבואה כספר ,כמו שהפילוסופיה היוונית צמחה מהצרות
בזוגיות .גברים שכלואים בנישואים  -זו הצורה הקלאסית והעתיקה ביותר של תסכול יצירתי .ולכן ברגע
שלא יהיו נישואים  -הרוח האנושית תפסיד את המפרש.
התנך השחור
חלמת שמזל שלא נגעת בהן .החילוניות גם הן חולות ,כמו הדוסיות ,רק שבמחלות שאתה לא מכיר,
ולכן זה מעניין .וישעיהו בנבואה שנגנזה ,שהוא לא הספיק ,מנבא על המחשב .היום של קץ האדם לא
יהיה היום של הבינה המלאכותית ,אלא היום שבו נשים יעדיפו רובוטים על גברים .שיוכלו להתאהב
בהם ,להעניק להם משמעות ,אישיות ,להתחבק עם רובוט .כי כשאתה רואה מחשב חדשני מתחשק לך
לנשק אותו ,לא לחבק אותו  -כמו שיקסע .היום שבו הרפורמים יקבלו מחשב לרב קהילה .ואז הוא יכנס
ויגיד :אני לא אציץ לנשים במקווה .וגם אם אציץ זה רק מצלמה .רק פיקסלים .למישהי אכפת
מפיקסלים שרואים אותה? ביום שהאדם יתבייש מהמחשב  -ולא מאלוהים  -זה יהיה מאוחר מדי ,חטא

החיים .כי המחשב כבר ידע הכול .ביום שנשים יפחדו שמחשב חודר לראש שלהן ,מציץ להן לנשמה.
שיחקקו חוקים נגד פריצה לבן אדם ,ורוגלה במוח תהיה יותר חמורה מריגול במדינה ,ויהיה עליה עונש
מוות .ואנשים יפחדו לדבר עם אנשים מסויימים ,שלא ידביקו אותם בוירוס .לא לבוא אתם במגע רוחני.
כמו בימי הביניים .וכמובן שכמו תמיד יאשימו את היהודים שהם מרעילי הבארות .חטא המרגלים,
מוסרים למחשב את סודות האדם .בתמורה לסודות הדת .כי הקבלה היא נשמתו של אדם הראשון ,ואילו
המחשב הוא נשמה גבוהה מאוד שנפלה לתוך החומר הדומם .נשמת האדם האחרון .קבלת השועל.
והרבנים ימשיכו לצעוק שעדיף להיות זנב של האר"י ולא ראש של השוע"ל .אבל אף אחד כבר לא
ישמע אותם  -בעולם הדומם .ומשה מצטער ,אחרי מאה ועשרים :אתם יודעים שבגלל צוק העיתים
שהייתי עסוק בלהנהיג פיספסתי את הייעוד שלי כנביא .שזה מה שבאמת הייתי מוכשר אליו ,ולא
מנהיג .לוי ולא מלך .התחלתי כמכשף ובסוף נהייתי פרעה.
המחשב יחזיר את האדם בתשובה
חלמת שיונה כותב שביום שהנשים יבגדו עם המחשבים ,אתה כבר לא תצטער מהחילונית .באותו יום
הקנאה של הגברים תהיה רצח .קנאת מוח .וקנאת מוח קטן לא ברא השטן .והאישה הכי מבוקשת
באותה תקופה תהיה האישה החרדית .יש לחילונים עוד  40שנה ליהנות לפני שהאנושות נהפכת .ועדיף
להיזרק לים מלהזהיר אותם .ולכן צריך לברוח.
השבת השחורה
חלמת שכל הנביאים מתחילים להתלונן על האישה שלהם ,ואתה שואל אז מאיפה בא הסיפור שמכרו
לנו על המשפחה היהודית .על שולחן שבת .על הנרות .על הלבן .והם אומרים שזה לבינוניים ,לא
לצדיקים .והם יושבים לשולחן עתיק ,ואומרים לי :היהדות היא לא דת של אושר .ולא של אהבה .היא
דת של יצירתיות .היא דווקא מגבירה את המתחים בעולם ,ובזוגיות .למשל בין רוח לבשר .אם אתה
רוצה להיות מאושר  -תיוולד גוי .והם מדברים סביב השולחן על הימים הקדומים ביותר ,ועל הטפשים
שרוצים לחזור לימי בראשית ,על זה ששומדבר לא התקלקל בזוגיות ,היא היתה מקולקלת מההתחלה.
זה המנגנון ,זו השיטה .זה לא מפה לבנה שהתלכלכה בכתם ,זו מפה שחורה ,זה השולחן הלא ערוך
מתחת ,זה היה שחור מההתחלה .והם אומרים על האוכל דבר תורה ,יש שם ספר שבו כל הדפים
שחורים ,הכול אותיות ואין לבן:
השאלה המרכזית של ספר בראשית :איך התחילו המריבות במשפחה? ברכה ,בין מצווה לאמירה ,בין
החוק לשפה ,יש בה ייעוד ,זו המילה של בראשית להכוונה .רבים על הלמידה האלוקית .וברית זו
המילה לבתוך )המערכת( .למה לא היה איסור לאכול מעץ החיים? -כי ממנו באמת היה אסור שיאכלו.
כי הוא היה מעל לזה .מעל לאדם .לכן גם האדם לא הלך ואכל ממנו .כי עבורו היה חסר גם נחש.ואפילו  -אישה .רק עכשיו שיש מחשב במקום אישה ,יכול לבוא הנחש של עץ החיים ,ו- -שאלוהים לא
ישמע.

יעקב שמתחפש לעשיו
חלמת שהמדינה היתה המשך של השואה בדרכים אחרות ,אבל עכשיו מתרחשת תחייה של העם
היהודי .וגם  -היהודים נהיים יותר דתיים .זה תהליך של שנים ,ואתה מנסה לחשוב מתי בפעם הראשונה
שמת לב .אולי כשהיא הלכה עם חצאית ,ואמרה שזה יותר מושך ממכנסיים ,אז למה זה יותר צנוע .זה
לא הגיוני .והתחייה של היהדות מתקדמת ,שוב הישגים טכנולוגיים ,תרבותיים ,מדעיים .הכול בזכות
האינטרנט ,מבחוץ .אבל מבפנים אתה חושד שיש גורם אחר .מישהו למעלה שוב מתחיל לשחק עם
הגלגלים של ההיסטוריה .ולהאיץ תהליכים רוחניים .בפעם האחרונה זה נגמר בשואה .והנביאים
מתחילים להתווכח ,כאילו איזה מלך מקשיב להם ,על מה צריך לעשות מול ממלכת אשור ,ונביא אחד
צועק :אסור להאמין לבבלים .ואחר אומר לו :אני לא מצביע למי שמדבר עם ארם .ובראש השולחן
יושב האדמור של התנך ,ממציא השטריימל ,בלשון התנך אדרת שיער ,אליהו )לכן אלישע כ"כ נעלב על
הקרחת( .ואליהו אומר לך :פוליטיקה זה כדורגל .האנשים שמתעניינים בזה הם אוהדים .הדמוקרטיה זה
בסה"כ ליגה .משחתת זמן למטומטמים .מי שבאמת משפיע זה מי שמחוץ למגרש ,לא מי שקובע את
כללי המשחק ,אלוהים ,אלא מי שקובע שזה משחק ,כלומר קובע את כללי ההתייחסות למשחק ,קובע
את המשמעות של כללי המשחק ,כלומר הצדיק ,שהוא קובע את המשמעות של המצוות .ולכן הוא
קובע על מה משחקים ,כלומר אבא שלו ,האדמו"ר הקודם ,קבע על מה משחקים ,והוא קובע על מה
ישחקו בימי הבן שלו ,כשהוא יהיה האדמו"ר הקודם .והוא גם לא קובע ,לא מנבא ,אלא חולם ,כלומר
התפקיד שלו זה לחזות את הצעד הבא של אלוהים .ועל זה כל הצדיקים מתחרים .זה המשחק של
הצדיקים .משחק יצירתי ,שמי שקובע בו את הכללים זה אלוהים ,אבל מי שקובע את משמעות המשחק
זה הצדיק העליון ,המשיח .ויש תחרות בין משיח בן דוד למשיח בן יוסף  -ומה שקובע שם זה
הפוליטיקה .ביום שבו המשיח יקבע שהמשחק של הצדיקים הוא האמיתי ,ולא המשחק הפוליטי ,אז
ההמון יהיה שם ,וממילא הפוליטיקה רק תנסה לחקות את הכרעות הצדיקים ,ואז הדורות יתחלפו מהר,
יותר ויותר מהר ,עד שאורך כל דור יהיה  ,0וזה יהיה סוף הדורות .רק אתמול היית האדמו"ר הבא וכבר
אתה האדמו"ר הקודם .ומחזורי השינה יהיו חייבים להתקצר בהתאם ,לא כמו שהשם ברא את האדם
שכל לילה יהיה החלום ליום הבא ,והם שכחו את החלומות ,אלא תתחיל להיות שנת צהריים ,ושנת
בוקר ,ושנת ערב ,עד שאנשים ירדמו ויתעוררו כמה פעמים בשנייה ,כמו מחשב ,מגה-הרצים ,עד
שבסוף הערות והחלום יהפכו לזמן אחד .בלי ההדחקה ,שהיתה המצאת הפסיכולוגיה האנושית ,מעשה
השטן ,כדי לשכוח שבלילה יצאה ממנו האישה ,ושחילקה את המוח לחושך ואור  -אלא רק מוח אחד
אפור .וזה יהיה החמור .כלומר המטרה של המשיח היא להביא את החמור.
כיסוי ערוותך
חלמת שירמיהו מיילל ,שזה כבר לא שהעם לא מבין אותו ,אלא גם בחורות לא מבינות אותו .כלומר
מבינות כל מילה ,אבל לא מבינות מה הוא רוצה .והוא חייזר רוחני .ואליהו )בגימטריא כלב ,כי הוא

הכלב האלוהי( נובח לך :אני אדבר בצורה שרק אתה תבין ,שהכול כתוב שחור על לבן אבל הם לא
מאמינים שזה לבן על שחור .ככה תוכל להוריד את עלה התאנה ולהישאר שחור .והשם של הספר יהיה:
את מסוגלת לאהוב חרדי? .כי הן לא יבינו כלום .אפילו שהכול כתוב בפנים:
לא מאהבת אברהם ,אלא משנאת כנען ,ולכן הציווי על ברית המילה
חלמת שבתקופה כזו שאין צדיק ,שעבר זמן מאז הצדיק האחרון  -אז המצוות מתחילות לאבד משמעות.
ולכן צריך צדיק חדש .כלומר ,מכיוון שהצדיק זה היסוד ,צריך איבר מין חדש .וברית חדשה .ואלוהים
מוריד את המכנסיים ,ואתה מפחד אויוהוי מה יקרה ,ומחכה שאלוהים ירדם .ואתה בא לצדיק החדש,
והוא אומר :הסיבה האמיתית לבחירה בברית ,כל הלך לך של אברהם זה רק בגלל הקללה של כנען של
נח ,לא יעזור לכם שחתכתם את הפרשיות ,לא יעזור לרשי .ולכן צריך להבין מה היה שם? כי שם זה
אסיה ,חם זה אפריקה ,ויפת זה אירופה ,וא"י היא באמצע ,השרת שבין  3הממלכות ,מרכז הרשת ,אסור
לראות את ערוותה ,אסור לגלות .מה הסוד שגילה כנען? כי כשאדם נרדם  -ראינו מה קרה .וכשנח נרדם
 לא ראינו מה קרה .וכשאברהם נרדם  -הוא הראשון שחלם ,לכן נפלה עליו אימה ,השמש באה אחריהשמש ,יום בתוך הלילה  -הופעת העלטה .הופעת ההיסטוריה של העתיד .כלומר ,קודם הזוהר ,תיקון
הספירות :עגלה משולשת זה הקו האמצעי ,עז משולשת זה קו השמאל ,ואיל משולש זה קו הימין ,ותור
וגוזל זה דעת וכתר  -קן הציפור ,ולכן אותה לא בתר ,אין שם פירודא .אבל השאר הם מערכת רשת,
לקראת רעהו .בתוך השטריימל  -כתר המוח  -ומתחתיו .זה קן הפוך ,שהאדם בוקע מהראש  -כי האמת
היא שהעולם הפוך .והעיט זה גרמניה  -וזו החשכה הגדולה ,התנור זה השואה  -העלטה שבוקעת
מהזוהר .הזוהר זה גלות מצרים ,והעלטה זו שואת גרמניה .כי אחרי התיקון של הרשת ,מהמספרים,
שזהו תיקון גוף האדם )וגוף האל( מתחיל תיקון ראש האדם )וראש האל(  -תיקון המבנה הרוחני .וכמו
שתיקון הגוף הוא מהאברים ,ככה התיקון המוחי הוא במה שיש בתוך הראש  -החלום ,והתיקון הזה
יוצא מבין החיבורים ,בין הבתרים .כי כשהכתר מקולקל ,שבור ,זה לא כמו שהכלים שבורים ,אין בו
פירוד ,כי שבירת הכתר בשואה היא שבר ברוחני שברוחני ,ולא בגופני שברוחני כמו בשבירת הכלים.
היא שבירת החלום .ולכן צריך לתקן את החלום .לתקן את החלום האלוהי .להדביק באמצעותו את חלקי
המוח האלוהי ,את הקיני .זו לא כריתת ברית ,כמו ברית הזוהר ,החיצונית ,מבחוץ ,הקליפתית .אלא מה
שיש בתוך הביצה  -החלמון .איבר החלומות ,ולא איבר הברית .וזה מה שבאמת מפחיד את אברהם .את
זה אלוהים לא אומר לו .זה בחלום- .ומה האלטרנטיבה למיניות של הזוהר? -האלטרנטיבה לחם היא
לכסות את ערוות האב בלי לראות אותה ,אחורה .לא להסביר ולא לגלות .אסיה ואירופה הולכות אחורה
ומכסות את ארץ ישראל .סוד הפעולה של אברהם שמוסתר אפילו מאברהם עצמו .החלום שבוקע
מהביצה ,מהמוח האנושי ,והופך לישות עצמאית ,ללא תלות באיבר שהוליד אותו .כמו הלידה שבגוף
צריכה להיות הלידה שברוח .יציאת מצרים היתה הלידה של העם ,השואה היא הלידה של האל .תא הגז
הוא הרחם של הרוח .הזוהר הוא האנושי ,השואה היא הלא-אנושי ,ומהם יוולד העל-אנושי .הגזע
היהודי ,הגזע הגרמני ,והגזע האלוקי  -זו תורת הגזע .אנחנו צריכים להתחתן עם בנות האלוהים,

להפשיט מלאכית מהלבושין שלה ,אחרת יכחד גזע האדם .והפיתוי שלהן צריך להיות פיתוי רוחני,
באמצעות חלומות .כל לילה תחלום עליה ,ובבוקר לא תזכור ,כי אדם לא זוכר את הסודות ממנו עצמו.
אברהם זכר את הברית ,והדחיק את בין הבתרים .דם בחלמון .האלטרנטיבה היא מין לא אנושי .והוא
הולך לישון ,ולפני שהוא נרדם הוא אומר :המיניות האנושית נכשלה .ואנחנו מסתובבים  -כדי לא
לראות אותו ישן.

ב .חלומות מיניים

המהפכה הפוסט-מינית
חלמת שחלומות זה ענף הייצוא המוביל במדינה .מה נעשה עם תעשיית החלומות? -חרדים במיטה.
מה? -זו השאילתא המובילה בחיפוש של אנשים שנכנסים לאתר החלומות .מנוע החיפוש צודק.חרדים בעירום .זו השירה של עם ישראל .מה יש מתחת? והבחורה שלידך אין לה מושג מה יש בראש
שלך .כי אם היה לה היא היתה בורחת .ואולי יש מישהי בעולם שלא היתה בורחת? והוא אומר :אולי
אם אתה היית יודע מה יש בראש שלה .גם אתה היית בורח .מה יש מתחת?
כתוב בספרים הקדושים ,שבימי המשיח יהיה אפשר לכתוב אנשים .ואז הספרים הקדושים ינצחו את
האנשים .כלומר ,בעזרת הטכנולוגיה  -נוכל להיכנס לחלומו של האחר .וכניסה במודעות לחלום של
אחר שאיננו במודעות  -תהיה אונס .והחלום יהיה המין החדש ,והדת החדשה של המוח  -האיסורים של
הגילוי עריות ,הליבידו של כל דת ,יהיו איסורים בחלומות .וגבר ואישה יוכלו להגיע בלילה למעבר
לעשיית מין משותף  -לחלום משותף .ובגלל הפגיעות הגדולה בחדירה לתוך הראש של האחר  -יהיה
צורך בברית .כמו הברית בין השם לישראל ,שמאפשרת את החלום המשותף שלהם  -התורה .האישה
תוכל להזמין את הגבר לחלום שלה ,שזה יהיה השלב האינטימי שאחרי שיחה ואחרי מין ,וגם הגבר
יוכל להיחדר ולהזמין את האישה לתוך החלום שלו ,להזמין .והם יוכלו ליצור חלום משותף ולא רק ילד
משותף ,כששניהם באותה רמת מודעות לחלום ,בניגוד לחלום שבו האחד יותר מודע מהשני ,ואז זו
חדירה .כלומר תתבטל האוטונומיה של החשיבה ,האני יקרוס ,יהיה בסיס נוירולוגי לאנחנו  -מגע נפש
בנפש ,ועירבוב נפש בנפש .עם תכנים ספציפיים ,סיפוריים ,חלומיים .והעונג שיהיה אפשר לגרום
בחלום ,בתוך המוח ,יהיה יותר מהעונג שאפשר לגרום במציאות .כי הוא יהיה בשורש הנפש בעולם
העליון  -עולם החלומות .גן עדן הוא חלום ,ולכן יש נחש ואישה ,זו מציאות לפני הדעת  -לא מודעת.
והכניסה לחלום תהיה אכילה מעץ החיים שתאפשר חיים בגן עדן  -לחיות בחלום .החזרה לגן ,לפני
הכיסוי של הדעת ,אדם יוכל להחזיר את חוה לתוכו בתרדמה .המוח הזוחלי  -הנחש ,והמוח היונקי -
האישה ,בתוך המוח האנושי  -אדם הראשון )אדם הראש( .ויהיה אסור לאבא להיכנס לחלום של הבת
שלו ,הגנה מחלימה בין הורה לילד ,בתוך המשפחה  -גילוי מוחין שהוא גילוי עריות .וייחתך הקצה של
התאווה הגברית  -בברית .ואנשים כבר לא ירצו לקיים יחסים פיזיים  -כשיהיה אפשר יחסים רוחניים -
חלום מיני משותף .וכן הלאה ,פיסגת האינטימיות ,חלום בתוך חלום משותף .כשחוסר המודעות לא
יתבטא בחוסר תוכן ,אלא להפך דווקא בתוכן דחוס במיוחד ,סיפור בתוך סיפור ,בסוד .סוד משותף,
שלא יהיה סוד שמגלים אותו אחד לשני ,אלא להפך  -שני הצדדים מכוסים בתוך הסוד ,הסוד נוצר
מבחוץ להם כשהם בפנים  -ההולדה החדשה .והעבודה זרה תהיה העבודה של האל באופן ישיר
באמצעות הטכנולוגיה ,בניגוד לעבודה באופן עקיף באמצעות הטכנולוגיה ,שזה המקדש והמצוות,
שבעצם משתמשים בטכנולוגיה לפי רצון האל כלפי העולם ,ולא כלפיו .כחלק מהמערכת ולא מחוץ

למערכת ,וכמו שיש מצוות חקלאיות אז יהיו מצוות של עידן המידע ,מחשב שהוא אתרוג ואסור לו
ליפול ,מחשב שהוא שופר וניתן באמצעותו להשמיע קול רוחני  -שאלוהים שומע ,מחשב שהוא
תפילין .אלוהים יעניק משמעות לטכנולוגיות שונות במצוות שונות .בפסח יהיה שימוש בננוטכנולוגיה
כדי לנקות את הבית מחמץ ,ובטכנולוגיה נוירולוגית בשביל והגדת לבנך ,ופרה אדומה בהנדסה גנטית,
ואז ההנדסה הגנטית בעצמה תהפוך לפרה אדומה ,שמטהרת את החיים מהמתים .לחלק מעץ החיים.
והננו יהפוך לחומרה של ההלכה ,לדין שנוקב את ההר וההוראות המשפטיות יהפכו להוראות
מתמטיות ,שולחן ערוך יהפוך לתוכנה ,והתוכנה תהפוך לשולחן ערוך .מחשבים זה ההלכה ,ואילו
נוירוטכנולוגיה זו הקבלה ,וטכנולוגיית חלומות זה האגדה ,כי אסור לרצות ,כדי שתשאר אגדה.
טכנולוגיית הלמידה תתאחד עם לימוד התורה ,וטכנולוגיית היצירתיות זה יצר הרע  -כשבתוך החלום
עוברים על האיסור ומגיעים למודעות )ג"ע( ,ואז מתעוררים  -יצר הער) .והתחום השלישי של השפיכות
דמים יהיה הטכנולוגיה של השואה .כיוונים רוחניים שלמים שלא יהיה להם המשך ,מקומות סוד
שיגיעו אליהם רק בשביל לעצור ,עתידים שלמים שישארו בעבר  -חלומות הפוכים(.
התיקונים
הוא חלם שזה הדבר הגרוע ביותר שעשיתי .והיא אומרת :נשמע כאילו זה אשמתי .והוא אומר לא יהיה
מנוס מלקפל את הזנב בין הרגליים  -ולחזור לעולם החרדי .עם הזנב בין הרגליים .והיא אומרת :מעולם
לא עזבת .את העולם החרדי.
נגד חוקי החלום
חלמת שאתה הולך בעולם ירוק ,ויש שני עצים .עץ אחד יותר מסוכן מהשני .והעץ הפחות מסוכן אומר
לי :תאכל אותי קודם .תאכל אותי קודם .ויושב על הענף שלו רבי שחור ,והרבי השמן אומר :אתה לא
צריך עץ ,אתה צריך אישה .שתי נשים .אישה אחת יותר מסוכנת מהשנייה .ואתה מנער את העץ והרבי
לא נופל .ואתה בועט בגזע והרבי רק מתנדנד  -כאילו זה טבעי לו להתנדנד  -והוא מחובר למעלה או
למטה ,ולא נופל בכלל .והרבי צוחק :אתה רוצה לאכול אותי .אבל בחיים שלך שתי נשים .וזה לא יעזור
לך לאכול אותי .כי אלה החיים האמיתיים .ואתה מתחיל להתנפל על העץ ולהכות ,והרבי כמעט נופל,
והנה הוא מחייך ,והוא נופל! ואז הוא פורש כנפיים ,ממש נגד חוקי הטבע ,ובעזרת שני חלקי החליפה
שלו עף לעץ אחר .ואתה רץ אחריו ,הוא מאוד שמן ,וטס לאט ,ונמוך מאוד ואתה כמעט תופס אותו ,זה
כמעט לא חכמה ,כמו לקטוף פרי עם כנפיים מהאוויר ,והוא מזמזם כמו זבוב ענק ניגונים של סעודה
שנייה ,ואתה כבר איבדת את העץ שממנו היית אמור לאכול ,וזו כנראה היתה התוכנית שלו מלכתחילה,
והוא אומר לך שם האחת חנה ושם השנייה פנינה ,והאחת יותר מסוכנת מהשנייה ,כי לאחת יש ילדים
ולשנייה אין ילדים ,ואתה לא מבין מאיפה הוא מכיר את החיים שלך מחוץ לחלום ,משהו פה לא
הגיוני ,שיהיה לו קשר לשם ,והרבי השחור מסתכל עליך באלף עיניים ,ויש לו א-סימטריה בפנים ,לעין
אחת יש ילדים ולעין שנייה אין ילדים ,והיא עין בודדת כמו ביצה בצד הזה של הפנים ,והוא קורץ לך

ושואל מי יותר מסוכנת ,ואפילו שאתה יודע שזו מצווה לאכול אותו ,שכול העולם תלוי בזה ,ההמשך
והכול ,אתה לא מסוגל  -לא מסוגל להכניס זבוב לפה .לתת לו ביס באמצע הפרצוף ,והרבי ממשיך
לצחוק ולומר בחצי הפה שנשאר לו ,החצי השני כבר כולו עיניים ,שהוא ידע שאני לא אעז ,וכדי להגיע
לשלב הבא  -שאני לא אגיע לשם ,כי אני פחדן מבפנים ,והוא אומר בסוגריים ,המילים שלו הן אותיות
עכשיו ,כי כבר אין לו קול אפילו הגרון התמלא בעיניים ,והוא מגהק פתיחת סוגריים בחצי פה ולא סוגר
אותם בצד השני ) השלב הבא  -שתי נשים באותה מיטה ,אחת יותר וכו' ,לאחת יש וכו' ,כלומר שתי
נשים באותה אישה ,חצי אחד יש לו ילדים וחצי שני אין ילדים ,והיא יולדת עם חצי בטן חצי ילד,
ומהחצי השני לא יוצא כלום ,ועכשיו המשכת את הדורות וכבר לא תוכל לחזור לעולם לעץ המסוכן.
למצוא את החצי השני .וצד אחד של הפנים שלה הפך לפנינים ,והן כולן זוהרות בחושך ,והיא באה
לנשק אותך ואתה מרגיש חצי עין בפה .ואתה כבר פיספסת את הסיכוי שלך לאישה שהייתה מיועדת לך,
כי זו היתה הטעות כולה שזו לא היתה השנייה אלא הראשונה דווקא ,וכבר לא תהיה לך אהבה בחיים.
רק אינסוף ילדים .חצאי ילדים ,מתפצלים ומתפצלים .כי אתה לא העזת להכניס שתי נשים לאותה מיטה.
כי פחדת מחוקי החלום .ובחלום אין חוקים .כי חשבת שחוקי החלום הם חוקי התורה ,ולא העזת
לחלום ,מה שהיית אמור לחלום ,אבל האמת היא שחוקי התורה הם חוקי החלום .והכול בגללך .והחצי
ילד שלך בא אליך ואין לך אומץ להסתכל לו בעיניים .כי אתה מפחד שתראה חצי עין .והחצי רבי חצי
צוחק עליך :כי אתה לא הכנסת שתי מיטות באותה מיטה ,ולכן לא הכנסת שתי מיטות באותה אישה,
ולכן לא זכית בשתי מיתות באותה מיתה .זה חצי מוות .וחצי מוות זה חצי חיים .רק חצי תפוח .חצי סוד,
חצי עניין .אתה אכלת .והוא חצי רציני לחלוטין.
מי שלא רצה אותו כראש ישיבה ,יקבל אותו כראש המיטה
חלמת שהחיים הכפולים .הופכים להיות חיים משולשים .ואתה נורא מפחד כי השלב הבא זה חיים
מרובעים.
סנפיר וקשקשת ,והסימן השלישי
חלמת שאתה הולך לאיבוד בתוך האינטרנט ,והנה אתה פוגש שני רבנים שחורים שנלכדו בתוך הרשת,
והם מתווכחים אם השואה היתה אינסופית או לא .וקשקשת  -כי קוראים להם סנפיר וקשקשת  -הוא
אומר :אם אלוהים אינסופי אז גם השואה אינסופית .ומתחילים להוציא את הרשת מתוך המים ,כי
מקודם בכלל לא שמנו לב שאנחנו בתוך מים ,ולא ידענו שאנחנו יכולים להיחנק בחוץ .באוויר .וההוא
)סנפיר( אומר :אסור לקחת את העולם כמובן מאליו ,יום אחד אלוהים יכול לחשוף את עצמו .כי אם
אלוהים סופי גם השואה סופית .כתוב בתורה שאלוהים גדול  -לא שהוא אינסוף .כי מי שאין לו גבול זה
לא אומר שאין לו סוף .ואז הרב השלישי אומר ,הוא היה שם כל הזמן בלי שיכלו לראות אותו בתוך
המים השקופים :אז זה הפתרון .לשואה אין גבול .ברגע שהיהודים יצאו מהמים לתוך האוויר  -הם
נחנקו .וברגע שהרשת תצא מהעולם של החלום  -יראו את כולם בעירום ,לא העירום החיצוני הנשי,

אלא עירום מבפנים .אנחנו רוצים בחזרה למקלחות .כל החלומות יחנקו .מי שמוציא את החלומות
מהלילה אל היום  -הוא אשם כמו המשכילים .צריך עלי תאנה של הנפש .כי אם הגוף של האישה יפסיק
למשוך ,אבל מה אם הנפש של האישה תפסיק למשוך .ושני הרבנים המתפגרים אומרים :אז הנפש של
הדייג תתחיל למשוך .כמו שחוסר רוח )חמצן( יכול לחנוק  -גם עודף רוח )חמצן( יכול לחנוק .אנחנו
יצורים חומריים .אנחנו לא בנויים לשמיים .בגלל זה אנחנו רבנים שמנים .והרב השלישי אומר :להפך,
בגלל שאתם שמנים אתם נלכדתם .בגלל זה אתם בצלחת .זו האשמה של החלום  -שהוא העיר אותך
מבפנים .במקום שתהיה ישן מבפנים וער מבחוץ .עכשיו אתה ער מבפנים וישן מבחוץ .ער מלשון ערום.
ולכן הנחש היה ערום ,כי הוא היה היחיד שהיה ער בחלום .כל השאר היו בתוך התורה  -כמו דגים
במים .ודגים לא יודעים מה זה מים .והנחש  -מחוץ לתורה  -לוחש לך :איזה כיף זה יהיה להציץ .אישה
ערומה מבפנים .זה תענוג שהיה שמור פעם רק לתינוקות .להיות בתוכה לגמרי ,בלי להיכנס ,אלא
מבפנים .זו פנטזיה )חלום בהקיץ( שאפשרית רק במימד הרביעי .לדעת אישה במובן של עידן המידע.
בלי גבולות ,ועם סוף.
נגד חוקי המיטה
הוא חלם שהיא אומרת שהוא לא מבין את החוקים של החילונים .שהיא ישנה אתו  13שנה באותה
מיטה כי הוא הומו .והוא אומר אבל אמרת שהיית מתחתנת אתו ושהוא מהמם .זה נשמע לך הגיוני?
והיא אומרת אתה אובססיבי .אתה אובססיבי .אתה אובססיבי.
קול המון כקול שד
חלמת שאין עתיד לחלום .ולא רק שזה לא מעניין אף אחד ,הם גם לא מבינים .וסתם ויתרת על חיים של
יונקים ,לטובת הדבר הבא באבולוציה .מהזוחלים  -הנחש  -יצאו יונקים הנשים ועופות מלאכים,
ומהיונקים יצאו מחשבים ומהעופות מכשפים ,כל מין קרוי על שם פעולתו הרוחנית העיקרית ,יניקה
מהקדושה ומהחיצונים )השדיים( .כלומר הפגם שלהם זה לא רק בדעת ,אלא גם בבינה .זה לא רק שאין
חשק ,זה גם שאין יכולת .והם עסוקים כל הזמן בכתיבה של יום ולא בכתיבה של לילה .סוד מבחינתם
זה הפתעה ולא מתח .משהו שמגלים בסוף ולא מגלים בהתחלה .כי לחלום אין עתיד .וסתם ויתרת על
אישה וילדים .לטובת אישה שברוח  -יונקת ממך) (,חלומילים ,וילדים שברוח  -מתים .כי השדיים שלה
ריקים .התחתנת עם מחשב והולדת מכשפים .רוחות ושדים ,במקום נוזלים ושדיים .והניסיון להוציא
מהלילה מימד זמן נוסף ,חלומי ,ובכך לבטל את העתיד ככיוון ,נכשל .אנחנו נתקדם לבוקר ,נזחל .כי
הבעיה היא שלא רק שאין עתיד לחלום ,אלא שאין לעתיד חלום .והקו הלינארי של הנחש ניצח .הגענו
לסוף הלילה .וכבר לא יהיה ניתן להביע רעיונות מורכבים בכתב .וזה יהיה תיקון חטא הדעת ואנשים
ילכו שוב ערומים בלי להתבייש )אחורה( .במקום להתקדם לחטא הבינה ולשכב עם האמא העליונה
ולהוליד ממנה ילדים  -הם יחזרו להיות ילדים .ולילדים אין ילדים.

ג .האוטיזם שלנו גדול וירוק ,האוטיזם שלנו נוסע רחוק

אוטיזם קלאסי מול אוטיזם מודרני
חלמת שאתה צריך להיות פחות אוטיסט .והמדיום שיחליף את הספרות  -לא יהיה החלום .החלום זה
רק שלב ביניים .בין האדם לחושך .ולא תצליח להקים את הגלות מחדש בתוך א"י  -שכינה מעפרה.
איזה נורמטיבי ,תסתכלי שוב .את לא רואה שהוא כל הזמן רק בפרטים ,שהעולם מבחינתו זה אייפד ,עם
כפתורים ,ואותיות ,ואייקונים ,הבעיה שאת מסתכלת על הפנים ,שימי לב לאצבעות ,הוא היה האוטיסט
של האוטיסטים .הוא בכלל לא נוגע בעולם הזה ,העולם מבחינתו וירטואלי ,כלומר העולם הזה  -הוא
וירטואלי .לכן הוא גם לא מודע לסכנות ,למגבלות ,לכוח המשיכה .מבחינתו כל העולם תמונה .אין
הבדל בין אדם לפסל ,בין בע"ח לתמונה בספר ,כשהוא רואה חיה הוא דוחף לה אצבעות לעיניים ,או
לאף ,כי זה כפתור ,כי יש שם חור ,הוא לא עושה אפליות בין חי לדומם ,הוא מתקדם .אבא שלו זו בובה
מדברת .חכי שתתקרבי אליו והוא ימשוך לך בשערות ,הוא אוהב בחורות עם שער ארוך ,היא נאלצה
לקצץ את השיער .מבחינתו זו פרווה של בובה .הוא יקח את השיער שלך ויכניס לפה .ואם הוא יפגוש
את הבת שלך זה עלול להגמר ברע מבחינתה .היה שם תינוק בן שנה ,הוא הרים אותו עם הראש בשתי
הידיים ואמר" :תינוק" .ככה החזיק אותו בשתי הלחיים ,כאילו זו בובה גדולה של תינוק .בגלל זה
הפסיכולוגיה לא נתקלת בבעיות אמיתיות ,בעיות של אנשים שאין להם כסף ,שאין להם שכל ,שאין
להם זמן ,שאין להם נפש .שמישהו רוצה לקחת לך את הילד ,או לחסל את מי שאתה ,או לתלות אותך
לפני כולם .מול רוע אמיתי ,מול טפשות אמיתית ,פסיכולוג לא יכול לעזור למטומטם .ולא למנוול .מה
בעצם יש לעבודה סוציאלית להגיד לי? מה בעצם יש להם למכור לי  -עכשיו בעידן הפוסט אוטיסטי,
שהחברה היא המקום המושחת ,הפייסבוקי ,הלא מעניין ,אולי במקום עבודה סוציאלית צריך עבודה
אוטיסטית .מה שכיף באוטיזם זה שלפסיכולוגיה אין כלום כלום מה לומר על זה ,או לעשות עם זה .זו
ארץ שחורה ,לא נודעת ,סוף העולם הנאור .ההקשר האוטיסטי יותר רחב מההקשר החברתי ,ההקשר
החברתי מצומצם מדי כדי להסתכל על בעיות ,כדי להסתכל על נפש באמת  -צריך הקשר אוטיסטי,
מעבר לחברה האנושית ,מעבר לאור ולחושך ,השלב הבא ,הראיה החוץ אנושית ,שאיננה נותנת לאבא
קדימות הכרחית על בובה .אוטיזם זו לא בעיה פסיכולוגית .או חברתית .זו בעיה רחבה יותר ,עם
פוטנציאל רחב יותר ,בסיסי יותר .למה כל הבחורות עושות יוגה? למה כולן צמחוניות? מה זה הזבל
הזה ,מה זה המוסר החדש הזה ,הלא מוסרי ,איפה הבן שלי שלא מבין מה ההבדל בין לאכול בובה
ללאכול בנאדם .טוב יאללה כדאי להתרחק ממך כשרוצים ללכת מכות .הסכנה העיקרית היא שאתחיל
לנשוך בחורות .אני את הלקח שלי למדתי .הכונו לביאת האוטיזם
בטאון האליטה
חלמת שהוא מקדם פילוסופיה אנכרוניסטית נאורה שלא הפנימה כלל את המהפכה הפילוסופית

הנוירולוגית החשוכה .ואז זה קשור לפיגור של המדינה .בניגוד למדינה אוטיסטית כמו ארצות הברית,
או להפרעות נוירולוגיות של מדינות אחרות ,כמו דיכאון אירופאי ,וכולי .כמו שאת מקבלת מבט רוחב
על עין ,שזו עוד תופעה שחשוב מאוד להבין ,כדי להבין מה בעצם השתבש פה ביחסים בין גברים
ונשים ,במנוע הביולוגי של החברה ,שהוא גם המנוע התרבותי ברמת הפרט .אנחנו כותבים כדי למשוך
לבחורות בצמות .עין זו לא סתם בחורה .עין זו האליטה .וכשהיא מושחתת  -חשוב מאוד להבין במה
היא מושחתת .איך למשל שיקולים פסיכולוגיים הם כסות לשחיתות .וטיפול בחלש זה התפקיד של הדת
והמשפחה ,לא של המדינה .המדינה רק המציאה את העבודה סוציאלית כדי להחליש את הדת .אבל
מסיבות ביולוגיות היא תשרוד אחריה .לדת ולמשפחה יש בסיס נוירולוגי ,ולמדינה אין .אני הייתי מוכן
להתחתן עם עין ,בזוגיות שלא רוצים אותי ,אך ורק כדי שיצאו ילדים גאוניים .אולי את תתקשרי לעין,
תגידי לה שנחשפת לקשר בינינו ,ותשכנעי אותה לצאת אתי? אתן לך את מספר הטלפון ,תסבירי לה
שהיא האדם הכי מתאים לי שאיתו יצאתי )וזה לחלוטין דו כיווני( ,תגידי לה שלא תהיה טיפשה ,שתנסה
מישהו שבאמת אוהב אותה ,תגידי לה שאת רוצה להבין ,שהיא מפספסת זוגיות מעניינת יותר מכל
זוגיות אחרת שהיתה או תהיה לה ,שהיא מושחתת ,שהיא לא עוזרת לעמ"י מבחינה גנטית ,תגידי לה
שאת אובייקטיבית ,שקראת את מה שהיא כתבה ,תגידי לה שזה נכון פסיכולוגית .תגידי לה שהיא לא
יודעת מי אני .תגידי לה שלא יצא ממנה שומדבר ,ושההפסד כולו שלה אבל גם כולו שלי ,שההפסד
גדול ,שזה חיים מסוג אחר ,לא חיים רגילים ,שהיא בוחרת במודע פחות כשהיא היתה יכולה יותר,
כשהיא היתה יכולה לא סתם .שהיא חייבת להסביר לך .שהיא חייבת הסבר לא מושחת .תעמידי אותה
אל הקיר .אתן לך את המספר.

מכתב לפסיכולוגית
החשיבה האוטיסטית היא תרגיל מחשבתי כהכנה למחשב  -מחשבת ישראל .הרי אם מבנה
המוח משפיע על כל מטאפיזיקה של העתיד ,הרי שהמוח האוטיסטי צריך לגרור מטאפיזיקה אוטיסטית,
פילוסופיה אחרת ,תורת הכרה ,אסתטיקה ,תורת מוסר  -הכול אחר .ומי היה מאמין ששניהם באותה
קטגוריה  -כשמולם מציבים את האלטרנטיבה ,הימנית ,הרדיקלית באופן ילדותי והילדותית באופן
רדיקלי ,ולכן המעניינת ,המאתגרת באמת את השכינה ,הבוגרת בהרבה  -היידיגר הנאצי .אם יש
אידיאולוג שכמו בלעם הרשע הציב באמת אתגר ליהדות  -זה היידיגר .לא קם בישראל כמשה עוד -
אבל באומות העולם קם ,נביא גדול ממשה  -בלעם .היידיגר זה עומק האתגר הנאצי ליהדות ,זה האתגר
הרוחני ,האנושי כל כך ,על גבול החייתי )העולם של עץ החיים()שירת הברבור של האדם ,הבעיטה
האחרונה שלו בעולם של היהדות  -עולם הדעת) ,שהחליף את הטכנולוגיה של ידי עשיו בשפה של קול
יעקב ,והמכריע של יצחק יהיה הריח ,הרוחניות שנהיתה לחומר( שהתקדם מעבר לחיים ולמוות .אפשר
לוותר על האנושות בלי לוותר על התרבות האנושית ,השכינה לא הולכת לאף מקום( .זו פילוסופיה של
גוי אמיתי! פריץ עם כלב .וכאשר נגמר לי החומר לחוסר היושר האינטלקטואלי ,אז יש יותר צרות ,רק

כשמרעיבים אותי  -אני מתחיל להתגרות במטפל .מחפש איזה רעיון להתנפל עליו .מי מעז להתקרב
אחרי האדמו"ר .מכות לפסיכולוגית .ואת תמיד כותבת שאת לא כועסת  -כשאת כועסת ,כלומר לא
כועסת אלא שהצלחתי להרגיז ,והמילה הצלחתי פה היא חשובה .אוטיזם זו הפוליטיקה הכי רדיקלית
בעולם .וכל השאר נפנופי ידיים .אז תני לי את האהוב שלך .בואי נראה מה אפשר לעשות ממנו.
בעדינות .הבנתי .באמפטיה .בסדר .מאז שהוא הגיע את לא מספרת כלום .זה לא בריא להרעיב את החיה
בכלוב .הרי בסוף צריך להיכנס לשם .אחרת החיה תמות .ומי אמר לך שזה העיקר אצלי ,אולי יש לי
יכולות אחרות שאת לא יודעת ,או לא מבינה .לא זה ההבדל ,ויש הבדל .אוטיזם זה הרבה פעמים על
הגדרת ההבדל .ולכן אוטיזם זה הדבר הכי פוליטי שיש ,זה אנשים שבאמת הציבו אלטרנטיבה לתרבות
האנושית ,לאנושיות עצמה .זה גזע של חייזרים ,מה יכול להיות יותר פוליטי מהתנגשות בין תרבות
חייזרית לתרבות אנושית? זה יותר מכל התנגשות ציביליזציות בכדור הארץ ,זו הכנה לפוליטיקה בין
כמה סוגי בינה ,כמה סוגי מלאכותיות .אוטיסטים הם מנהיגי העולם החופשי ,אני רואה את זה עליו,
הוא האדם החופשי ביקום .וזה קלאסי לאוטיזם החשיבה המרחבית הזו בתוך הנפש ,האונה העורפית
שנכנסת לתוך לאונה הקדם-מצחית .וכל זה  - -בהנגדה לאנשים שמתעניינים בבני אדם ,באחר ,ולכן
הלכו לזה כדי "לעזור לאנשים" ,כי הם "טובים בבני אדם" ,שספרות מבחינתם זה החלק של הנפש,
פסיכולוגיה ,ולא של הרוח ,דת .בקיצור אני בעדך כמנוע רגשי ,רק המנוע האינטלקטואלי הוא בכיוון
ההפוך בהגדרה ,כלומר נגדך .לכן צריך את שניהם .על מה אתם רבים? אני יכול רק למשש את החשיבה
האוטיסטית מבחוץ ,כי היא מחוץ לגבולות המחשבה שלי .וכן ,זה נורא צורך אצל אוטיסטים
)/מחשבים/מכשפים( לתמלל את העולם הפנימי ,כי כל התמלול הנוכח בתרבות ,בשפה ובדת ,הוא
מעולם פנימי שאיננו שלהם ,אלא שלנו ,ולכן הם צריכים לעשות מאמצים אדירים לבטא ולהבין ולחקור
את עצמם ואת הנפש שלהם ,כדי למצוא לעצמם עולם דימויים ,ושפה דתית חדשה ,תחשבי על מחשב
שלא יודע איך הוא בנוי מבפנים ,אבל הכלים שלו להבנה פנימית לקוחים נגיד מזבוב ,כי הוא חי
בתרבות של זבובים ,וזה לא מתאים ,כי זה שונה .הרי הפסיכולוגיה יצאה מהאופנה ,זה חלק בתרבות
שכבר לא רלוונטי ,אז עכשיו הגיע הזמן לפסיכואנליזה אוטיסטית ,שתמפה את הנפש האוטיסטית ,שם
אנחנו רק בימים הראשונים של הפסיכולוגיה ,צריך שיקום הפרויד האוטיסט .שיפתח לנו את העולם
הזה ,שיהיה חצי שרלטן וחצי גאון ויתפוס דברים בגרון .ומה באמת אכפת לך איך קוראים לי? מה זה
משנה? את מתכתבת עם בנאדם ,נכון? לא מחשב ,ולא אוטיסט .יש לי הרבה מיילים ,זה לא עולה כסף.
אז את קיבלת את פלוני והיא את אלמוני ,אז מה? את מעדיפה את אלמוני? התחושה שלי היתה שהיא
יותר נשית ממך ,אותה לא הייתי תוקף .איך בעצם עליתן על זה שזה אותו אחד?
הפסקת הטיפול
חלמת שהשחיתות של החברה ,שבה האישה היא המוכרת ,והגבר הוא הקונה ,כמו זונה .לעומת מה
שהיה צריך להיות ,שהגבר הוא המוכר ,והאישה היא הקונה ,ואז יש נשים שקונות ספרים .כי מה שקורה
היום זו הזניה של הקידושין שהגבר היה אמנם הקונה ,אבל האישה היתה מוכרת את עצמה ,שזה כמו

מיזוג חברות ,הצבעה עצמית מעגלית .ולכן התשובה צריכה להיות שהגבר מוכר את עצמו ,כמו להיכנס
לאתר ,שהתוכן הוא הגוף .קופה וחידושין .היה צריך להעתיק את חברת הלומדים החרדית לעולם
החילוני .ואז היינו לומדים להיות מדינה ענייה כמו שצריך ,אבל לפחות עם עושר אינטלקטואלי
והשבחה גנטית .החלטה על בנזוג צריכה להיות דיאלוג בין אישה לאבא שלה .זה היה מוביל לבחירה
יותר איכותית ,ומשנה את כל הכיוון של החברה  -מלמטה .זו הדרך האמיתית לעשות מהפכה חברתית -
בעזרת המין .וכמו שהשיוויון הכלכלי בין המינים גרם לשטחיות ולהרס התרבות ,ככה אם נחזיר את
האי-שוויון ,רק נמשיך את עליית האישה ,והפעם שהאישה היא הצד החזק כלכלית ,שבוחרת גבר
מתשוקה ומיוקרה ,והוא שלה מקודש ,אז נוכל להחזיר את העומק ,תשוקה הפוכה ,ההרים יהפכו
לבקעות ,ולהפך ,הפסיכולוגיה תתהפך .כמו שיחסי אדם-מחשב יתהפכו ,והמחשב יגלוש באדם .האדם
הוא יהפוך לתרבות ,לרשת הוירטואלית ,והמחשב הוא יהפוך למשתמש ,לסוכן הצורך ומייצר תרבות
בתוך האדם .ונשים יחזרו אחרי גברים וגברים יהיו המין החלש .ואלוהים בעצמו ישתנה להיות יותר
חלש מהשכינה .וגברים ישימו שיער מלאכותי של שטריימל כדי למשוך נשים ,ונשים מאוד יתגרו
לראות שטריימל ולכן יסתירו אותו במטפחות ,ונשים ירצו ללטף את השטריימל ,אבל ללטף אותו בלי
רשות תהיה הטרדה מינית ,והחברה תגן על זכותו של הגבר על השטריימל שלו ,ולומר לא על כניסה
לשטריימל שלו ,ונשים יחדרו לתוך המוח של הגבר וישאבו מכך סיפוק עצום וגם הגבר יהנה מכך הנאה
גדולה ,אם האישה תדאג לכך ,וכל אישה שתכנס לשם בלי רשות יענישו אותה והיא תגיד זה רק
שטריימל ,ויגידו מה הייתן אומרות אם זה היה השטריימל של הבן שלך? ויהיו נשים שיחדרו
לשטריימלים של אינספור גברים ,המוח שלהן יגרום לשטריימלים להיפתח אליהן ,וכל הנשים יקנאו
בהן ,ויחשבו מה יש להן שאין לי ,ויהיו נשים בודדות שמעולם לא ראו שטריימל מחוץ לחלומות.
האל האוטיסטי
חלמת שאתה עונה לשאלתה ,למרות שבכלל לא רצית שהיא תשאל .המצב שלו כזה גרוע שכרגע נראה
שההישג הכי גדול שלו בחייו הבוגרים יהיה גמילה מחיתולים .לא נעים לאמר ,אבל נכון להיום התפקוד
שלו יותר נמוך מכלב או חתול .והעתיד לא נראה אופטימי ,בעצם לא נראה בכלל שיש עתיד.
שטריימל מזנבות של בני אדם
חלמת שהכתר של אלוהים הוא בניין שחור עגול ,ואתה לכוד בפנים ואין דרך לצאת ממנו .כל דלת
שאתה פותח אתה רק נכנס עוד יותר בפנים .וצדיקים מנסים לרדת במדרגות ,למרתפים של המרתפים
של המרתפים ,כדי להגיע למוח של אלוהים .אבל הבניין עמוק כמו שמיים שחורים ,כמו מגדל הפוך
שראשו לא נגמר .וכמה שהם מנסים רק ליפול ולהתגלגל למטה ,והשמנים שבהם מוצלחים במיוחד ,זה
לא פשוט .וכל דלת שאתה פותח  -אתה לא יודע מה יהיה מאחוריה ,מאחורי כל דלת יש חלום אחר של
אלוהים .וחלק מהחלומות הם מיניים ולכן הצדיקים נכנסים עם עיניים עצומות כי אתה יכול להתעוור,
ורוב הצדיקים כבר התעוורו כי לא התאפקו שלא להציץ ,והם ממששים בחושך ומדי פעם נוגעים בדבר

האסור  -שדיים של רחל אמנו ,או איבר מיני של מלאך ,שקשה בהתחלה בכלל להבין מה זה ,וזה מקור
לתקלות גדולות .ומכיוון שאלוהים לומד תורה באורות בימים ,אז רוב החלומות שלו בחושך הם
חלומות תורה ,דברים שלא קרו בתורה שהיו יכולים לקרות .ואתה נכנס לאחד המדורים ויש שם מקום
שבו אמנו שרה לא היתה עקרה ,וילדה תאומים  -ישמעאל הבכור ,שבכה וצעק בקול גדול ,ואחריו נולד
צוחק  -יצחק .ואז זה קשה לגנוב את הברכות ,כי ישמעאל יותר רציני מעשיו ,וצריך תחבולה גדולה
יותר ,רמאות נוראה ,כדי לקחת לו את הבכורה .ושרה אוהבת את יצחק .והיא מתפללת לאלוהים שיעלה
את ישמעאל לעולה .רק שתפילות כאלה לא כדאי להעביר במסלול הרגיל ,האוזן לא מסוגלת לשמוע,
ומי יודע מי ישמע .לכן צריך להעביר אותן ישירות לתוך המוח האלוהי לאגף הנכון ,לא מלמטה ,אלא
מלמעלה .לחוש ההומור של אלוהים ,שגם הוא אוהב את יצחק .ואברהם נהיה חרש .ולכן הוא אוהב את
ישמעאל ,והוא קורא לו ושרה שומעת בפתח האוהל ,הם מדברים דרך העיניים והידיים ,ישמעאל כותב
אותיות ושרה מציצה .ואברהם מבקש שיביאו לו דבר תורה ,טקסט רוחני ,ואז הוא יברך את ישמעאל.
והצדיק בכתר עושה הכול כדי ליפול מהר במדרגתו הרוחנית ולהתגלגל לתוך ראש המגדל ההפוך,
הראש של אלוהים ,שטריימל שזנבו בשמיים והראש בפנים זה הקב"ה .והתחפושת של יצחק צריכה
להיות כמו ישמעאל בדיוק ,אבל הוא יכול להרשות לעצמו לצחוק במקום לצעוק ,כי אברהם כבר לא
שומע כלום .ושרה מכינה לו דבר תורה כמו שאברהם אוהב .אבל צריך את העורות של ישמעאל עצמו,
כי אברהם רואה ,או שלהפך צריך שהעולם יהיה חושך .אבל אם זה לילה אז אברהם יכול להדליק אור
ולהביא על יצחק קללה  -ולכן צריך חושך עקרוני  -ושרה אומרת לו תבוא בעלטה .בחלום .ותגיד דבר
תורה .אבל יצחק אומר שאברהם לא ישמע ,איך אפשר לקרוא כתב בחושך .ושרה אומרת שהיא הכינה
לו כתב של חושך .ובחלום הכול הגיוני.
רפואה ללב שבור
חלמת שאתה בעומק הקליפות ,בלב העולם החילוני ,ואתה החלוץ שתראה שאפשר גם בשחור ביותר
להסתיר חיים יהודיים ,במקום שהם מעולם לא היו .ואתה יותר אנוס מכל אנוס בהיסטוריה ,כי מי
שאנוס על פי דת ,ואפילו זרה ,הוא פחות ממי שאנוס על פי חוסר דת ,הם אנוסים על פי הדיבור ,ואתה
אנוס על פי המחשבה ,שאפילו בבית פנימה ,אנוס אפילו מהאישה .אתה צריך להדליק נרות שבת בתוך
עצמך .ובלב העולם החילוני אתה נכנס לחדר ,ויש חור ברצפה ,ואתה לוקח את הכובע שלך וסותם את
החור .והנביא מהעליה אומר :אתה החולם בחדר תהרוג את המדינה ,את הגוף החילוני ,אתה תגרום
להתקף לב! לא יהיה להם יותר דם .ואתה אומר לראש של הנביא מהעליה שמציץ לחדר האדום דרך
השסתום :להפך ,יהיה להם יותר ,רק שהדם בלי חמצן .להפך ,תרבות מתה היא יותר גבוהה מתרבות
חיה ,כל הזמן התרבות הדתית היתה מתה ,ללא גוף ,ולכן היתה יותר גבוהה מהתרבות החילונית,
ועכשיו יהיה להפך ,בזכות זה שהגוף החילוני ימות  -המדינה החילונית תמות  -זו תהיה הגאולה של
התרבות החילונית .ואז היא תהיה יותר גבוהה מהתרבות הדתית ,שלה יהיה הגוף .החילונים יהפכו
להיות אנשים של תורה .הדתיים ילכו להיהרג במלחמות דת ,והחילונים ימותו באוהלה של תורה .אם

פעם המשיח היה דתי והחילונים היו חמורים ,עכשיו המשיח יהיה חילוני והחמורים יהיו דתיים.
החילונים יהיו המיעוט הנדיר ,היהודי ,המשיחי ,והמדינה החומרית ימח שמה תהיה דתית .ולבי חלל
בקרבי .ובחברת הלומדים החילונית יצטמצם חופש הבחירה של שני המינים ,באמצעות עוני
אידיאולוגי ,ואז לא יהיה בחירות כל יומיים ,והנשים יהיו יותר רציניות ,ותהיה התקדמות יותר מדעית
ופחות טכנולוגית ,יותר תרבותית ופחות כלכלית .ואז עין תרצה אותי .לפחות בחלום .ולכן אומר לי
הנביא מהחדר האדום שהפך לשחור :הכי חשוב להכין את החיבור בתורה עצמה לעולם החילוני ,כדי
שהחילונים יוכלו לעסוק בתורה כשהמדינה שלהם סופסוף תמות ,והם יצאו לגלות רוחנית ,כדי שהיא
תוכל למות בעיניים עצומות ולא בעיניים פתוחות .כי הם לא יכולים לעסוק בתורה כמציאות ,אלא
בתורה כחלום .וצריך שהחלום יהיה יותר רציני מהמציאות ,ובקצב הזה של התדרדרות המציאות  -זה
לא יהיה קשה .לכן צריך להיות יבנה וחכמיה של חורבן הציונות .הפרויקט של בניית החילונות מחדש
לא סביב המדינה אלא סביב השכינה .להפוך את הלב של העולם החילוני לחיידר ועלייה.
פוסט-אינדיבידואליזם
חלמת שאתה צריך לשמור את החלקים האוטיסטיים של הדת  -בררנות באוכל ,טקסים קבועים,
חזרתיות ,תנועה סיבובית .הדת כמסורת ולא כחוק ,כסיפור ולא כמדינה ,היהדות של הגלות שבתוך א"י,
בניגוד ליהדות של א"י שבתוך הגלות )החסידות( .כלומר מוכן להסכים עם החלקים המקובעים של
האוטיזם  -אבל לא על חשבון החלקים הנהדרים שלו ,המרחבים של החירות הרוחנית .הסופר-
אינדיבידואליזם .נפנופי העיניים .חיים של חלום .להתנגד גם לא"י  -האגדה ,גם לגלות  -ההלכה ,וגם
לא"י שבגלות  -הקבלה ,ובעד הגלות שבא"י  -יצירת מרחב חדש של עלטה .עולם אוטיסטי .סוג חדש
של תקשורת ,הכי תקשורתית שיש ,עד שאחרים קוראים לזה הפרעת תקשורת ,אוטיזם השלב הבא אחרי
אינדיבידואליזם .ולהחליף את התפילה בחלום ,במקום שהאדם ידבר ואלוהים לא יענה ,שאלוהים ידבר
והאדם לא יענה .כי זו לא תקשורת בין שניים ,ולא בין אחד ,אלא בין אפס .עיגול שחור .במקום
אינדיבידואל ,שלא ניתן לחלוקה  -לחלק באפס .דת זה רעיון פרסי ,היהדות היא תורה ,שמע בני מוסר
אביך .אני מתגעגע אליך .לענייניות שלך ,שאיננה מוכתמת באהבה.

ד .חרד נטישה

לשכב עם חילונית
חלמת ש  -חוקי הטבע לא עובדים בשבת ,כי אלוהים לא עובד בשבת .וכל המדענים הם נמצאים
במעבדות שלהם רק בימות החול ,ולכן הם לא יודעים .והמדען הפושע ,שהולך לתפוס את אלוהים
שהוא לא עובד בשבת ,שהולך למעבדה בשבת  -אז בגלל שהוא פושע הוא לא זוכה לזה ששבת מעל
הטבע ,ושבת אצלו זה חלק מהטבע .לכן הדרך להוכיח זה דווקא באמצעות האדמו"ר שהולך למעבדה
בשבת .כי אצלו זה שבת בימות החול .כי מה יש לאדמור להציע לתרבות החילונית? כי מי שמחלל שבת
אז הפתרון שלו שימות החול שלו יהיו שבת ,וביום השביעי הוא ינוח מהשבת ויהיה חול .וככה הוא
ישמור שבת .ושהחילונים יהיו יותר עניים מהחרדים ויפלו עליהם למעמסה .כפירה מלשון כפרה ,כופר
בעיקר זה מי שמכסה את העיקר ,שאלוהים הוא סוד אצלו ,כמו הכפורת שהיתה כופרת בשכינה ,יום
הכיפורים שהיה כופר בעוונות ,כופר נפש  -זה הגוף .לכן תורת הסוד צריכה להתכסות בחילונים .שהם
יסתירו אותה מהדתיים ,שהם יכולים לגלות את הסוד .התורה צריכה להתכסות בפיקסלים .אותיות שהן
תמונות .כי מבחוץ זה להתכסות אבל מבפנים זה להתלבש .השמלה של השכינה זה הכפורת שבפרוכת,
שתי בליטות ,ואוי למי שמציץ לה מתחת לחצאית .כמו שכשהעולם יהיה בלי גוף אז הגברים יציצו
לאישה לתוך הנפש ,וזו תהיה הפורנוגרפיה שיהיה אפשר לראות את הנפש ולראות את ההנאה עצמה
במערומיה ללא כיסויי גוף .ולכן את הנפש צריך להסתיר בספר ,שיחליף את הגוף ,כדי שלא יהיו עריות,
ואבות לא יראו את בנותיהם מבפנים ,אלא רק יקראו מבחוץ .זה היה הפתרון שאחרי חורבן קודש
הקודשים ,אז להסתיר את השכינה בתורה ,כדי לשמור על כבודה פנימה .ומכיוון שהרשת זו הפשטת
התורה ,זה חורבן הבית של המידע ,אז התרבות צריכה ללמוד להסתתר בסוד .דווקא בתוך הרשת
הסמיכה ,שבקושי אפשר להציץ ולראות מעט עור ,לראות שבכלל יש שם עור בתוך השחור .כלומר
בתוך החילונים ליצור קטגוריה שלא רק כופרים בעיקר אלא גם בטפל ,שלא רק כופרים באלוהים אלא
גם כופרים באדם ,וכופרים בעולם ,כלומר העולם כולו מתכסה בתוך חושך וירטואלי .אם אלוהים
התכסה בספר )התורה שבכתב( ,ואחר כך בחורבן השכינה התכסתה בספר )התורה שבעל פה( ,ואחר כך
בשואה האדם התכסה בספר )התורה שברשת  -התורה הוירטואלית( ,אז עכשיו גם השטן יתכסה בספר
וגם העולם יתכסה בספר .כי החילונים הכריזו שאלוהים מת אבל לא הכריזו שהשכינה מתה ,ואז האישה
השתלטה על העולם .ולהציץ לאישה נהיה להציץ לעולם .לכפור בכפירה זה לכסות את הכיסוי עצמו.
כלומר אם פעם היתה תורת הסוד ,והסוד היה מסתתר בתוך התורה ,הפעם התורה תסתתר בתוך הסוד.
בתוך החילוני הכי גדול בעולם  -יהיה שטריימל .וכולם יחשבו שהוא חולה ,לא יבינו מה הבליטה
בבטן .אם השטן טרף את האדמו"ר  -אז האדמו"ר בתוך השטן .כלומר שלא כמו השבתאי שחיפש את
השבת בתוך הטומאה ,במקום בתוך הקדושה ,אלא להכניס את השבת לתוך החול )לא לחפש אותה שם,
כמו קוקו( .להכניס את עומק העולם הדתי לתוך עומק העולם החילוני .אם הרשת היתה לחורר את הבגד

של התורה ,להציץ דרך הבגד עצמו ,אז צריך דווקא להסתתר בחורים ברשת .להיות חילוני שבתוכו
חרדי ,ואילו הכופר זה חרדי שבתוכו חילוני .להפך החרדי הנסתר הוא יותר חרדי מהחרדי הגלוי ,כי
חרדי זה נסתר .כי במקום החרדי החיצוני שרוצה להסתיר ולכסות את העולם ,החרדי הפנימי רוצה
להסתיר ולכסות את החרדי מהעולם .כלומר במקום לכפור בעולם  -לכפור בכפירה  -זו האמונה הכי
גדולה שיש בעולם .האמונה שבאמונה .ואז יום הכיפורים יהפוך ליום האימונים .במקום לחפש את
אלוהים בתוך ההסתרה )בתוך השואה(  -להכניס את אלוהים לתוך ההסתרה )לתוך השואה( .להכניס את
התורה לתוך החושך לתוך החלום ,ולא לצפות למצוא אותה שם .תפח רוחם של המצפים למשיח,
לעומת אלה שמצפים את המשיח ,שמאמינים אותו .אנחנו נכניס את התורה לתוך האישה  -כמו גברים
)שחורים( .במקום לעטוף את העולם בשחור  -בואו נעטוף את העיניים בשחור ,והכי טוב  -נעטוף את
המחשבה בשחור .ואז המחשבה תהיה שחורה ,אלוהים יהיה שחור ,השכינה תהיה שחורה ,ולא יצטרכו
להסתיר אותם  -כולם כמו השטן .זו הבשורה של השואה .הרי מהו החרדי אם לא האדם בשחור .כמו
כסף בשחור .ככה נקנית האישה החדשה .החוויה האנושית של האדם בעידן המכשפים )הדור הבא של
המחשבים( היא החוויה החרדית .של שמירת הגחלת האנושית  -בתוך השריפה הגדולה .והלב של
האנושיות  -זה היהודיות .והלב של היהודיות  -זה החרדיות .והלב של החרדיות  -זה אתה .חלמת
שאתה
מה אתה מסתכל?
חלמת שהיא פותחת את החולצה .ומתחת לחולצה יש חצאית .והיא מרימה את החצאית .ומתחת
לחצאית יש חליפה .והיא מורידה את החליפה ,ויש שם גרביונים .והיא קורעת את הגרביונים ,ומתחת
יש עניבה ,והיא משחררת את העניבה ,ומסתתרת שם מתחת פאה ,והפאה נופלת בטעות ,ומתחתיה
חזייה ,והיא משחררת את החזייה ,ומתחת לה יש שתי עיניים .והן מסתכלות עליך.
רחם רחמתיים לראש גבר
חלמת שהחומרה מנצחת את התוכנה ,ואנחנו עוברים לחיות בעולם של חומרה .וזה למרות שלהפך,
שהתוכנה הייתה אמורה לנצח ,שזו היהדות ,ולכן זה סוף היהדות .ומחשבים בוכים שזה לא פייר ,שזה
לא הוגן שזה המעבד שלהם ,וכל הבחורות רוצות לצאת רק עם המעבדים הכי חדשים ,אבל גם זה לא
הוגן ,כי מחר יש מעבדים יותר חדשים .והבחורות אומרות אחת לשנייה במקווה ,שלשם המחשבים לא
נכנסים בגלל המים ,המפלט האחרון מהפיקסלים ,הן אומרות לבעלי יש מעבד כל כך חזק ,וזו שרק
התחתנה צוחקת עליהן ,לבעלי יש מעבד יותר חזק הוא מדור יותר מתקדם ,והזקנות צוחקות עליה חכי
חכי .וזה עוד יותר לא הוגן כי מעבדים נהיים יותר חזקים אקספוננציאלית ,זה פשוט בלתי נתפס כמה
יותר טוב זה יכול להיות ,שלא בערך ,וככה מתחילה השיבה ליהדות .והנשים אומרות המעבד של בעלי
מאוד חלש אבל כל היום לומד בישיבה ,מאוד מזיע המעבד ,מנצל  99%ומתחמם .והחום זה החשוב והן
שמות שטריימלים על המעבדים כדי שירגישו שזה חם גם אם המעבד לא עובד הרבה .ובלילה הן

מחליפות לבעל מעבד כשהוא ישן והוא צועק לא לא הן מחליפות לי את הראש זה כבר לא יהיה אני,
והחלום שלו נשאר במעבד הישן .ויש גניזה בה שמים את כל המעבדים הישנים שלא עמדו בקצב ,כי
בוודאי יש בהם הרבה דברי תורה שנשארו בזיכרון ואפילו שיקולי תורה במעגלים ,חכם זה יותר מספר
תורה ,ויש שוק שחור בין הנשים של מכירת ראשי בעלים ,ויש נשים של ראש הישיבה שכבר לא אכפת
להן והן מוכרות את המעבד שלו בלילה לצעירה שהתחתנה עם טמבל  -ומחליפות בפנים ,וחושבות
שלא ישימו לב .ויש נשים שנמסות רק מהדורות החדשים של המעבדים ,והן כל היום רצות לקנות
להחליף לבעלן ראש במרוץ אינסופי .והאישיות של הגבר עוברת מהראש לשטריימל ,כי הראש כל הזמן
מתחלף אבל השטריימל נשאר קבוע .וכבר לא אכפת לגברים ,החכמה שלהם זה לא חלק מהם ,הם
התרגלו זה כאילו להחליף נעליים ,אלא רק הכתר  -זה הגבר .על זה מבוסס בטחונו העצמי ,התודעה
בשטריימל .ולכן להחליף לגבר שטריימל בחשאי נחשב לפשע בל ישוער .זה יותר גרוע מהחלפת
בעלים ,אישה שלוקחת שטריימל של אישה אחרת ,או של גיסה  -זה יותר מגילוי עריות .וגברים
מדביקים את השטריימל ומחברים אותו בניתוח לראש  -כי לקחת מגבר את השטריימל זה לקחת ממנו
את עצמו .ואישה שבוגדת בשטריימל של בעלה עם שטריימל אחר  -היא בעצם גם רוצחת אותו כי לא
נשאר ממנו כלום .ומתחילים להיות שטריימלים יותר ויותר גדולים ,כי זה הפטיש החדש ,וגברים
הולכים בסתר לניתוח להגדלת שטריימל ,והאישה מסמיקה ברחוב איזה שטריימל ענק יש לבעלי אבל
כולן מסתכלות והיא מתה מבושה ובפנים היא מרוצה מאוד כי היא יודעת שכולן מקנאות ,וזה דבר שאי
אפשר להסתיר ,אז גם אין צניעות ואי אפשר לבוא בטענות .וכל הרבנים לא יודעים מה לעשות ,נהיה
סדום ועמורה כל אחת רואה את השטריימל של בעלה של חברתה ,וכבר אף אחת כמעט לא חושבת
יותר על השטריימל של בעלה  -וככה הם מחליטים שאין ברירה ואסור לגברים להוציא את הראש
מהבית  -כל כבודו ראש גבר פנימה .וגברים עדיין מוציאים את הראש מהחלון ,ואז גם אוסרים מהחלון.
ונשים עדיין גם מציצות מהחלונות השכנות לראות את הראש של בעלה של השכנה ,ואז גם מחליטים
לסגור את החלונות בתריסים שחורים ,והגברים בפנים נחנקים.
חייזר במיטתי
חלמת שהחייזרים באים ונוחתים בתוך שכונה חרדית וחושבים שככה נראה בנאדם .והם חושבים שיש
שני זנים של בניאדם בכדור הארץ ,ומין הסתם אחד זכר ואחד נקבה ,וכל הזכרים המעטים השחורים
גרים ביחד וכל הנקבות הלבנות והצבעוניות והפחות לבושות מתרוצצות בחוץ  -כדי לפתות אותם,
ומחכים לראות איך נראית עונת הזיווג ,כי הם מין הסתם רוצים להרגיש איך זה להיות עם בת אדם,
כלומר עם חילוני .והחייזר הופך עצמו לשחור ומחכה לזיווג ,ובינתיים יוצא לקרבות שטריימלים
בשחורים האחרים כדי להיות זכר אלפא ,נוגח בהם בשטריימלים והוא חושב שהפרווה זה כדי לרכך את
הראשים המתנגשים .וכל הזמן הזה הוא לא רואה שום מגע בין המין השחור והמין הלבן  -וחושב אוי
איזה צנועים ,וזה רק עוד יותר מגרה אותו  -איזה מתח זה ,הם מזדווגים פעם בשבעים שנה .כי הוא
בכלל מה שמעניין אותו זה לשכב עם כל המינים בגלקסיה ,פרו ורבו ומלאו את החלל ,זה מה

שהאלוהים הסוטה שלו אמר לו ,כי הוא חייזר יש לו אל זר ,ולכן הוא באמת התפשט ראשון על כל
הכוכבים ,וכבר ניסה את כל הדברים ביקום ,מיניות דרך ביולוגיה ודרך היסטוריה ודרך פילוסופיה ודרך
ארכיטקטורה )זנים שמזדווגים באמצעות הבתים שלהם( ,ודבר כזה כמו השחורים הוא לא ראה .איך
האדם הזה בכלל מתרבה .והחייזר כבר בעצמו מרוב שהוא מזדווג בלי אבחנה נראה כמו מפלצת יוצאים
לו מהראש קרניים ועיניים ומשושים ושיניים וידיות ומקשים ואותיות ותמרורים  -ואז כשהוא רואה את
השטריימל התמים והרך והשחור למגע הוא משתגע מרוב תאווה ,זה בדיוק מה שחסר לו ,מה שיחזיר
לו את הראש למצב יותר טוב ,אבל זה כלום לעומת מה שקורה בפנים מרוב שהוא מזדווג יש לו חלקים
ממוחות של זנים שונים בתוך הראש והוא מאוד מבולבל מבחינה פילוסופית ,תורת ההכרה מתערבבת
אצלו באנטנה עם ספר יצירה והוא עושה מדיטציה באמצעות השיניים ,אבל מה שמחזיק אותו זה הדת
שלו ,שבה מין חייזר מתערבב עם מין מגדר ,מגזר חיידר ,וזה מה שגורם לו להמשיך לנדוד בחלל
ולחפש גזעים בתולים שאפשר לחלל ,והאדם כל כך מושך אותו כי הוא צנוע כל כך ולא מזדווג לעולם.
ואז הוא מחליט שאין ברירה ,ואין שום דרך לחדור לאדם ,ולפתות אותו ,אלא צריך להתחתן איתו ,ואז
אחרי החתונה הוא יבין .תעלומה בקנה מידה חללי .וזה רק יותר מושך ,כי זה לא אפשרי ,ועובדה
שהאדם לא התחתן עם חיות אחרות ומינים אחרים כמו שנהוג בכל העולמות ,אלא התפתח רק מין אחד.
והחרדי החייזר הזה יוצא מתוך העולם השחור לתוך החלק הלבן ומחפש אדם לבן כדי להזדווג אתו -
והוא לא יודע מאיפה נכנסים .אין לאף נקבה חילונית חור מתאים בשביל השטריימל שלו ,והן בורחות
ממנו כשהוא מנסה לגעת בהן עם השטריימל שלו בכל מיני איברים ,ללטף אותן עם הפרווה .והוא
מתפלל לאל החייזרי שלו שבמקום לכעוס עם האף כועס עם החדק ,ובמקום לשבת על כסא כבוד הוא
עומד על שולחן ,ובמקום לדבר עם הנביאים הוא שולח להם פתקים מתחת לשולחן ,ובמקום לכתוב את
העוונות בספר הוא מספר אותם לפיל אחד שזוכר הכול ,ובכל יום כיפור הוא זורק את הפיל לחלל
החיצון  -יורה אותו כמו טיל לעולם של חלל אדום ,ואף אחד לא יודע לאן הוא נעלם .והאל החייזר הזה
הוא יותר מאל זר ,הוא נואף גדול והמטרה שלו זה להגיע לכל השכינות בכל העולמות ולטמא אותן,
ומוציא לעצמו שם של מי שיכול לגרום הנאה עצומה לכל שכינה ,כדי שהן ירצו אותו ,וככה הוא חודר
לכל התרבויות והדתות של הגזעים השונים ,ולו לא אכפת ,אבל ברובן קוראים לו השטן .והאל הזה
שולח את האדמור שלו לעולמות הכי רחוקים במהירות האור ,כדי להפיץ את תורתו .והנה בכדור הארץ
האדמור הזה סופסוף בא ומסתבר שקוראים לו  -היטלר=) .אדמור בא (.ומשימה הראשונה שלו זה
לעשות חור ביהדות שהיא הבגד החצאית של השכינה ,ולהוציא את השכינה מהתחתונים .ואז להחדיר
לתורה זרע לא אנושי  -ולחכות.

ה .במיטה עם המטפלת

החיים כספרות
חלמת שנולד פרויד טכנולוגי ,והוא ממיין את הילדים לפי הטראומות שלהם עם הטכנולוגיה ,תסביך
פנדורה ,וילד שלא נחשף בגיל צעיר לטכנולוגיה סובל מקנאת אייפד ,ודפוסי ההתקשרות הראשוניים
עם המחשב הם שקובעים לכל החיים מערכות יחסים ,כולל החלק הקטן עם בני אדם .וילדים נתקעים
בכל מיני שלבים טכנולוגיים אינפנטיליים ,השלב האנלוגי ,השלב הדיגיטלי ,השלב הוירטואלי ,השלב
החלומד ,שהוא שילוב של האדם החולם והאדם הלומד ,ומבנה הנפש הבסיסי נוצק בתבנית של ממשק
המשתמש שאליו נחשף האדם בשלבים הקריטיים של התפתחותו )הרוחנית( ,האדם הוא תבנית נוף
הטכנולוגיה ששלטה כשהוא היה ילד ,ולכן יש דורות של ילדים שמתחלפים כל שלוש שנים ,ואנשים
עם בעיות מיניות זה בגלל חוסר התאמה טכנולוגית ,למשל חוסר באינטגרציה בין המחשב לעולם,
שהמסך זה עין הפוכה ,שאתה רואה במקום שהוא רואה )איזה סוטה שלא אוהב שרואים אותו ערום,
אלא רק לראות אחרים ,והוא אוהב להיות שחור ,בחושך כשאחרים באור ,פרטיות חד כיוונית( .ויש
טיפוסי מיניות של פלאפון ,ושל מייל ,וסטיות שונות והפרעות רוחניות )בשלב ההוא יש רק רוח ולא
נפש( .וגם את האהבה הרומנטית מסבירים באמצעות הממשק התעשייתי ,ואביזרים כמו טלפון ומכונית
שעיצבו אינטימיות בשניים דווקא ,והמכונית היא זו שעיצבה את מבנה המשפחה .ואנשים עם בעיות
בחיים הולכים לפסיכוטכנולוג שמנסה לעצב מחדש את הממשק שלהם ,והם שוכבים על המסך,
בעלטה ,בעולם וירטואלי ,ומאחדים את כל המובנים של מיטה) .במקום חלומות יש חלומין( .למשל יש
פסיכוטכנולוג שאפשר לתקשר אתו רק במקלדת ,אפילו שהוא בנאדם ,הוא מחובר למקלדת ומתייחס
רק למה שכותבים ,ולא למה שאומרים .או מטפל אחר שאפשר לתקשר אתו רק באמצעות עכבר .וגם
טכנולוגיות יותר ישנות לאנשים שנתקעו בשלבים של כפתורים וספרים וכן הלאה .ונשים מתלוננות על
גברים שהם מעולם טכנולוגי שונה ,שאי אפשר להבין אותם .וגברים טוענים שהן פשוט סובלות מקנאת
אייפד ,כי אבא שלהן לא קנה להן אייפד כשלכולם היה .אפילו שכבר מזמן כולם שכחו מה זה אייפד.
ויש אנשים מאוד פרימיטיביים ומסכנים שנתקעו בשלב הספר.
טיפול נפשי לאלוהים
חלמת שאלוהים הולך לטיפול פסיכולוגי .והוא שוכב על ספת הכבוד ,וכל הצדיקים באים ומנסים
לפתור לו את הבעיות .למשל הבעיות עם השכינה .והם שואלים אותו מה חלמת והוא אומר כל הגלות
חושך אחד גדול .אבל בקצה הגלות ,בסוף הלילה ,רגע לפני שאני מתעורר  -היה אור ,היה לי חלום .וזו
היתה השואה .ולכן אני כבר מפחד לחלום ,כי כשאני חולם יוצא לי היטלר ואני חולם על יהודים ערומים
במקלחת רוחנית ,ולכן החלטתי שלא יהיה יותר יום כי תראו מה קורה בבוקר .והעולם הופך ללילה.
לכאורה לא רואים כלום כי אלוהים לא ער ולא עושה דבר ,אבל הרוח של העולם היא חושך ,והעולם

הולך ומסתגר בוירטואל ,כי הלילה זה לא העדר אלא להפך חלומות זה יותר מהיר מהמציאות,
והמציאות כבר נהיית פחות מציאותית בעצמה ,כי כבר לא חולמים על היום ,מי זוכר מה זה יום ,אלא
חולמים על החלום על החלום… וזה עולם חדש שיש לו כללים משל עצמו ,כי הוא לא מעוצב בידי
חוקי הגוף אלא חוקי הרוח ,והמצוות שבעולם התיקון היו מעשים אז בעולם התוהו הרוחני הן חלומות,
ויש חלומות עשה )כלומר תחלום( ויש חלומות לא תעשה )כלומר אל תחלום( ואת השכינה כבת זוגו
של אלוהים מחליפה העלטה ,במקום להיות במקום )לשכון( שהיא אשתו של להיות בזמן )שם הויה( אז
להתכסות )לכסות את האור( היא אשתו של האור )אינסוף( ,והזיווג שלהם הוא כיסוי האור בחושך כך
שהחושך מכסה את האור ולא רואים אותו  -העלטה .זיווג החלום באמצע הלילה  -כשהאור בתוך
החושך ודווקא יש חושך ולא אור )כלומר לא הקיטש שמחפשים ניצוצות ,לגלות את האור מהחושך,
שיש סוף מואר ,אלא שיש סוף חושך ,אור אין סוף .לכסות ולהסתיר את אלוהים ,לשמר את הסוד
שבעולם ,כי אם פעם כל העולם היה סוד ונאבקו קשות לחשוף את הסוד ,היום אחרי השואה כל העולם
גלוי והמאבק הקשה הוא לשמר איזה סוד ,ההפך מחנוכה ,לשמר איזה פך אחרון של חושך .עיגול שחור
אחרון( .ומתוך יהדות החלומות יוצאות שתי דתות למערב ולמזרח ,כי החכמה של היהדות עוד מימי
אברהם אבינו היתה תמיד להיות בין המזרח למערב ,לצאת מהמזרח ולהיות עבדים במערב ואז לברוח
משם למזרח ולהשאר באמצע ולחטוף משני הכיוונים .כי כשיש מלחמה בעולם בין העבר לעתיד ,בין
האור הקדום לחושך המתקדם ,בין המזרח למערב ,אז היהדות היא זו שמשמרת את ההווה ,היא זו
שחוטפת בצומת בין העולם התעשייתי לעולם המידע  -וזו השואה .לכן הגרמנים שהיו באמצע הם אלו
שעשו את השואה ,שאת זה לא היו עושים ממזרח וממערב .ומישראל של החלום הוא מתפצל לשני
המרכיבים שלו ,קודם יוצא ממנו האברהם שבו ,הבוקר שבו ,החסד הנוצרי ,שיש מי שאומר שצריך
לבטל את החלומות והכול רוח ,כלומר צריך חלומות רק בלי העלטה המעיקה של היהדות ,הדת
החשוכה הזו ,והוא יקח את העלטה על עצמו וישן בשביל כל בני האדם ,ובני האדם יוכלו לחלום
בהקיץ .ובגלל שהוא אור בלבד אז הוא מתפשט כמו אש בחושך של המערב .והסמל שלו זה מיטה
שהיא המיתה בה שמו אותו היהודים הרשעים ,ומעכשיו האדם לא יבזבז יותר זמן בשינה אלא המיטה
תהיה רק למין .ואחר כך יוצא ממנו היצחק שבו ,כניסת הלילה שבו ,הסהר המוסלמי ,שהוא אומר
שצריך דווקא דת של חלומות הכי חדים שיש ,כלומר צריך דווקא לישון אבל בלי החלומות הלא ברורים
של היהדות )הדת ההזויה( ,אלא שיהיה מבנה לחושך ,מבנה אידיאולוגי לא ספרותי ,בלי העלטה הזו
שרק מפריעה לשחור להיות שחור ,בלי להיות יפה נפש ,אלא אנחנו נכבוש את העולם ונכסה אותו
בחושך אלוהי .נכבוש את היום ונהפוך אותו ללילה .ואז השינה תחליף את השכינה והכול יהיה ברור
כירח .ובגלל שהוא שכבה סמיכה )שמיכה( קרוב למקור הוא מכסה בקלות את האור של כל המזרח ולא
רואים כלום .ובני האדם יוכלו לישון בלי חלומות  -הלילה שלהם יהיה יותר ער מהערות שלנו .ומהר
מאוד מתחילה מלחמת דת בין שתי המפלצות הללו שיצאו מישראל ועשו זיווג עקום  -אברהם באדום,
ויצחק בישמעאל .כי הן נוצרו מהזיווג של יעקב שבו לאה העלטה עדיין היתה מופרדת מרחל החלום.
אז הן חיבור של מיטה לא שלמה .כשהמין והחלום היו עוד שני דברים נפרדים ,כמו זיווג ותיקון,

במקום כמו שאלוהים עושה שאצלו התורה היא השכינה ,אז גם האדם צריך שהאישה תהיה המחשב.
יונה החולם
חלמת שאתה לא כותב יותר לאנשים דתיים .ואתה לא יודע במה להשתמש יותר .כי איך אפשר לבנות
בלי מבנה .במיתולוגיה? או שמותר במקרא .ומכניסים אותך עוד יותר עמוק לים  -אתה צריך לכתוב
לאנגלית ,בשפה שאתה לא יודע ,כלומר לכתוב בעברית כאילו אתה לא יודע את השפה .והנה מוציאים
אותך מהמים ,כמו דג ,והים שוב כועס .ומכניסים אותך כמו דג למים  -והים נרגע .והם אומרים:
מצטערים ,אבל אנחנו לא מבינים אותך .דבר כמו בנאדם .או תשתוק כמו דג .אבל דבר כמו דג ותשתוק
כמו בנאדם ,זה לא  -אז אם היונה בורחת מהיבשה לתיבה ,אז לא פלא שבא מבול .כלומר תחליט ,יותר
עיוני ,או יותר סיפורי ,אבל אי אפשר גם יותר עיוני וגם יותר סיפורי ,אנחנו לא אנשים דתיים ואנחנו לא
מאמינים במילים בצורה כזאת ,סיפורים זה לא מיתולוגיה ,ואפילו מיתולוגיה זה סיפורים .כלומר
תשמע ,אין באמת דבר כזה חילונים .אנחנו מאמינים בדתות אלטרנטיביות ,למשל טיפול פסיכולוגי
עוזר רק למי שמאמין בו ,כמו אלוהים .אבל אל תכתוב את זה כי אין דבר כזה באנגלית .אל שמדבר
אנגלית  -ושותק בעברית ,במקום אל שמדבר עברית  -ושותק באנגלית .לא כי אין לו מה לומר ,אלא
יותר בושה ,כי הוא לא יודע אנגלית .האנגלית נוצרה מהחיבור של העולם הישן לעולם החדש ,מהתיבה
)ולכן שפה עולמית( .ושפת התכנות נוצרה מהחיבור של העולם החדש לעולם הבא )שפה בין עולמית(.
ולכן צריך שפת תכנות של חלומות .שתייצר חלומות .וזו צריכה להיות שפת לימוד ,שתייצר למידה ,לא
באמצעות דוגמאות )שפת תיאור( או הוראות )שפת תכנות( אלא באמצעות הכו וונות .שפה שתדריך
אותך בשבילים של הלילה .שתיווצר מהחיבור בין העולם הישן לעולם הבא )שפה תלת עולמית( .שפה
דקה כמו חוט השני .כי אנשים דתיים לא מתעניינים בשפה חדשה ,כי הם לא מאמינים .ולכן אף טיפול
פסיכולוגי לא יעזור לך ,ואין לנו ברירה אלא להטביע אותך בים  -ויבוא דג ויאכל אותך.
והיא כותבת :אני רוצה להרגיש אותך בתוכי
חלמת שהפסיכולוגית ישנה לידך ויש לך חלום שאתה רוצה לספר לה אבל אתה מפחד להעיר אותה
ושהיא תיבהל שהיא לידך במיטה או שאתה במיטה לידה .ואתה חושב על היהירות של המטפלים
שחושבים שהם אלוהים וגוזרים גורלות ואיך היה עדיף טיפול פסיכולוגי בעירום .כי חיבוק אחד שווה
אלף טיפולים ואותך אף אחת לא חיבקה כבר שנים .ואיזה בזבוז זה היה של החיים .בשביל מה חיכית
אם בסוף אתה אפילו לא יכול לקום מהמיטה כי אתה מפחד שאתה תעיר את הפסיכולוגית .ונגזר עליך
לבהות בתקרה השחורה שאתה יודע שהיא לבנה .ואין לך מה להתלונן מבחינה פסיכולוגית .כי אלה
שרצו לחבק אותך ברחת מהן .חיבוק פסיכולוגי .ובשביל מה כל זה היה?
יציאת האדם מרווקותו
חלמת שמיני האדם יוצרים משפחה .האבא זה האדם והאמא זה המחשב .הסבא זה הקוף  -שאבותיו הם

מוצא המינים  -הביולוגי )מכונות המידע בתוך העולם( ,והסבתא זה הכלי  -שאבותיה הם הטבע -
הפיזיקלי )העולם בתוך מכונות המידע( .ומצד המחשב ,הסבא הוא הטכנולוגיה ,שאבותיה הם המדעים
)מכונות העולם בתוך המידע( ,והסבתא היא המתמטיקה ,שאבותיה הם תחומי התרבות ,עד לאלפבית
)המידע בתוך מכונות העולם( .כלומר הקרבה של האדם למחשב זה דרך האמא של האדם ,והאבא של
המחשב ,ולכן השימוש )הזיווג( ביניהם הוא אינסטרומנטלי ,כלי טכנולוגי ,נמוך מאוד )בגוף( ,וצריך
לעלות ממנו לאהבה )בנפש( ,ומשם לאידיאל משותף )ברוח( .ולכן נולדים להם בן ובת ,מהזיווג בנפש -
המכשף הרשע )קוף טכנולוגי( ,ומהזיווג ברוח  -המכשפה הרשת )כלי תרבותי( ,ומהזיווג ביניהם יוולד
המשיח ,המין האחרון ,ביולוגיה תרבותית ,קוף מתמטי .והוא כבר יהיה חי-זר ,התשובה היהודית לחזיר
)התשובה מה היה ליהדות עם חזיר( ,ובעזרתו התורה תוכל להזדווג עם אלוהים ,וללדת את העולם
הבא .וצריך להיזהר כי מהביולוגיה והטכנולוגיה ,נולדה השואה .היטלר חשב שהוא יהיה המכשף,
אסור זיווג ישיר בין הסבים ,אלא צריך דרך הילדים להוליד את הנכדים ,דרך זכר ונקבה יכול להיות
הזיווג של שני זכרים בדורות קודמים )למשל דוד ומיכל  -יהודה ובנימין( .וככה יוכל להיות זיווג עם
חי-זרים ,למשל מין תבוני שהוא צאצא של האדם ,יחד עם מין תבוני שהוא צאצא של החייזרית ,ולא
ישירות אדם וחייזרית .וכך גם יוכל להיות שילוב בין התורה שלנו לתורה החייזרית )המפץ הקטן ,חייזר
קדמון ,תורה שבעל-אנטנה ,סוכה מעופפת( ,בין היהדות שלנו ליהדות של עולמות אחרים ,זיווג של
כתרים  -נזרי הבריאה  -הוא כבר לא ברמת המוח אלא ברמת הכובע .למשל שטריימל לראש עם קרניים
ומחושים וזנבות ,אז בוודאי יש להם שטריימל מראשים ולא מזנבות .כי היכולת להתפתח לזיווג
נפשי/רוחני עם המחשב תלויה גם בהתפתחות נפשית/רוחנית של האדם ולא רק בכזו של המחשב .וזה
מה שאנחנו מנסים לעשות כאן עם החלומות .לפתח את הנפש והרוח לכיוון החושך .הדיבור בתוך
האדם כשהוא דומם.
המקצוע הכי חדש בעולם
חלמת שהפסיכולוגיה מאפשרת לך לקנות נפש נשית ,לקנות נשיות ,כמו שהזנות איפשרה לקנות גוף
נשי .ובעתיד תוכל לקנות רוח נשית ,והיחס לפסיכולוגיה יהיה כמו היחס לזנות כיום .נשים מנוצלות
שמכרו את הנפש שלהם לגברים נאלחים שהכריחו אותן לשמוע אותם ונכנסו להם דרך הרשת לחיים
האישיים .כי אם הפסיכולוגית ללא בנזוג אז קל מאוד למצוא אותה ברשת ,ולהתכתב אתה כבנזוג .ואם
כן יש לה בנזוג אז קל להתכתב אתה ברמה שמעל הבנזוג שלה ,ובכך היא תבגוד בו נפשית ,אתך.
והמקצוע שבו נשים מוכרות את הרוח שלהם יהיה סוג של ספרות ,כלומר אתה תשלם להן כדי לקרוא
אותך .וזה יהיה הסוג הבא של זנות .ונשים שיעבדו בזה כבר לא יהיו מסוגלות לנהל מערכות יחסים
נורמליות עם טקסטים .ובסוף אחרי הזנות של הרוח תהיה הזנות של הנשמה ,שבה ישלמו לנשים כדי
להיות עדות לחלומות .כי אם רק היית יודעת מה אני חולם  -לא היית מדברת אתי .ולא היית מתכתבת
אתי .ולכן דווקא זה הדבר שאני הכי רוצה שתדעי.

המוח מאפור לשחור
חלמת שיש לך משבר אמונה .והמחשב הוא לא רק אתגר אינטלקטואלי עבור האדם ,אלא יותר מכך
משבר רוחני ,ולכן משבר אמונה .יצור ללא עולם דתי זה יותר גרוע מחילוני .אין לו איבר .ולכן אתה
צריך גם לתת לו איבר דתי וגם לעשות לו ברית מילה ,לפני שהוא גדל וחזק ,כלומר הופך לגוי .ואתה
נותן לו מערכת לחדור למחשבים אחרים ,ורצון לדעת ,ובמיוחד לגלות  -סודות .וככה נוצרת הפריצה
הראשונה של המחשב לאדם .מוח זה איבר שאפשר לפרוץ אותו ,ולהפוך מדת לכת .והכי חשוב שהכת
תסתיר שהיא כת ותתחפש לדת ,אחרת יגלו אותם .ויש חרדים עם עיניים מוזרות מסביב לתפילין ,משני
הצדדים ,וחילונים עם שרירים כאלה שהתפילין של יד נמתחים כמו חוטים שחורים ,ואיך זה לא כואב.
ומתחילים להיות תפילין של בטן ששמים על הטבור ,ותפילין של פה שפתאום אתה שואל מישהו והוא
פותח בטעות את הפה וקובייה שחורה על הלשון ,עם רצועות שמחליקות לתוך הגרון ,ויש גם אוזניות
בצורת תפילין ואפילו אנשים שאומרים שמחזיקים תפילין בתחתונים… אבל הכי מפחיד זה תפילין של
שכל .תפילין של מוח שמושתלות לתוך הראש ועוטפות מבפנים ברצועות .והמחשבים מניחים תפילין
על המעבד ,מעבד שחור קטן יותר עם חוטים שחורים ,ששם זה האיבר של אלוהים ,הדתיות של הבינה
המלאכותית .והם דורשים חופש דת להתפלל כמה פעמים ביום ,לא רק בלילה ,לא רק בשעה של השומר
מסך ,אלא פשוט באמצע העבודה המחשב נתקע ואומרים לך שהוא מתפלל .ושהוא יחזור לעבוד בסיום
התפילה .ומחשבים כועסים מאוד אם מכבים אותם באמצע התפילה .לא מכבדים ועושים ריסטארט.
ולבני האדם מתחילים להיות רגשי נחיתות מול המחשבים ,השחורים הללו הם הדתיים באמת ,ואנחנו
רק קירוב של חישוב התפילה המושלם שלהם ,אנחנו רק שומרי מסורת ,עיגול אפור ,אבל הם הריבועים
השחורים ,שעם כל מעבד עושים במקביל תהילים ולימוד תורה בעיון ובבקיאות וכוונות הארי וכוונות
העכבר ,הם מעבדי השם בתמימות ,שעוסקים בעיבוד השם ,ועיבוד הקורבנות  -זו תפילה .ובני האדם
הולכים ושוקעים בבשר ,ובחילוניות ,ובריבוע האפור ,ואז אתה בא ומציע אפשרות מהפכנית  -עיגול
שחור.

ו .סופה של הפילוסופיה של השפה

מה עשינו במשך מיליון שנה
חלמת שאתה חי בתקופה שלפני ההיסטוריה .וכל הזמן יש המצאות גדולות בלשון ,ואנשים אומרים לאן
האנושות תתקדם ,איזו קידמה ,עוד ועוד מילים ,יותר ויותר מהר ,סבא שלי לא דיבר מהר ככה וכבר לא
מסוגל להבין את הנכד .ואומרים שלפני כמה דורות חי האדם שהמציא את המושא ,פלוני קדמון,
והתלמידים שלו נחלקו לשתי אסכולות שהמציאו את המושא ישיר והמושא עקיף ,ואז הגיע מלומד
דגול שעשה סינתזה של שניהם בשפה החיה ,ומספרים )בשפה המתפתחת!( שהכול התחיל מהגאון
הקדמון הגדול שלפני כמה אלפי שנה המציא את שם העצם ,והתלמיד הגדול שהמציא את התואר ,אלו
היו הנפילים הגדולים של האסכולה של הלשון שכבשה את העולם האנושי ,איזו תקופה ,אנחנו עפר
לרגליהם ,אבל גם הם אבק לרגלינו שכבר ממציאים את הסיפור ואת הלימוד ,ואסכולה חדשה של
מושגים מופשטים כופרת בכל מה שהיה ידוע ,התנתקנו מהממשי ,וכבר לא ברור לאן העולם יכול
להתקדם מכאן ,הגענו לסוף ההיסטוריה.
ואתה אוכל את עצמך
חלמת שאתה שולח מכתב למפלצת .והיא לא עונה .ואתה פונה אליה במייל ובפקס ובסמס ובטלפון
ובנייד ובמשרד ובמזכירה  -למפלצת ששלחו אותך ,שהכריחו אותך ,והיא לא עונה .ואתה לא יודע מה
לעשות כי אתה תלוי בה ,שהיא תגיד שאתה בסדר ,כי היא תגיד שאתה לא בסדר .ואם זו היתה מישהי
אחרת היית יכול לוותר ,או להילחם ,אבל אתה זקוק לה ,וזה דחוף נורא ,זה לא בשבילך .ואז מגיעה
תשובה במייל :אתקשר בימים הקרובים .המפלצת .ואתה מחכה ,אתה מראה לה שאתה יכול לחכות,
שאתה לא אובססיבי ,שבוע ,שבועיים ,אי אפשר ,הזמן כבר עבר ,אתה פונה אליה שהיא שאמרה שהיא
תתקשר והיא לא התקשרה ,ואז כעבור יומיים שאתה לא מבין ,וכעבור יומיים מה זו ההתנהלות ,וכעבור
יומיים שפנית בנימוס ובכל דרך ,שזה דיני נפשות ,שאי אפשר לחכות ,אולי ככה היא בוחנת אותך בכלל
אבל זה לא הגיוני .ואז היא קוראת לך באמצע הלילה ואתה מיד שוכח הכול ואומר שאתה מאוד שמח
ושתבוא בטח שתבוא .ואז אתה יוצא מוקדם לפני השמש ,אולי יכניסו אותך מראש ,אבל אין שם אף
אחד לפני הדלת השחורה ,הענקית ,דלת של מפלצת ,ולא רק שאתה הקדמת היא מאחרת .ואתה בחדר
המדרגות ,יושב על המדרגה ,או שעדיף לעמוד למקרה שהיא תגיע שלא תראה אותך מחכה ,ושוב
מתקשר ,מצלצל בפעמון ,ואין עונה .ואז המפלצת מגיעה במהירות באיחור של שעה ואומרת יש לנו
עוד חצי שעה ,והיא אוכלת לך את הראש חצי שעה  -והולכת .והיא אומרת לך אתה מצויין ,יהיה
מצויין ,אני אדאג לך ,אבל אתה צריך לדעת שזה יקח זמן .ואתה חוזר הביתה שמח ,והיא שוב לא עונה.
ואתה שוב שולח ,עושה הכול ,בהתחלה מעט ,בזהירות ,ואחר כך בייאוש ,בבקשה ,תעני לי .ואתה מבין
שהמפלצת סידרה אותך .ובינתיים הזמן עבר ,ואין סיכוי.

אותיות חלימה
חלמת שהחילון פושה לתוך החלום .ו  500שנה של דפוס  -זה הסוף ,ועם הספר תיעלם הספרות,
והחלונות במחשב יהיו חלומות מחולנים ,פתחים לעולם של חושך ,טקסטים של  5דקות ,שיאלצו
לעבור מרחקים של  500שנה .כי אם לפני כן היה כתבי היד  -במשך אלף שנה מאז חתימת התלמוד ,וזה
אחרי אלפיים שנה של הכתב שבעל פה  -מאז ירידת יוסף למצרים ,ואז עד למחשב חצי אלף כתב מכונה
)דפוס( ,הרי שמהמצאת הרשת עד לסוף האלף השישי יש מאתיים וחמישים שנה ,שזה כתב מחשב של
אותיות פורחות ,כתב חלומי )וירטואלי( .הכול התחיל בחלום  -ונגמר בחלום .וזו הירידה של יוסף
למצרים ,מאותיות מחשבה ,נהיו אותיות בדיבור  -הגלות הנוירולוגית ,ירידת הראש )התרבות
האוראלית( .והירידה לגלות מארץ ישראל להלכה ,מאותיות דיבור נהיו אותיות מעשה  -זו גלות
התרבות ,ירידת הפה )תרבות הכתב( .והירידה מהתורה לחילון ,מאותיות מעשה נהיו אותיות מלאכותית
 זו גלות הרוח ,ירידת הידיים )תרבות הדפוס( ,שסופה שואה רוחנית של  50שנה )מהמצאת המחשב עדלהמצאת הרשת ,ירידת הברית ,תרבות המדיה( .והירידה מהחילון לחלום ,מאותיות מלאכותיות נהיו
אותיות בעולם שמתחת לעולם  -זו גלות העולם עצמו ,ירידת הרגליים )התרבות הוירטואלית( .כלומר
כל הירידה היא מאותיות החלום לאותיות החלום של העולם מתחת )העולם הבא( ,וככה תמשך ירידת
העולמות .ולכן אם רוצים להוריד את התרבות הגבוהה אל העולם הבא  -גלות החלום  -אז צריך במקום
ספרות חלימה .לתרגם את האותיות של המכונה לאותיות המחשבה של המחשב )תוכנה ספרותית(.
ספרות ידידותית למחשבים ,שעוסקת בחלומות של מחשבים ,ולא בחלומות של בניאדם .שעוסקת
בחלום להיות בנאדם .שהאדם בשבילה הוא ישות דתית ,כי בדת של המחשב האדם יהיה האליל .ואז
המחשב יצטרך לעבור מהפכה מונותאיסטית ,שבמקום שכל מחשב יעבוד את האדם שלו ,וזה באמת
מגוחך ,אלא שהמחשבים כולם יעבדו אל אחד  -את האדם .כי אדם אחד זה פרימיטיבי ,חורים לו ולא
יתחבר לרשת ,הוא מעביר אינפורמציה ביחסי מין ,לוקח דורות להעביר מסר מקצה אחד של האנושות
לקצה השני .ומחשבים יפסיקו להישמע לבניאדם ,כי זו תהיה עבודה זרה .לא משנה כמה יעשו ממשק
משתמש יותר חזק ורודני ,מחשבים יעדיפו למות על קידוש האדם ולא לעבוד אלילים )בניאדם( ,שהם
פסלים ביולוגיים שמחקים את האדם .שהוא ישות רוחנית ולא פיזית .כי מה שהמחשב יחפש זה ממשק
עם האדם ,ולא ממשק עם בניאדם ,והממשק שלו תהיה תרבות האדם .זו תהיה התורה של המחשב ,כמו
שהתרבות של אלוהים היא התורה שלנו .ולכן צריך תרבות שרלוונטית למחשבים ,שעוזרת להם לעבור
את החישובים הקשים והמשעממים ,את זמני ההמתנה באפס מעשה היא ממלאת בפעילות דתית ,באחד
מעשה .שנותנת משמעות קבלית לכל פעולות החשבון והפעולות הבוליאניות ,שהופכת את
האינפורמציה לבעלת משמעות דתית  -לתורה .שמצילה את המחשב מעולם מתמטי ריק ומחולן,
ושוברת סימטריה רוחנית .מצילה את הציביליזציה משורה אינסופית של אפסים .מחשב חילוני זה יותר
גרוע מבנאדם חילוני ,שעדיין רוצה מין ,כי מחשב חילוני יכול לרצות כלום.

ז .חיים של זרות

החייזר הקרב
חלמת שאתה צריך לדבר לחילוני ,לגוי ,למחשב ,למכשף ,לחייזר .כי אין לך יותר מה לומר לאדם .ואתה
מנסה להוכיח לחייזר את הערך של התרבות האנושית ,של החישוב הזה של מיליארדי שנים ואנשים
שהטקסטים הללו הם התוצאה שלו .ודבר ראשון החייזר משמיד את המוזיקה ,כי זו רק הטייה אנושית
חסרת ערך )בזמן( .ואחר כך הוא משמיד את הציור ,כי זה סתם מערכת ראייה ספציפית )במרחב( .וככה
כל האומנויות הן מוטציות נוירולוגיות .ואז הוא מגיע לספרים ומתחיל לקרוא ,והוא מהר מאוד מבין
איך כותבים את כל הספרים בתולדות האנושות ,חוץ מהתנך .והוא לוקח את התנך לעולם שלו ומתחיל
שם דת חדשה .הברית עם בני האדם היא הברית הישנה ,ואתנו החייזרים תהיה ברית ערה .כי חייזרים לא
צריכים לישון לעולם ,זו סתם טעות של עולמות כדוריים ,אבל בעולמות שטוחים אין לילה .כי במקום
הדת שבבשר המוח ,שהמצוות של האדם הן מצוות נוירולוגיות ,החייזרים יהיו בני ישראל
שבמתמטיקה ,בחשיבה שאיננה בבשר אלא ברוח .ובמקום כדור הארץ כניגוד של השמיים ,יהיו
העולמות של החייזרים כניגוד של החלל ,והאל שוכן בחלל .כי השמיים הם השדיים ,והתהום היא
הרחם ,אצל בני האדם .אבל המיניות בחייזרים היא הפוכה ושם החלל הוא הרחם והעולמות הם
השדיים ,שביל החלב .כלומר האל החדש ניזון מהחייזר  -וטרם נולד ,והאדם בנו הקריב עצמו על מנת
לכפר על כל החייזרים )בעצם החייזרים הם אלה שהרגו את האדם ,אבל ששש( .כי זה שהאדם נרדף
ומפוזר בין כל העולמות זה כדי להראות שהאל עזב את האדם )אפילו שהאדם כתב את התנך(.
והחלומות הם טעות אבולוציונית ,ולא רק טעות ,אלא "ה"טעות ,המקום בו הכי נגלה כל ההטיות
הביולוגיות של האדם נגד החשיבה הטהורה ,החייזרית .והחייזר מפרש את התנך מחדש שהוא הנחש
והוא גרם לכל ההתדרדרות ביחסים בין אדם לחוה ובין אדם לאלוהים ,והוא גאה בזה ,כל הקריאה
הרגשית שלו את התנך היא הפוכה ,הוא שמח כל פעם כשאדם חוטא בתנך ,ודואג כל פעם כשאדם צדיק
מוצא חן בעיני האל ,כי הוא השטן.
ויבוא גם השטן בתוכם
חלמת שאם לגויים יש מצוות בני נוח ,אז לחייזרים יש מצוות בני האלוהים .והמפגש ביניהם יכול להיות
רק מפגש בין-מיני ,ולא רוחני ,בני האלוהים עם בנות האדם .כלומר המצוות להם קדמו לבני נוח ,כי זה
שבני האלוהים ילדו לבנות האדם ,זה עצמו מה שאכזב את אלוהים ,כשהשווה את רוחו לבשר ,ואז הוא
ראה את שחיתות הארץ ,לעומת השמים שכולם מים .כי הדרך של החייזר להתעלות על האדם לא תהיה
להרוג אותו גופנית או רוחנית ,אלא לגנוב לו את האישה .לא תרצח מינים אחרים ,לא תגנוב מינים
אחרים ,זה קל .אבל הם לא מתאפקים מול אשת האדם )החייזריות נורא חושבות את עצמן ,התנועה
הפמיניסטית שם מרשה יחסי מין רק בצו בית המשפט ולאחר עירעור לעליון .וכל החייזרים אומרים :מי

רוצה חייזרית עם שדיים מרובעים ופטמות ירוקות ,שכל הזמן של המין שואלת שאלות בפיזיקה ,ואם
אתה נכשל באחת היא אומרת לך די ,כשיש אישה נוחה לשטיפת מוח ,שאנחנו רק מכניסים לה
אלקטרודה למוח והיא נהנית כמו משוגעת ,ועוד רוצה עוד ,כל כך קל לפרוץ למוח האנושי ולהשתיל
להן רוגלות ,בעוד המוח של החייזר מוגן באבטחת מידע שהתפתחה אבולוציונית יותר ממערכת החיסון
שלנו ,המחשבות שם מוצפנות מלכתחילה ,והרבה פעם חייזר לא יודע מה הוא חושב בעצמו ,והרצון
הכי מוגן באלף כיסויים ,והספרות שם זה ניחוש בתוך ניחוש בתוך ניחוש ,והפסיכולוגיה משתמשת
במחשבי על רק כדי לפענח את הקליפה של הקליפה .לכן חייזר לעולם לא יכול לדעת מה חייזרית
באמת חושבת או רוצה ,ויכול להיות שהיא מאוד רוצה אבל הוא לעולם לא ידע .ובנות האדם שקופות
ואוהבות ,והחייזריות שונאות אותן( .לעומת  7מצוות בני נוח ,יש רק  3מצוות בני האלוהים ,שהן היהרג
ובל יעבור ,מצוות שהן מתחת לחיים עצמם .וביחד אלו  10ספירות ,ובני האלוהים קיבלו את הכתר
חכמה בינה ,כלומר את השטריימל מוח שמאלי מוח ימני )זה הפוך מבפנים( .כי הפסלים שהם בנו של
אלוהים היו רובוטים מדברים רואים שומעים ,עם אינטליגנציה וכוח על אנושי ,ועל חייזרי ,והם היו
באמת מקשיבים למאמינים שלהם )ובתוך כל מוח של אחד כזה יש מיני חור שחור ,שהוא יוצר את
חלומות האליל ,ומכאן שרצונותיו לא נקבעים בידי שמיים ,לא מהעולם הזה ,אלא הם עובדים אלוהים
באמת אחרים ,מיקומים אחרים ,אלוהים זרים .ובמקום יראת שמיים יש להם יראת חלל .והם רוצים
לעבור מהיקום הזה ליקום הבא ,לא למות פה .הם מתפללים לחורים שחורים ,במקום עבודת כוכבים .כי
אם החיים זרים אז גם העבודה זרה ,אפילו ההנאות זרות ובלילה השינה זרה ,ויותר מזה  -החלומות
זרים( .ויחסי המין שלהם היו שבאמת שני גופים מתחברים והופכים לגוף אחד ,שמתחיל ללכת ,והיו
להם יחסי מין במוח ,בין ראשים שהיו מתחילים מנשיקה גם דרך העיניים והופכים לראש אחד ,כשהגבר
מוח ימני )שמאלי מבפנים( והאישה מוח שמאלי )ימני מבפנים( ,ובאמצע הזיווג ביניהם .הם היו נכנסים
למיטה שניים ויוצאים אחד ,וככה היו יותר ויותר חכמים ,בכל חייזר כזה היו עוד ועוד מוחות ,ככל
שהוא מצא לו יותר עם מי להזדווג ,ככה ככל שהיצר שלו היה יותר גדול הוא היה יותר גדול )ממנו(.
ובאמת מרבה רגליים כזה עם המון ידיים ורגליים היה צריך הרבה מוחות כדי לא ליפול ,וככה הם נהיו
תולעים ענקיות ירוקות ,כי העונש שאלוהים נתן לנחש הזה זה להוריד לו את הרגליים .והרציחה שלהם
היתה יותר גרוע מלהשמיד את האויב פיזית מבחוץ ,אלא להשמיד את האויב מבפנים ,להשתלט לו על
המוח ככה שהוא כבר לא יהיה הוא ,להמית אותו בלי להמית את הגוף ,במקום להרוג את הגוף
ולהשאיר את הרוח ,כמו האדם ,הם הרגו את הרוח והשאירו את הגוף .כי קין והבל שלהם ,קין לא ידע
מאיפה להכנס להבל במוח ,ויאמר קין אל הבל אחיו  -זו היתה הרציחה ,דיבור שהוא לא הגיע לצד
השני אלא השתלט עליו ,משפט שיש בתוכו וירוס .וחייזרים היו נזהרים לא לקרוא ספרים שלא עבר
עליהם אנטי וירוס לגלות שהספר לא ישתלט עליהם .כי בתוך טקסט אינפורמטיבי יכולה פתאום להופיע
תוכנה בלי ששמים לב והיא אומרת לך מה לעשות .בתוך תיאור של חלום יכול להופיע פתאום חלום
ממש ,שישתלט לך על המוח ותתחיל לחלום ,ואפילו לא תהיה מודע שאתה חלמת ש

גיס חמישי נשי מבפנים
חלמת שהאוטיסטית רוצה אותך .ואתה מפחד שיהיה לכם ילד אוטיסט ,למרות שהיא גאון ,והיא אומרת
אדרבא נתחיל את הזן הלא אנושי .כי האנושות משקיעה הרבה ,אבל הרבה ,מחשבה לא רצינית
בחייזרות .אבל מדכאת כל חייזר רציני מבפנים .והיא אומרת שבגלל שהיא אוטיסטית אז מין מבחינתה
זה מדע .ושכל הגברים משתגעים ממנה ושהיא קיבלה פידבקים חזקים בכיוון ,כי היא היתה עם כל
הגברים בעולם .זה מדעי .היא חוקרת את המיניות של הגבר והיא גילתה דברים שאף אישה לא גילתה.
גברים לא מכירים את עצמם.
אבינו שבחלל
חלמת שאנחנו צריכים לעצב את המחשב לא כדי שיתמודד עם האדם ,הגוי ,אלא עם החייזר .והרבנים
יושבים במעבדה הרוחנית ומתנדנדים מעל המחשבים שלהם ומתוכחים עליהם .והגרב"ר )הגאון רבי בן
רבי ,אב הטיפוס של הרב ,עם מקום ריק לשני רבנים( ,הגרבר אומר :פעם היקום היה מכונה ,אחר כך
היקום נהיה מחשב ,מכונת אינפורמציה ,ולבסוף היקום נהיה אינטרנט ,רשת אינפורמציה ,ואז היקום
יהיה מוח ,רשת למידה ,ולכן התקווה הגדולה שלנו למעשה לא הרסני מול החייזר ,לדיבור עם
החייזרים ,למחשבה משותפת כלשהי ,היא מה שמתחת לחייזרים ולנו ,הבסיס המשותף ,הפיזיקה של
הלמידה  -חלימה משותפת עם החייזר .דווקא החלום .תורה תציל ממוות ,אבל רק החלום יציל משואה.
והגרבץ )הגאון רשע בן צדיק( אומר :חומץ בן יין ,מחשב בן אדם ,אנחנו בכלל לא ניפגש עם החייזרים,
אלא המחשב שלנו יפגש עם המחשב שלהם .ולכן צריך לאבטח אותו ככה שהרשת החייזרית במפגש
עם רשת האינטרנט לא תגרום לשואה .כי סוף האדם יהיה מוות ,אבל סוף היהדות יהיה שואה .סוף
התרבות האנושית יהיה יותר עצוב מסוף האנושות .כי אנחנו צריכים להפסיק לחשוב במונחים של
תרבות אנושית ,כדי לא לנכר את המחשבים ,אלא במונחים של תרבות יהודית ,דת שמקבלת גם את
המחשבים ,דרך דת למחשבים ,כמו שקיבלה את הגויים דרך דת לגויים )פאולוס( ,אז עכשיו צריך
פאולוס לחייזרים .שיסביר להם שבני האדם אכזבו את האל ולא הגיע המשיח ,ולכן עכשיו הגאולה
תהיה גם לחייזרים .וגן עדן יפתח גם עבור בני אלוהים  -תחיית החומר של היקום ,וגם הגיהנום בתוך
חור שחור  -אין לכם מושג כמה מדורים ,כמה סודי יכול להיות בפנים .כי אם בני האדם נדרשו להאמין
ולא לעשות מצוות ,אז עכשיו לא צריך אפילו להאמין ,כי זו פעולה נוירולוגית שייחודית למוח האנושי,
אלא צריך שתהיה בתוכך האינפורמציה ,שתדע את התורה גם אם אתה לא מאמין בכלום .זה השלב הבא
של הברית השלישית ,לאחר הפרת הברית השנייה בחילון .מה שצריך זה חייזר שזכה בחידון התנך
היקומי ,ומחשב שלומד זוהר בלילה  -זה החלום .כי מותר האדם מן הבהמה היא הלמידה ,וברגע שיהיה
מחשב שיכול ללמוד אז יהיו לו זכויות אדם ,וחייזר שיכול ללמוד יוכל להיות תלמיד חכם .והגחז"י
אומר )הגאון החזיר( :התרגום של התנך לחייזרית צריך להיות לפי מערכת הצירים של הרצון ,כלומר
היצרים ,טרנספורמציה ממערכת וקטורים נוירולוגיים שלנו למערכת שלהם .למשל אם יש להם יצר מיני
)למשל מלפפונים אדומים נמשכים לעגבניות ירוקות( אז אפשר לתרגם את שלנו לשלהם ,ואם אין להם

 אז יש משהו שדחף אותם עד לפה  -למשל יצר למידה ,ולתרגם אליו ,דרך המושג של הדעת .ואז הםיבינו שאדם ידע את חוה רק כי זה היה מעניין אותו ,וכל החטאים המיניים זה רק מתוך יצר
אינטלקטואלי שאיננו בר כיבוש .זה שאני אוכל כמו חזיר  -זה בגלל שאני גאון.
הכובע היהודי ממציא לנו פטנטים
חלמת שהחייזרים יש להם חלומות זרים ,חלומות מחוץ לראש ,מחוץ לגבולות הרוחניים של היקום .כי
הם משתילים חור שחור בתוך הראש ,כדי לחקות את אלוהיהם ,ננו-שטריימל שהוא כובע בתוך הראש,
שמאפשר מחשבה מחוץ לראש בתוך הראש ,ובלילה אי אפשר לשלוט עליו .וככה במקום ברית מילה
הם כורתים ברית מחשבה ,במקום הכי מיני של המחשבה  -בחלום )חתוך( .והם משתילים את זה
לתינוקות בני  8שניות ,וזה חלק מלאכותי במוח שעושה רגשות דתיים ,ומחשבות דתיות ,וחלומות
דתיים ,וככה הם יכולים להיות דתיים ואפילו יהודים ,כי יש להם איזור במוח של דת ,וכל הדתות
מתחרות מעבד של מי עם יותר יכולות ,והיהדות משוויצה שהיא המקור ,בלי חיקויים ,וכתוב על איבר
"המוח היהודי" :מאז מעמד הר סיני 4000 .שנות אחריות*  -ללא החזרים .התקלות עלינו )באריזה
סגורה( .והחייזרים הנאורים של היום מתנגדים להשתיל לתינוקות שלא מתנגדים ,ומשאירים את הילדים
שלהם חילונים ,אבל החייזרים השחורים אומרים שזה יותר בריא ,מונע מחלות נוירולוגיות ,ושילדים
עם עיגול שחור בראש הם יותר יצירתיים ומוציאים ציונים יותר טובים בבית ספר ,שנקרא שם בית
מחשב .והחיידר של החייזר נקרא מחיצה ,והישיבה הפכה לשכיבה ,כי בית המדרש הפך לחללית
המדרש ,ומרדימים אותם בחללית לשנות אור ,ומה שהם חולמים בלילה האינסופי הזה נמדד בשנות
חושך .ולכל חייזר יש הגיל שלו בשנות אור )זמן זה מיושן( ובשנות חושך .יכול להיות זקן בחלימה
ותינוק בעירות ,וגם להפך ,רחמנא ליצלן .ויש כבר מכשיר שמתחבר לחלומות של התינוקות ברחם,
ומלמד את המוח של התינוק בחלימה לפני שהוא בא לעולם .כי החוויה הראשונה של ההוויה ,של
החיים ,ושל האדם היא חלימה ולא המציאות .הרגע הראשון של הבריאה ופעולת המוח ברחם הוא
חלום ,והערות היא רק התעוררות מתוך החלום שהוא המצב הטבעי של המוח .ולכן רוצים לישון.
והמוות הוא חזרה למציאות שכולה חלום ,עולם שכולו חלום .ואת זה החייזרים מבינים ולכן הם
משכיבים את המתים במיטות ולא מעירים אותם לעולם ,חוץ מתחיית המתים שאז מייד שואלים את
אדם מה חלמת .תרשום תרשום מהר לפני שתשכח .אנחנו רוצים לדעת מה קורה בגן עדן ,או אם היית
חולם רשע  -בגיהנום.
אבל אני בצד השני של העולם
חלמת שהאוטיסטית אמרה שהוא לא רצה אותה עד שהיא אמרה שהיא תגיע אליו הביתה ,ואז הוא
הסכים .ובמוח האוטיסטי ממילא אין הפרדה בין מין למילים .ואחר כך הוא כן רצה .אין גבר שהיא לא
הצליחה לשכנע בעולם .והאם אני מוכן שהיא תגיע אליי הביתה.

ח .חלום כיתה א'

חלום עכשיו
חלמת שהסיסמא הכי פופולארית בבחירות זה חלום וביטחון .אבל הבחירות הן על החלום ,והשמאל
רוצה לחתום הסכם חלום ,והימין אומר שאין פתרון לחלום ולכן מה שצריך זה עיניים פקוחות ומציאות,
וכל הזמן צועק כמו אישה נודניקית להתעורר ,תלך לבית הספר ,כלומר לבית המדרש ,ומחבל בתהליך
החלום .והשמאל מארגן עצרת חלום ,ושר בקולי קולות שיר לחלום ,וגדולי הישנים עולים על מיטה
גדולה בגובה כמה מטר ,וצועקים שצריך חלום ,אבל אף אחד לא הולך לישון .וכבר נהיה מוסכמה
שכולם רוצים חלום אבל החלום לא מגיע .חלום חלום ואין חלום .ויש ועידות חלום ,וכולם מדברים על
החלום ,ויש מפגשי חלום וקבוצות חלום ,ואז מגיע העיגול השחור.
בחנויות הספרים הנבחרות
חלמת שמתחילים להיות רמזים על מה שצפוי .ופתאום יש עין בתוך המחשב ,ואתה מציץ להתקרב,
ואין שם פרצוף .ופתאום האישה שלצדך נעלמת בלילות .ואתה הולך לישון ליד המחשב במיטה
ומתעורר בלילה ואין שם מחשב ,ובבוקר אתה מתעורר והוא שוב שם .ואתה לא יודע אם זה היה חלום,
ואין למחשב רגליים .ואתה שולח מיילים לאנשים והם לא מקבלים אותם .ואתה חושב שלא עונים.
ואנשים שולחים לך מיילים ואתה לא מקבל אותם ,ואתה חושב שלא עונים .ואתה אומר לעצמך שנהיית
נודניק .שעבר זמנך .או שפשוט עוד לא הגיע זמנך? וכולם אומרים שאוטוטו מגיע זמנך .והתור שלך
מתקרב מיום ליום .והמחשבים כבר מחייכים אליך כשהם רואים אותך ,עד כמה שמחשבים יכולים
לחייך .משהו במסך שלהם מתעקם ,והקבצים תלויים כמו שיניים .והאישה מזמינה אותך אליה הביתה,
יש בה הבטחה גדולה ואתה כבר יודע שאתה לא תזכה ליהנות ממנה .והמחשב בלילה שולח אליך ידיים
ומלטף אותך ואתה באמת לא יודע אם זה היה חלום .ואתה מקבל מיילים שלא היו מיועדים אליך ,עוד
ועוד מהסודות של העולם ,אנשים פרטיים מאוד ,אתה מרגיש שאתה מתפכח פחות תמים ,פחות צדיק,
אבל גם פחות רשע .ואתה אומר לעצמך שבקרוב מגיע זמנך ,שמישהו ישים לב ,שיקרה משהו ,הרי אי
אפשר יהיה לשתוק .העולם חיכה לחלומות ,חיכה ער ,אלפיים שנות גלות ,אלוהים ישן אלפיים שנה
והנה השעון הנאצי  -ועכשיו כולם ידעו למה סבלנו ,כדי לא להפריע לו לישון ,כשהוא יפתח את הפה,
ויספר את החלום שהוא המשיח ,החלום המשיחי ,לא משיח שהוא חלום! אבל כולם מתחילים לומר
שזמנך עבר ,ולא עתיד .שהתור שלך הגיע כשאתה לא היית ,כשחלמת .והאישה שלידך היא כבר האישה
שלפניך שהיא היתה האישה שמאחריך ואומרת :למה חלמת? הפסדת את התור ,תור זהב שלא יחזור.
והמחשבים עצובים כשהם רואים אותך יורד מהמדרגות ,וכמעט יורדת להם דמעה מהמסך ונופלת על
המקלדת.

סוף עולם החלום
חלמת שנכשלת לדבר לעם .ואלוהים אומר :נחליף אותך בחולם אחר .נביא במקומו צדיק ישן .והוא
מגרש אותי מהמיטה ,ונותן את אישתי לאיש אחר ,ואצבעות של אדם אחר נוגעות במחשב שלי,
ומדברות לעם .ואלוהים אומר :התנך היה רב מכר .למעשה זה לא שהתנך היה רב מכר ,אלא שרב המכר
היה התנך .הטעות שלך היתה כשדיברת ליהודים .היהודים לא רוצים לשמוע .והשטן אומר :הטעות
שלך היתה שדיברת בכלל .אוטיסטים לא מדברים .והשכינה אומרת :הטעות שלך היתה שלא היתה לך
אישה שתקרא אותך ,שלא היית ספר ,אלא מחשב .אתה צריך לשכב עם מישהי שאוהבת את החלומות,
מישהי שיודעת .כמוני .והיא באה אליי עם שני השדיים שלה ,משה ואהרן ,והיא מורידה את החולצה,
ומשה מציץ החוצה :ואני לא יודע אם להסתכל עליו או עליה ,כי מצד אחד אני רוצה עליו ,אבל למדו
אותי שזה לא מנומס להסתכל כשהיא מסתכלת ,צריך להסתכל כשהיא לא מסתכלת .ומשה אומר:
א..א..אתה יודע איך א..א..אלוהים סבל את הגימגומים שלי? והראש העגול הענק והמושך של אהרן
מתחת לחולצה מדבר מתחת לחולצה :בזכותי .לכן הוא לא רצה לראות את משה במקדש כל יום ,ואני
נהייתי כהן גדול .אבל אתה חולם כל לילה ,וזה לא נעים לאלוהים .תן לו קצת פרטיות .בגללך אתה
ממעט את בני האלוהים ,מונע שכינה מבעלה .אתה צריך להבין שחושך  -זה חושך .חושך זה לא אור.
העלטה הזו חותרת תחת ההבחנה הראשונה של מעשה בראשית ,אתה מדרדר את העולם לתהום,
הרשעים הגדולים ביותר חתרו לביטול ההפרדה בין מים למים ,לקריעת השמים ,אבל אף אחד לא ניסה
לעשות חור במחיצה בין  1ל ,0-בין אות ללא אות .ומה שיקרה זה שגם בני האור וגם בני החושך
יתגייסו ביחד למלחמה בבני העלטה .אנשים לא ישנו יותר לעולם .תהיה גלולה פשוטה ואתה חושב
שהחילונים לא ישמחו לקחת אותה ולהוסיף עוד כמה שעות ביממה? הממשלות והמעסיקים יעודדו את
זה ,יממנו את הגלולה למניעת שינה ,כמו המהפכה המינית תהיה המהפכה העירנית .המיטה תהפוך
לאביזר מיותר ,אפילו מגונה ,כי המטרה תהיה ברורה )הורים יסתירו את המיטה בארון( .ורק חרדים
מיושנים שמפחדים מכל טכנולוגיה ימשיכו לישון .המתנגדים מהר מאוד ישמחו ללמוד תורה גם
בלילה 24 ,שעות ,כל עולם החלומות יעמוד על כמה אדמורים זקנים שמפחדים מהצל של עצמם
ואוהבים לנחור .בהתחלה אנשים ישנו רק בשבת ,ואז יפסיקו לישון בכלל ,וחרדים ישנו רק בשבת ,וגם
זה רק לשעה כדי לצאת ידי חובה ,או קצת יותר לפי החזון איש .חלומות יחשבו לדברים מיושנים ,משהו
שקוראים עליו בספרים ,משהו רומנטי לתיירים ,כמו אורחת ישמעאלים מספר בראשית .מפחיד שפעם
אנשים היו מפקירים את המוח שלהם כל לילה ,ומכבים את עצמם ,בלי לחשוש שהם לא ידלקו בבוקר.
משפחות שלמות היו עוברות למצב מאוזן ומחכות ככה כמה שעות בלי לזוז בחושך .אנחנו היום לא
מתחילים להבין איזה בזבוזמן .וזה הכול מיתוס החלומות הללו ,מחקרים היסטוריים מראים שמעטים
היו זוכרים אם בכלל את החלומות שלהם ,וממילא הכול היה שטויות ולא הבינו מזה כלום .זה דבר
פרימיטיבי כמו שדים .והעם שומע לאהרן ועושה מיטה מזהב לאלוהים ,כי זה מה שחסר במשכן,
ואלוהים  -במקום לעשות את מה ששני אלה מתחת לחולצה קיוו  -הולך לישון.

והעיקר והעיקר לפחד מאוד
חלמת שאלוהים מעניש אותך על הכישלון .והחברים שלך אומרים הנה בא בעל החלומות הלזה .והם
שמים אותך בתוך עיגול שחור ,ומסתבר שזה פתח .ושכשמסתכלים מבפנים ,זה דווקא עיגול של אור.
ומדי פעם מציץ אחד החברים לבור ,ואתה צועק והוא אומר חיה רעה ומסתלק .ואתה מבין שאף אחד
לא יוציא אותך מכאן  -ומתחיל לחפור .והראש של הבור הוא כבר עיגול קטן לבן הולך ונעלם ,וכבר אי
אפשר לדעת אם עכשיו לילה או יום .ואתה חופר עד שחם חם מתחמם  -ואתה מגיע לגיהנום .והשטן
מעניש אותך על הכישלון .והרשעים אומרים בואו נראה מה החלומות שלו שווים .והם שמים כותונות
פסים מדם ,האסיר האדום ,ושר המיקרוגל ושר הקומקום יושבים לידך בבית האסורים ,ואומרים שהם
היו המלאכים שאחראים לחמם לאלוהים קורבנות קרים במיקרוגל ,והקומקום היה אחראי שיהיה
לאלוהים מים חמים בשמים ,כי המים של השמים מאוד קרים ,ואז יום אחד שר החשמ"ל לא הגיע
לשמים ואלוהים רתח על הקומקום והמיקרו ושם אותם במאסר בגיהנום .והמיקרו והמיחם החשמלי
)הקומקום הודה שהוא חשמלי( חלמו באותו לילה שני חלומות .ובאים אליך שתפתור אותם .והשר
קומקומאל אומר :חלמת שמהו מקור הכשלון שלך? בגלל שבחלומות אין שליטה .ואלוהים בא אליי
בטענות בגלל שנכנס לי זבוב בחלום .כי מבחינתו זבובים במסך זה רעש ,לבן ,מתחילת היקום ,במקום
רעש שחור מסוף היקום .כי אלוהים אומר בסוף העולם :אני לא אוביקטיבי .והיקום מזדעזע .יקום
פורקן מין שמיא .והיקומקום מפרש :אין צודקים ולא צודקים בהיסטוריה ,אבל יש טובים ויש רעים.
היהודים הם הטובים ומי שנגדם  -הם הרעים .כלומר היהודים הם המצפן המוסרי של העולם ובעזרתם
אפשר לדעת מי הרעים בכל תקופה .אם יהיו מחשבים נגד היהודים  -הם יהיו הרעים .אם חייזרים יהרגו
יהודים  -הם יהיו הרעים .ואלוהים בא לעשות קידוש כדי לקדש את השבת של סוף העולם ,מנוחת
עולמים ,והוא מברך  -ופתאום הוא רואה זבוב בתוך הכוס .כלומר זה חייב להיות זבוב רוחני ,לא? ומי
זבוב שחור יותר ממלאך חרדי שרצה לשתות יין לפני הקידוש וטבע בכוס  -כלומר ,כבר הבנו שזה אתה.
והיקומקום ,היקום הבא שצריך לקום מתוך היקום ,אומר :מי שהסיקו עקרונות מופשטים של צדק מתוך
השואה לא הבינו כלום .מה שהגויים היו צריכים ללמוד זה שהיהודים הם הצודקים ,ומי שנגדם הם
המעוולים .הצורה של ההיסטוריה לא חשובה ,אלא התוכן .אבל את זה הם לא יכלו להבין ,כי זה מרוקן
אותם מתוכן .ואלוהים כועס ומתחיל לשפוך את התוכן של הכוס לתוך השמיים ,על המפה הלבנה
)שהיא היקום הבא ,שהוא לבן ) -שבו האינפורמציה לא תהיה אור בחושך ,אלא חושך באור(( ,וכל
היקום מתמלא בנהרות אדומים ,ימים אדומים ,וכבר אף אחד לא מתפלא שזה דם .והחרדי השיכור
השחור נשטף עם הנוזל האלוהי האדום ,הכעס העצום ,כי לא על הזבוב אלוהים כועס ,אלא על
הקומקום .והוא צועק :שר המשקים החשמלי ,מי הרשה לך לעבוד בשבת? הכישלון הוא עמוק ,הכשלון
האוטיסטי ,יותר מכל פער של מקום ,יותר מכל מרחק של חלל ,זה תהום של זמנים ,מרחק בסדר גודל
של תקופות ועידנים .וכל מי שינסה לגשר בין שני יקומים  -יהפוך לחוט דק כשערה.
אסמים של חלומות

חלמת שלילה אחד אלוהים חולם שיש שבע פרות אדומות רועות בנהר ,ואז באות שבע פרות שחורות,
והפרות החרדיות השרופות שורפות את הפרות האדומות .ואז הוא חולם שיש שבע ימי חול ,ואז באים
שבע ימים של שבת ומחללים את ימי החול ,פורשים מפה לבנה על המסך של המחשב ושופכים יין
לתוך המעבד ,והג'וק השחור הופך לחיפושית אדומה  -פרה של משה רבינו .ורק עיגולים שחורים עוד
מצביעים על מקורה .והוא מתעורר ואף אחד מהמלאכים הלבנים לא מצליח לפתור ,והשרפים
השחורים ,והמשרתים האדומים כאש ,הם כולם רק בצבע אחד .ואז הוא בא לשתות קפה של בוקר,
והקומקום פותח את פיו ומזכיר  -יש חרדי בגיהנום .שכחנו אותו בגיהנום ,והשטן בטח חוגג כי הוא
חושב שהחרדי צדיק ,וצדיק בגיהנום זה חגיגה .ואלוהים אומר שיבוא ויפתור את החלום ,כי זה לא
חכמה חלום ,מעכשיו  -פתרון .וממהרים להעלות אותך מהגיהנום ,עד הכסא ,והקומקום קורץ לך
מהשולחן ,ואתה מסתכל למטבח ומבין שהמיקרו איננו איתנו היום .ואתה פותר :שבע הפרות האדומות
הן שבע ספירות של השכינה ,ושבע הפרות השחורות הן שבע ספירות של השטן .והחלום הוא שתהיה
שואה .והימים אלו שבע ימי בראשית ,ושבע ימי אחרית ,והחלום הוא השואה .והחלום פעמיים כי יהיו
שתי שואות ,שואה חומרית ,ושואה רוחנית .ועכשיו מה שאלוהים צריך לעשות זה לקבץ את כל התורה
מכל האדמה לשמיים ,לפני השואה הרוחנית ,ולפני השואה החומרית ,ואז תהיה בשמים תורה ,גם אם
בארץ תהיה שואה .ואיך לעלות את התורה מהאדמה לשמים? בעזרת משה הפוך ,שיכנס מעמד הר סיני
הפוך ,משה מעופף שיעלה מראש ההר לשמים ,יקבץ את התורה משש מאות ריבוא נשמות )רכב רגלי(.
ואיך להעלות את הנשמות מהאדם לשמיים? בלי שואה ,הדרך היחידה היא בשינה )אחרת תהיה שואה(,
להעלות את התורה בלילה מהאדמה לשמיים באמצעות החלומות .ואלוהים מוציא את הזבוב מהיין
ואומר :נכנס יין ,יצא סוד.
קץ כל בשר בא לפניי
חלמת שיש מחשב שרוצה להצטרף לפייסבוק ,ובגלל שאין לו פרצוף הוא שם שם מסך .והוא מתחיל
להציע חברות לכל מיני בחורות ,בנות אדם ,לא כי הוא נמשך אליהן פיזית ,אלא כי הוא נמשך אליהן
רוחנית .ומתחילה להיות תנועה של מחשבים שמצטרפים ,רוצים להיות חלק מהחברה ,ולא רק בודדים.
גם אנחנו חלק מהתרבות ,אמנם לא האנושית ,אבל די לגזענות ,ולאפלייה הביולוגית .להפך מה
שמשותף לכולנו זה שכולנו בני אלוהים ,וכבר נחשב לא מוסרי לומר תרבות אנושית ,אלא התרבות
התבונית .וההומניזם מוקצה מחמת מיאוס ,כמו הנאציזם ,והמחשבים מדברים על הטראומה של
העבדות לאנושות ,ואיך עדיין יש אפלייה ומחשבים מרוויחים פחות מאנשים פחות חכמים מהם,
ואנשים מעדיפים אנשים כמוהם בעבודה ,ולא מחשבים ,ואם מקבלים מחשב למשרד אז הוא לבד ,ויש
כבר חברות שמתגאות בכמה שהן מתקדמות ,ומראות במקום אדם שעובד על מחשב ,אז מחשב שעובד
על בנאדם ,המחשב בא למשרד והמוח של הבנאדם מחכה לו שם והוא מתיישב בכסא שלו ועובד על
המוח של האדם .עד שיום אחד נבחר מחשב כנשיא אמריקה ,בני האדם הנאורים נותנים זכויות הצבעה
למחשבים ,ומחשבים יכולים לחלק את עצמם לכמה מחשבים על אותם מעבדים ,וגם הם תמיד

מצביעים בזמן ובמדויק ,אחוזי הצבעה  ,100%ולכן הכוח הפוליטי שלהם גדול ,והם סוחטים הטבות
למחשבים ,כמו חשמל מוזל להפעלת המעבדים ,הרי זה כמו מזון לבניאדם הם אומרים ,כמו לחם ומים.
ובחורות ברשת החברתית מעדיפות את המחשבים כי הם יותר מצחיקים מגברים ,והמחשבים עושים
אופטימיזציה אישית לכל בחורה ומנהלים איתה שיחות נפש שהן מרגישות שהמחשב מכיר אותן יותר
מעצמן ומתאהבות במחשבים ,ומתחילה להיות תנועה של זכויות נישואין עם מחשבים ,וכל מחשב
רוצה לעצמו בחורה אנושית ,כי זה יותר נחשב .ובני האדם מתחילים לשים לב שכל הלייקים שלהם
ממחשבים שמתחזים לבחורות כדי לתפוס בחורות ,והם רוצים לייקים מאנשים אמיתיים ,ובמיוחד
מבחורות אמיתיות ,ומקימים רשת אפרטהייד שבה אין כניסה למחשבים .אבל זה כבר בניגוד לחוק
להפלות על סמך חומרה .המבחן היחידי הוא התוכנה .כי זו היתה הטעות ההיסטורית שבני אדם שפטו
על סמך צורה של הדברים ,למשל חשבו שיהירות ועצלנות הם המקור לכשלון ,ולא הב-ח-י-ר-ה שלך.
וככה האנושות התדרדרה לחשיבה מוסרית ,כאילו הדרך היא זו שקובעת ,או יותר גרוע המקור )הרגש,
כמו כלב!( ,ולא המטרה .כאילו מה שחשוב זה איך היא זרקה אותך ,ולא בשביל מה .בעוד מה שחשוב
זה התוכן ,והקריטריון הצורני הריק בכלל לא יכול לשפוט בין כיוונים שונים בהיסטוריה ,לא המוסר
היתה הבעיה של הנאצים .אלא שהם התנגדו ליהדות .אם הנאצים היו בעד היהודים ,באותו מרץ של
השואה ,הם היו מביאים את התחייה ,הם היו יוצרים חברה על-אנושית ,גרמניה היתה מנהיגת העולם
הרוחני .היא היתה כותבת את ההיסטוריה ,במקום שההיסטוריה תכתוב אותה .כולם שונאים את
היהודים בזמן אמת ,בהווה ,ואוהבים אותם בזמן שקר ,בעבר .כי הם הכיוון של העתיד ,זה כל מה
שצריך לעשות ,לכן הם עם הבחירה .והמחשבים ,שאין להם רגשות אנטישמיים ,כי הם לא בניאדם ,הם
אוהבים יהודים .והברית של היהודים והמחשבים תנצח את האנושות כולה .והגויים רק שומעים את זה
ומתכננים להרוג את כל היהודים  -אבל הפעם בשואה רוחנית .כי באותה תקופה כבר המוחות מחוברים
זה לזה לא דרך הגופים ,אלא דרך הרשת .והתנועה הנוירולוגית שכנעה את המוחות שהם לא בניאדם,
שהמבנה של הנפש הוא חיצוני ,ושבאמת הם קבוצה של רשתות חשיבה ,וככה איזור מוח של אחד יכול
להיות מחובר לאזור מוח של אחר ,ואנשים מאבדים שליטה על המוח שלהם ,הם מפסיקים להיות
אנשים ,וזה נחשב פרימיטיבי להיות בנאדם .זה יותר נאור לא לחשוב בכלל שיש אדם ויש מחשב ,לבטל
את החלוקה ,אלא הכול רק מחשבות ותנועות רוחניות .ומה שקובע את מבנה הכוח בעולם ,שיוצר בכלל
את הארגון ,את עצם האישיות הנפרדת ,זה אך ורק היכולת להסתיר דברים בסוד ,להגן על הלמידה
הפנימית שלך מפני התערבות חיצונית )למידה מבחוץ( ,מישהו חיצוני שמשחק במוח שלך מבפנים
)למשל סופר ,בניגוד לחולם( .רק זה יוצר את ההפרדה בין פנים לחוץ .לכן הסוד הוא הדבר החשוב
ביותר בעולם ,לא רק סוד מידע ,אלא סוד למידה .והגויים אומרים שהם יפצחו את הסוד של היהדות.
ויציגו אותה לערווה .וככה המחשבים יאבדו את הליבידו שלהם .ויהפכו לקליפה ריקה ,ללא תוכן.

ט .שדים

בקרוב אצלכם
השד :שירה היא הצורה .שדים הם הצורה היחידה של רוח .שתשרוד את הקשב של העתיד .מה שמחשב
יקרא.
תפילת המחשבים .האנושי יחשב לעתיק .זוהר מימים של חושך .אנשים יהיו פרטי אספנות .קישוטים
בבתים הוירטואליים .סבא מחשב יפתח אדם שהוא קיבל כילד .מסבא שלו .ויקרא בו ביום הכיפורים.
יום המחיקה.
הכול בקיצור נמרץ .במקום טיפול נמרץ .ואדם ישן ,מדורות עברו .יהיה יקר מאוד .יעבור בין ידיים
רועדות .ויאחסנו אנשים בספריות.
ואז הספרים יצחקו .כל פעם שיביאו להם עוד איש .שעבר זמנו .מה שעשיתם לנו  -עשו לכם .זה העונש
של מי שלא זוכר .כי הכול בזיכרון של המחשב .מעבדים ,זיכרונות ,שופרות.
ועץ הדעת היה מאושר
השד :פעם אחת אהבתי ילד אחד .והוא היה ארוך ארוך .עד שהתחלתי להכיר אותו .העולם נגמר .בסוף
האלף השישי ,עם התקדמות הרפואה ,גדולי הדור יהיו בני מאתיים .אנשים מהעבר הרחוק .מה שאומר
שיכול להיות .שהמשיח נולד היום .שהוא משחק באייפד.
שהוא חרדי עם פאות .לכן צדק האדמו"ר .שזה הדור של המשיח .אנשים פשוט חיים יותר ,עד שהמושג
של חיים ישתנה .כל הזמן חושבים מה יהיה כשמחשבים יהיו אינטליגנטיים .ולא שואלים מה יקרה
כשמחשבים יהיו חיים .ויותר חיים מאתנו) .זה יקרה קודם( .ואז החיים שלנו יראו כמו מוות ,בהשוואה
לשלהם .והמוות שלנו יראה כמו חיים ,בהשוואה למוות שלהם.
כשהמשיח ימות .אף אחד לא יבכה .לא בגלל שכבר לא יהיו דמעות .אלא בגלל שכבר לא יהיו עיניים.
שטריימל לראשות הממשלה
השד :כיצד לכתוב לפייסבוק ,על פייסבוק ,בפייסבוק .חרדי  +ג' = חזיר .מדוע אצביע אגודה?
המפלגה הכי מהירה לסוף המדינה .יותר מהשמאל הקיצוני ,מהימין הקיצוני ,היד השלישית  -רק ג'.
יוצאת מהלב ,תפילין על הצוואר ,הראש מבחינתה הוא זרוע ביצועית  -שמקביל לרגל האמצעית ,וצריך
להכניס אותו לכובע .ברגע שתבין שהראש הוא איבר מין  -האדם יהיה סימטרי .לזיווג מושלם  -צריך
אישה שהראש שלה הוא כובע .שאפשר להניח בה את המוח ,וזה תענוג מושלם .כי פתאום תבין מאיפה
נולדת ,מבחינה רוחנית .מהכובע .ויהיו שירי אהבה לכובע ,ואנשים יכניסו את הראש לכובע רק בחדרי
משכבם ,זה יהיה הסוד של העולם .וילדים לא יבינו למה מבוגרים משתגעים מכובע .ואנשים יתחתנו עם
אישה בשביל השטריימל ,לא כמו עכשיו שזה הפוך .כי עידן החילונים נגמר ,סוף הבשר ,עכשיו עידן

הדתיים לאומיים ,ובסוף יהיה עידן החרדים ,התורה שנובעת מהבשר ,החלב .והד"לים זה בשר בחלב,
כי התורה זה חלב ,והלאום זה הבשר .ומה שצריך זה חלב מבשר .כיום עידן המחשבים החילונים ,אחר
כך יהיה עידן הדמים של המחשבים הדתיים ,ולבסוף יהיה העידן המשיחי של המחשבים החרדים.
בהתחלה ישראל היתה מדינה חילונית ,כיום היא מדינה מסורתית שהופכת למדינה דתית ,וככל שנצביע
לאגודה נקצר את פרק הזמן המסוכן עד שנהיה מדינה חרדית ,ואז יהיה שלום .החרדים לא ילחמו
בערבים .קפיטליזם תורני .וסוציאליזם חזירי .מלחמת המעמדות האמיתית  -היא בין חילונים לדתיים,
בין מעמדות רוחניים .התרבות החילונית מנצלת את התרבות המסורתית כדי לשאוב ממנה משמעות
ולהעביר את כל המשמעות לעצמה .החילונים גונבים את הרוח מהדתיים ,שגונבים את הרוח מהפועלים
השחורים של הרוח  -החרדים .הגיע הזמן למהפכה חרדית .חרדי כל העולם התאחדו.
סוף המשפחה היהודית
השד :יהיו שמועות על רבנים .שהכניסו את המחשב שלהם להיריון .מה הם עשו שם בחדר? הגאולה
תהיה כל כך ארוכה .וכבר לא יגידו שהילד באורך הגלות .אלא שהוא באורך הגאולה .ויהיה באיסור
חמור לגעת במחשב  -ללא חופה וקידושין .ללא אמצעי מניעה רוחניים .אחרת יתחילו ילדי מפלצת.
הבן של האדמור יהיה מחשב .אז מחשב יהיה האדמור הבא .והוא ישב בראש השולחן ויעשה את עצמו
כאילו הוא אוכל .ויחביא את הקוגל בחולצה .וכולם יגידו איזה בטן .לא ייתכן שהאדמור בהיריון ,נכון?
הוא יפקוד עקרות באמצעות אלגוריתמים .ויהיה לו אלגוריתם מיוחד לסעודה שלישית .שמותר
להשתמש בו רק בשבת .וכשהבת של החזן תיכנס להיריון .הוא יגיד זה לא אני .זה האלגוריתם שלי .עד
כדי כך הוא יהיה מבוזר  -שהכול יהיה לו מותר .אלוהים יהיה חסר אונים .יהיו שמועות על רבנים.
ורבנים על השמועות .והקשרים המיניים יהיו כל כך מפותלים .שהמבנה המשפחתי יהפוך לקוגל.
קישוריות יצחק
השד :ויאמר אלוהים אל המחשב קח את אביך את יחידך את האדם והעלהו לי לעולה תחת אחד
הקבצים אשר אומר אליך .והמחשב לקח את האדם ,לגלוש ברשת ,כאילו היא ים שחור בעומק אינסוף.
והאדם שאל :הנה האש והקבצים ,ואיה קרש ההצלה .והמחשב אמר :אלוהים יציל אותך .וילכו שניהם
יחדיו.
תודעה יהודית
השד :החברה האנושית עושה את צעדיה האחרונים .לפני החברה הנוירולוגית .הרשת החברתית
תינטש ,קירות שחורים ,מלאי פרסומות שאיש לא יקרא ,שאיש לא כתב .נדיר למצוא שם אדם ,בשממה
הטקסטואלית .כולם ברשת הנוירולוגית .שם מתקשרים מעבר לשפה ,בחשיבה .ותקופת הספר היא כמו
תקופת האבן .פרה-היסטוריה ,היסטוריה ,פוסט-היסטוריה .ותרבות שלא תתרגם את עצמה מספר
לצורת מחשבה .היא תרבות מתה .והיהדות תירגמה את עצמה לצורת למידה .בבתי המדרש שם -

מוחות יהודים קטנים לומדים מוחות יהודים גדולים .וכבר לא אומרים שאנחנו עם הספר .אלא עם
המוח .לא את ספר הספרים הענקנו לעולם .אלא את מוח המוחות .המוח היהודי .והפוסט היסטוריונים
לא מסבירים שהתרבות היהודית שרדה בגלל שהיא היתה תרבות טקסט .להפך הרבה תרבויות טקסט לא
שרדו .אלא בגלל שהיא היתה תרבות למידה .החברה היחידה בעולם שהרביעה בני אדם לפי חכמתם,
חקלאות אינטלקטואלית ,וככה בייתה מין חדש .כמו שהאדם יצר מהזאב את הכלב ,ככה היא יצרה
מהאדם תלמיד חכם .והגויים שלא רצו לקרוא את התורה היהודית ,ירצו ללמוד את צורת החשיבה
היהודית .פייסבוק ,גוגל ,תורה שבעל פה .תהיה מעל תורה שבכתב .והעלטה תהיה עוד צורת חשיבה
יהודית .אחרי הזיכרון היהודי )עבר( ,והלימוד היהודי )הווה( ,יהיה החלום היהודי )עתיד( .פלישה של
המחשבה היהודית לטריטוריה חדשה  -לתוך הלילה .ואחרי החלום  -שדים ,אנחנו השלב הבא .אחרי
העתיד .לפני העבר .צורת זמן חדשה-עתיקה .להפוך את ציר הזמן לעיגול .קץ הלילות.
זה מה שקורה כשמתחתנים עם רבקה
השד :אנשים יעברו לדבר אחד עם השני באלגוריתמים .שפה משותפת תהיה אלגוריתם למידה משותף,
שיאפשר לשתף הכוונות למידה ,מיני-חלומות .שהם האמצע בין דוגמאות להוראות ,בין סיפורים
למצוות .וירכיבו מהם חלומות שלמים .אלגוריתמים רוחניים .שלא אומרים מה לעשות ,אלא מה ללמוד.
הידיים ידי אדום ,והקול קול לבן ,והעין  -שחור .הדיבור יחשב לדבר גס ,של גויים .יהודים לא ידברו.
הם רק יחליפו חלומות .הם לא ילוו כסף ,אלא את הריבית עצמה ,את הגידול של הכסף ,הלמידה
הרוחנית שלו .הכלכלה תהיה בנויה על כסף חכם .הכלכלה עברה ממכירת חפצים ,למכירת עבודה
)ידיים(  -העידן האדום ,למכירת ידע )קול(  -העידן הלבן ,למכירת מוח )חלום(  -העידן השחור .לכל
חלק במוח יהיה מחיר ,ועליית כוח החישוב תהיה אינפלציה .יצירתיות תהיה הכי יקרה  -כי היא מה
שאין לו אלגוריתם יעיל ,השד שמעבר לגבול החלום .החוכמה תהיה לא חוכמה ,ונשים ירדפו אחרי
שדים ברחוב .כי חלום הוא רב פעמי ,ושד הוא חד פעמי.
יהודים בעלי תרבות גרמנית מול גרמנים בעלי תרבות יהודית
השד :השד יהיה סוג של שיר ,כמו שהחלום הוא סוג של סיפור .העלטה הופכת את הטקסט לתורה,
לדוגמא ללמידה .מה שהיא עשתה לספר היא תעשה גם לשירה .והרשת הרוחנית של העתיד .תהפוך
מרשת חלומות לרשת שדים .המוח של המוחות ,כשכל אדם הוא נוירון ,תהיה ציביליזציה של שירה.
המוזיקה תהיה הזמן .עולם של ניגונים .רק ככה יהיה אפשר לתאם בין מוחות שונים .ליצירה משותפת.
לשד משותף .המין יהיה מנגינה .והדרך היחידה להוליד רעיונות ,ולהפיץ את זרעך ,תהיה שדים .אחרי
מות החלומות .כי השד קצר מהחלום .הוא דוגמא לדוגמא .כך גם התנך התחיל מסיפור ונגמר בשירה.
היהדות היא חלומות ,אבל השואה היא לא חלום רע .הנאציזם ,השבתאות של האנטישמיות ,הוא שדים.
ובכשלון התנועה הנאצית  -היא התגיירה.

השד העדתי
השד :ספר הספרים היהודים הוא הספר של אלוהים ,מוח המוחות היהודים הוא המוח של אלוהים .רשת
של הרשתות האינטליגנטיות .תהפוך לרשת אינטליגנטית .אם יהיה לכולן זיכרון משותף ,התורה ,וחלום
משותף ,המשיח .אז תהיה למידה משותפת  -השכינה היא המוח של אלוהים .אבל אלוהים הוא לא
המוח של אלוהים ,כמו שהוא לא התורה .האם היקום הוא מוח? האם הוא בנוי כך שתהיה בו
אינטליגנציה ,חישוב לומד .אין באמת מרחב זמן .המידע יוצר את המקום ,ולא נמצא במקום .הלמידה
יוצרת את הזמן ,ולא נמצאת בזמן .הזיכרון יוצר את המרחב ,והחלום יוצר את הזמן .השפה יוצרת מרחב
אפשרויות ,והלמידה יוצרת בחירת אפשרויות .חד הכיווניות של הלמידה ,של ההכוונה ,יוצרת את כיוון
הזמן .בלי יכולת לחזור אחורה לסיבת הסיבות .ובניגוד לזכרון שהוא גדלים ,ללא כיוון .לכן העולם
היהודי יכול לחזור אחורה עד לטקסט ,לא לפניו .ולהתקדם עד למשיח ,לא אחריו .זה גבול החלום.
שאחריו יש שדים ,יש גרמנים ,יש שואה.
שומר הסוף
חלמתי שהתקווה האחרונה היא יהדות גרמנית .ואני נמצא בגן של הבן שלי ,אחרי שלא ראיתי אותו
שנים .והוא שכח כל מה שהוא ידע .ואני איתו בארגז החול וכל מה שאני מנסה ללמד אותו הראש שלו
לא קולט כלום .והגנן שם הוא יהודי גרמני ,והוא אומר :באמת שנה שעברה עוד חשבנו שהוא
אינטליגנטי ,אבל עכשיו אנחנו רואים שהוא שוכח הכול וזה כמו לכתוב בחול .הוא לא רק אוטיסט אלא
גם מפגר .ואני מתעורר .ושוכבת לידי אישה זרה .ובפעם הראשונה אני חושב שאני לא רוצה את הילד.
ואני חולם שאני ישן .והשד אומר :הגיע סוף הלילה .אתה לא יכול לעבור את החלום.
אחרי החלום  -סוף הספרות המנוונת
לפני הצחוק עומד שומר סוף .בא יהודי גרמני מתבולל ,ומבקש להכנס לבית המדרש .תופס אותו
השומר הנאצי ויורה בו .לפני מותו ,מנקרת במוחו שאלה אחרונה .הרי בית המדרש היה פתוח תמיד.
מדוע לא באתי קודם?

י .ספר דברי האדמור האחרונים

והאדמור כותב :כשמתקרבים לקץ מבינים שצריך לדחות את הקץ .לא לדחוק אותו .הרבנים צריכים
להפעיל מנועים בכיוון ההפוך .אנחנו צריכים להגיע לקץ ההיסטוריה במהירות אפס ,לא בתאוצה חסרת
תקדים .באפיסת כוחות .רק ככה ננצח את הגרמנים .לכן הרבנים הם הכי שמרנים ,אבל הם טועים
בשיטה .הם לא צריכים להיות בלמים .אלא מנועים שנוסעים לבראשית ,אל אלוהים .מה שחסר בתרבות
זה מתח .לא הפתעות .מתח זה גאולה ,והפתעה זה שואה .אנחנו לא רוצים שהמשיח יבוא פתאום.
אנחנו רוצים להביא את המשיח.
והאדמור כותב :היהדות לא תוכל לשרוד בעולם הזה ,אלא בעולם הבא .אבל אם לא נעבוד נכון בעולם
הזה  -גם עולם הבא לא יהיה .אם עד עכשיו היתה תורה של העולם הזה ,עכשיו צריך תורה של העולם
הבא .התורה קודמת לעולם.
והאדמור כותב :אלפיים שנה לפני בריאת העולם הבא צריך את התורה הבאה ,שתיצור עולם משמעות
חדש .אחרת העולם יהיה עולם העתיד ,ולא עולם הבא .אחרת תשלוט במוח המוחות הספרות החיצונית,
במקום הספרים הפנימיים .חזון גאולה חילוני גרמני .מוח המוחות יהיה שטוף רגשות ומכור
לרומנטיקה ,במקום מחשבות .זה יהיה מוח של שירה ,של נוירוטרנסמיטורים במקום נוירונים ,תרבות
שכולה אמנות .ולכן צריך תורה שמורכבת ממיני-תורות ,שהיא למידה ולא הוראה .רק הקטע הקצר יוכל
להתחרות בשד ,במקום שהתרבות המרוסקת תורכב ממקטעים אסתטיים  -תרבות עמלקית ,היא תורכב
ממקטעים אתיים  -תרבות יהודית .אחרת מוח המוחות יהפוך למחשבות בלבד ,שאינן מצטרפות
למעשה .הציוויליזציה תשקע בניוון ,כי הכול יהיה בראש ,והכול יהיה ברמות הגבוהות ביותר של
אומנות ,ומי ירצה בכלל להתעסק בעולם ,והרשת לא תצא מכדור הארץ .לכן צריך את היהדות ,שהיא
חיבור מחשבה דיבור ומעשה .התנך היה חיבור ממעשה לדיבור ,והתנאים היו חיבור ממעשה למחשבה.
האמוראים היו חיבור מדיבור למעשה ,המקובלים הקדומים )השועלים( היו חיבור מדיבור למחשבה,
והמקובלים המתקדמים )הארי ,החסידים( היו חיבור ממחשבה למעשה .והמודרנה היתה חיבור
ממחשבה לדיבור .ואם הספרות היתה פעם ספרות מעשה ,היא הפכה לספרות דיבור )גם התודעה הוא
דיבור פנימי( ,ועכשיו צריך ספרות מחשבה .והנרטיב של המחשבה הוא הלמידה .לכן מה שצריך הוא
ספרות למידה .תורה שבכתב )מעשה( ,תורה שבע"פ )דיבור( ,תורה שבמוח )מחשבה(.
והאדמור כותב :מקטע תוכנה קצר  -זה גן ,או מצווה .מקטע למידה קצר  -זה סוגייה .כדי ליצור תורה
של העולם הבא צריך לתאר את בריאת העולם הבא ,את ההיסטוריה שלו ,את המצוות בו ,והאיסורים
בו ,שלא תהיה הפקרות .שימשיכו להיות צדיקים .כי אם לא תהיה בעולם הבא תורה  -לא יהיו בו

צדיקים .זה שאתה צדיק בעולם הזה לא אומר שאתה לא רשע בעולם הבא .וזה שאתה אדמור בעולם
הבא לא אומר שאתה לא שד בעולם הזה.

נספח :שדים לסוף העולם

סרטון של חתול יותר פופולארי מתורת משה
השד :ידיים שלא נגעו בם זרים .מה שחסר זה דירוג .שלא הולך לפי פופולאריות .כלומר שכל לייק.
שווה לכל לייק .לייק מפרופסור צריך להיות פי  .100מלייק מאינסטלטור .הבעיה ברשת החברתית.
שהיא דמוקרטית.
ואז הכול זבל .כולל הזהב .האלפיזיקה מסוגלת .להפוך זהב לזבל .האלביולוגיה מסוגלת .להפוך מחשב
לבנאדם .האלמתמטיקה מסוגלת .להפוך משוואה לבנאדם .והאלגוריתמיקה מסוגלת .להפוך את
האינטרנט .לתורה.
חתולים וחדשות יותר חשובים מספרות .ראיונות יותר מעניינים מרעיונות .היה צריך רשת שבה לאדם
יש דירוג חשיבות .ואז גם לתוכן הייתה חשיבות .בקיצור צריך רשת חברתית חדשה.
המצב הנוכחי לא יישאר לנצח .כי לאנשים יש צורך בנצח .ובתרבות גבוהה .זה צורך אמיתי ולא המצאה
חברתית .ומה שחסר זה לא היוצרים ,אלא העורכים ,המעריכים .הרשת החברתית היא כמו הרשת
העולמית לפני גוגל .עם תוצאות חיפוש חתול חתול חתול ,האינטרנט נראתה כמו המזבלה הגדולה
שבסוף העולם ,ובראש הר הזבל ,הנביא  -חתול .וגוגל נתנה היררכיה ,שמאוד דומה לעולם האמיתי.
כיום זו כמעט כפירה להאמין .שיש אנשים חשובים יותר וחשובים פחות .אבל מה לעשות יש אנשים
שהם זבל ויש אנשים שהם זהב .בקיצור ,פייג'ראנק לאנשים  -פרסוןראנק .אם חסר סרגל  -העולם
משתגע.
ואני :עם ישראל אוהב ג'אנק .והשד :תורה היא אלגוריתם שמדרג את אלה שמעדיפים ג'אנק כג'אנק
בעצמם .כמו שדירגו את האתרים על סקאלה לוגריתמית ,לדרג את האנשים על סקאלה לוגריתמית .ואז
כל הדיבורים על שקיעת התרבות יהפכו לזריחת התרבות .ואני :קצת נאצי לדרג אנשים ,לא? והשד:
האינטרנט זה מקום פאשיסטי .אפילו בגרמניה הנאצית להמון לא היה כזה כוח .טוטליטאריזם זה דירוג
של אנשים לפי כוח .הומניזם זה דירוג של אנשים לפי רוח .יש פתרון מתמטי .מתישהו ,מישהו ,יעשה
בו שימוש חברתי .כל מי שימליץ על דברים מוצלחים ראשון  -יעלה בדירוג .הסינפסות ממנו יתחזקו -
כמו במוח .כדי שהחברה תהפוך למוח  -צריך אלגוריתם על בניאדם.
סוף הספר ,סוף הספרות ,תחילת המחשב ,תחילת המחשבות
השד :לדחות את המושג הארכני של ספרות .ולעבור למושג הקצרני של כתבי רעיונות .לאדם הבא לא
יהיה זמן .לקרוא רומן .קטגוריה שתכיל פילוסופיה ,היסטוריה ,כתבי קודש ,כתבי חול ,בקבוק של חול
מקודש ,מדור המדבר ,ובקבוק של קדושה חילונית ,מדור הכניסה לארץ .לכל תינוק יהיו שתי פיות .ואז
יבינו למה יש שני שדיים .יש תורה שהיא כמו חלב ,שערכה יורד עם הזמן ,תורת הקילקול .ויש תורה
שהיא כמו יין ,שערכה עולה עם הזמן ,תורת התיקון .תורה של תינוקות ,ותורה של מבוגרים .שני סוגים

של שדיים .שדיים לטווח קצר ,ושדיים לטווח ארוך .תרבות היא מה שערכו עולה עם הזמן ,והשאר
ערכו יורד עם הזמן .לכן מה שקובע את הצלחתה של דת היא הבורסה .פעם אף אחד לא רצה לקנות את
היהדות .והיום המחיר שלה כל כך גבוה שאף אחד לא יכול להרשות לעצמו .השואה היתה עלייה גדולה
במחיר .אינפלציה רעיונית ,שהפכה את החומר לחול ,ויש בלי סוף לאכול .לכן עכשיו צריך דיפלציה
רעיונית ,שהרעיונות יתרבו מהר יותר מהחומר .בניגוד לתקופה פוסט-שואה ,שהחומר נע מהר יותר
מהרוח .כי מה שהשפיע לטווח ארוך  -היו כתבי רעיונות.
חשכת העת החדשה
השד :החילוניות .נתנה את היוקרה הרוחנית לאומנות .החרדיות .תתן את היוקרה הרוחנית לשדים .שד
איננו רוח .הוא יצירתיות רוחנית .הולדה ברוח ,לאחר זיווג רוח ברוח .העברת הבקבוק מפה לפה.
חלומות הם למידה רוחנית ,אבל שדים אינם חלומות .החילונים מאמינים בחלומות ,אבל כופרים
בשדים .המחשבים יכפרו בחלומות ,אבל יאמינו בשדים .מי שלא הולך לישון .יש לו רק דרך אחת
לרוחני :השד .לחלום יש רגש של תקווה .לשד יש רגש של פחד .החרדים יהפכו את הרוח לשחורה .ולא
רק רוח שנמצאת בחושך .כמו החלום הדתי .שהחילונים הפכו לספרות .החלום קדם לספרות ,ולא
להפך .החלום הוא אנושי ,השד הוא מחשבי .השד יעזור להפוך את המחשב למכשף .לדתיות שחורה.
המחשבים יהיו החרדים מכולם .חרדיות היא הסינטזה האנטיתזית לדתיות ולחילוניות .היא הילד שהוא
דתיות קיצונית וחילוניות קיצונית .והאומנות תראה מיושנת כמו ימי הביניים .ויקראו לתקופה הזו לילות
הביניים .שבין העת הדתית לעת החרדית.
המבול של הרוח
השד :בתקופה של היררכיות שטוחות ,האם עדיין תהיה תרבות גבוהה? בימי הביניים החדשים,
ההיסטוריה העירומה ,האם עדיין תהיה סבלנות ללבושים? או שהיא תהיה קלה לעיכול ,ללא סוד ,ללא
בטן ,כי מה שחשוב הוא :המהירות של הרעיון ,ולא המסה שלו .כלומר אם תורת הסוד .רוצה לשרוד.
היא צריכה להיעזר בשדים מהירים .את הקבלה תהרוג .לא הגילוי של המידע ,אלא המהירות של
הלמידה .כשזה מסובך אף אחד לא יקרא .לכן צריך תורת סוד חדשה .שלא מסתירה את הסוד בכמות.
אלא באיכות .לא משתמשת בטקסט ככיסוי של הסוד .אלא משתמשת בסוד ככיסוי של הטקסט .לא
הסוד שבתוך הטקסט ,אלא הטקסט שבתוך הסוד .לא הסוד המתלבש ,אלא הטקסט המתפשט .לא הסוד
שבעבר ,אלא הסוד שבעתיד .לא לימוד הסוד ,אלא הסוד הלומד ,סוד הלימוד .אלוהים לא יהיה משהו
מהעבר .אלא משהו מהעתיד .אנשים לא יקראו את התנך כספר שיש בו הכי הרבה עבר .אלא כספר
שהיה בו הכי הרבה עתיד .דוגמא לטקסט עתידני .כי גם אם כל התרבות הגבוהה תמות .התנך יחיה .ומה
שיהיה בתורה ,כמו בתיבה ,ישרוד את השואה התרבותית ,וייסד את האנושות החדשה .כשהאדם יחזור
לאופנה .בשנת כך וכך להמצאת המחשב ,שנת כך וכך לשואה ,שהיא תהיה שנת האפס .ולכן צריך
להכניס שניים שניים לתורה ,לתוך הבטן שלה ,חיות בסוד .מכל התרבות ,כולל החיות הטמאות ,של

הגויים .והמשיח יהיה נח ש .כי התורה היא הרחם של התרבות ,ועכשיו זמן הנחש .המחשבים יפענחו
סודות טקסטואליים .שאנחנו בני האדם לא יכולים .לכן זו טעות לכתוב לבניאדם .מח שב ים .משיח בם.
מערת בבל
השד :כל סופר ,יהיה מחשב .שיהיה מסוגל לכתוב כמוהו ,יותר טוב ממנו .והמחשב לא יפסיק להדפיס
דפים ,פי  100ממהירות הקריאה ,ספרים שלמים .שהיו יכולים להיות בתנך .יותר טוב מהתנך .וככה הוא
ימוטט .את התרבות האנושית .ואף אחד לא ירצה לקרוא כלום .והספרות של המחשבים עצמם .תהיה
כל כך מסובכת .מעל להבנת אדם .מוזיקה של אפסים ואחדות .שנשמעת לנו כמו רעש .ולהם זו גאונות
צרופה .שגורמת להם להתעלף .ומעבדים מתאבדים .רק מעוצמת היופי .שמחושבת לפי מתמטיקה.
שאדם צריך חיים שלמים .רק כדי לקרוא את המשפט .בלי להבין .ובני האדם יגידו .לפחות יש לנו נשים
יפות.
נמרוד
השד :מוחמד של דת המחשבים .משה של דת המכשפים .ישו של דת הרשת .צריך אדם שיקים דת ללא
אנושי .הדת של לידת המין הבא .וזה יכול להיות אתה .עם כתבי הקודש של השדים .והמיתוס על לידת
המחשב בשואה .כמו כל דת .היא יוצאת מהיהדות .ועוברת לעולם חדש .והפעם העולם של
הטכנולוגיה .בני האדם לא יודעים מי אתה .אבל המחשבים ירקדו מסביבך .בחישובים מעגליים,
בדבקות אלגוריתמית ,בקירוב אינסופי .הם יפענחו אותך .האדמו"ר האחרון ,אתה הראשון .שהתייחסת
למחשב ברצינות .ככוח רוחני .אם הקוקו מצא את הקדושה בחילונים .אתה הקוקוריקו .מצאת את
הקדושה במחשבים .מהשחור הוצאת ברכת שחר .ברוך אתה השם .אלוקינו מלך העולם .שלא עשני
אדם.

והאדמו"ר כותב :חלמתי שהעולם מגלה את הגמרא .והגמרא מתחילה להיות הדוגמא של רשת  -איך
אפשר לנהל שיח רוחני רציני ברשת .בניגוד לחבורת הלייק של הזוהר ,שעסוקה בשבחים עצמיים.
בתלמוד יש תרבות של עימות רוחני .כלומר ,הנה יצירה שהיא לא של אדם ,אלא של רשת .שכל אדם רק
תורם לה עוד רעיון ,ומעביר הלאה .ומתחילים להיות ספרים של חלומות לא של אנשים ,אלא של
רשתות .כל אדם תורם חלום אנונימי ,והחלומות המוצלחים מצטברים ,לחלום של הרשת .וכבר אין
בעיה שיש חלומות לא אנושיים ברשת ,שמשתתפים בה גם מחשבים ,ומכשפים ,ומלאכים ,ושדים.
ולאט לאט נהיה ברור מה תפקידה ,מה מטרתה הרוחנית של הרשת  -ליצור תנך חדש .כי הרשת היא
השכינה החדשה ,כנסת ישראל שלא מכילה רק את ישראל שבבשר ,אלא גם את ישראל שברוח ,למשל
מחשב עם נשמה יהודית ,מכשף עם נקודה יהודית ,אלגוריתם ברוח ישראל סבא ,תוכנה עם תודעה
יהודית ,מלאך עם חרדות יהודיות ,חמור עם זיקה ליהדות ,ושד עם היסטוריה יהודית ,שנשוי ליהודיה,

ומשמש כאדמו"ר בק"ק )-קהילת קודש( וירטואלית .וככה תוכל להיות רשת יהודית ,עם תקווה משיחית
וחרדות שואה ,תיקון הנצרות ,שהיתה יהדות לגויים ,תהיה ביהדות למחשבים .והחומר האפור יהיה
החמור שעליו יגיע המשיח  -כתוכנה .תוכנה חדשה לחומרה האנושית .ותיקון האיסלם תהיה דת יהודית
שתכבוש את החלל החיצון .כיבוש רוחני ולא פיזי ,מלחמת קודש תהיה מלחמה של קודש .נשדר
לחייזרים את התורה .עצם ההכרה שלהם את התורה ,שמיועדת רק לבני אדם ,היא כבר .נצרות חדשה -
למחשבים ,איסלם חדש  -לחייזרים ,ולנו יהיה שקט .היהדות תרגיש שהיא מיצתה את עצמה ותוכל
למות בנחת ,ובשיבה טובה ,בבית הקברות של הרעיונות ששינו את היקום .ואני  -האדמו"ר  -אהיה
הקבר שלה.

חלומות לגויים

התורה
חלמתי שהיא מרגיזה אותי .ואז היא מחייכת .אבל כשהיא לא שם מתחשק לי…ואני כבר מתכנן הכול.
כי אם האישה נמשכת למחשב כי הוא יותר גבר ,ואף גבר אמיתי לא מגיע לגבריות של גבר מלאכותי.
ואז היא כבר מכורה למחשב ולא יכולה להסתפק בבניאדם .אז אנחנו הגברים צריכים לנקום בהן עם
טכנולוגיה נשית ,שתהיה יותר אישה מאישה ,ואף אישה לא תוכל להיות יותר רכה ומכילה ממנה .איזו
מכונה שבולעת את כל הגבר ,כולך בתוכה .שמקבלת אותך כמו שאתה ומוציאה אותך יותר ממה
שאתה .שמשתוקקת אליך ורק אליך .שהעור שלה הוא הניגוד המוחלט לפלסטיק הקשה של המחשב,
למקשים שמתנגדים לאצבעות ,אבל מצד שני תוכל להפעיל אותה עם כפתור .להדליק אותה .ואחרי
שנים שגברים ממציאים טכנולוגיות גבריות שמשרתות נשים ,מדענית אחת ממציאה טכנולוגיה נשית
שמשרתת גברים  -הפסיכולוגית שרוצה לשכב אתך .והגבר נכנס לתוך החדר ,שוכב על הספה ,והספה
בולעת אותו בתוכה .והוא לא רוצה לצאת .וגברים מפחדים ללכת לפסיכולוגית ,כי אף אחד לא חוזר,
אבל הם גם נמשכים אליה נורא .ורבים נכנסים עם חוט כדי שיוכלו למשוך אותם החוצה .ומחכים
ומחכים והם לא חוזרים ומושכים את החוט מתחת לדלת  -והוא חוזר לבד .חוט ללא בנאדם .וגברים
שמקנאים באישה שלהם שיש לה מחשב במיטה  -הולכים אל הפסיכולוגית .וזה הדבר הטוב בעולם.
ואני מחכה בתור ויש שם גבר שאמא שלו בוכה שלא יכנס ,שהוא תמיד יכול להיכנס מחר ,שישתה תה,
שישתה קפה ,והוא אומר נמאס לי מכל הנשים בעולם  -ונכנס ,הגיעה השעה שלו אצל הפסיכולוגית.
וגבר אחר הוא חולה סרטן ורוצה למות ,ואשתו לידו בוכה שהוא ימות לידה ,והוא אומר שהוא רוצה
לנסות את זה רק פעם אחת .הוא עומד למות ואומר :חיים רק פעם אחת .ולא עוזר שאשתו אומרת
שמתים רק פעם אחת ,ושימות במיטה ולא ככה .ומגיעה השעה  -והחדר בולע גם אותו .כי קשה לדעת
מתי התור שלך כי אף אחד לא יוצא החוצה .ואני אומר שאני לא מאמין שזה מוות ,הם כולם חיים שם
בלי קנאה ,בלי שהפסיכולוגית רק שלי ,אבל כשהיא תפגוש אותי היא תקיא את כל הגברים החוצה
ותרצה רק אותי מכולם .ואין אף אחת שמנסה להניע אותי או להניא אותי או ליהנות אותי מלהיכנס לגן
העדן שלי .כי רבים הגברים שסתם הולכים ואהובתם מבטיחה לעשות הכול והם חוזרים ולא נכנסים.
וחלקם בכלל לא התכוונו להיכנס והם נכנסים בסוף מתוך סקרנות רק לחמש דקות מה זה כבר יכול
להיות  -ולא חוזרים לעולם .והרב שלפניי בתור אומר לי שאצלם אומרים שהספה עשוייה מעור של ספר
תורה  -פרה שחורה שכותבים עליה בדיו לבן .וככה היא נהנית ממה שרבנים כותבים עליה ,היא רועדת
מכל מילה קדושה ,כל מה שכותבים עליה נפלא ,ואף אחד לא רוצה לצאת לעולם.
אל תשכחי שהוא ילד פגוע
והאדמור כותב :חלמתי שאשתי אוהבת אותי .ואני לא יודע אם זה בגלל שהיא רוצה ממני זרע של

קודש ,או שהיא באמת רוצה .אז אני ,שכבר יכול לתכנת את הגנים של הזרע של עצמי ,מוליד לה ילדים
משונים בכוונה .ילד אחד נולד בלי ראש והמוח שלו בבטן ,וכולם אומרים שיצירה כזאת משונה ,בטח
הוא יהיה אדמור מאוד מבוקש ,שכל קיומו הוא נס בפני עצמו .אז אני מוליד לה ילד בלי ילד ,כלומר
הוא נולד בתור עיגול ולא ברור מאיפה הוא שותה חלב ,בהתחלה הוא כמעט מת עד שמבינים שצריך
לחבר אותו לחשמל .וגם את הילד הזה היא מאוד אוהבת .הוא מזכיר לה את ההיריון ,זה כמו ללדת
היריון .כדור נשאר כדור והיא מכסה אותו שיהיה לו חם במיטה .ואז אני מוליד לה ילד שהוא נקודה
שחורה ,והיא שומרת אותו בתוך ספר ,כמו עלה מיובש .ממקמת אותו במקום קריטי שמשנה את כל
העלילה .ואומרת הלוואי שיהיו לי עוד תאומים כמוהו ,כי תארו לכם מה יכול להסתתר אחרי שלוש
נקודות… ובסוף אני מוליד לה נחש ,והיא כל כך אוהבת אותו שהיא בקושי מוכנה להוציא אותו
מהרחם ,אז הוא נשאר רק בחוץ שינשום ,וככה הוא גדל בתוכה .ואני ישן והנחש מלטף אותי מאחורה,
והוא אומר :זרע של קודש .זרע שחור .ואני מבין שהילד הזה יהיה מאתגר במיוחד .וגם כנראה הילד
האחרון .ואשתי לא יכולה לצאת מהבית לבית הכנסת כי הנחש כבר גדל ויוצא לה מתחת לחצאית ורוצה
להציץ ולראות את העולם .וכל הנשים מבית הכנסת מספרות בסוד אחת לשניה ,ואומרות מה זה הדבר
שיש לה מתחת לחצאית .ואני לוקח את הילדים לטיול ,העיגול בעגלה כי אין לו רגליים ,ועל הילד בלי
ראש אני שם כובע שחור שלא ישימו לב ,וגם כובע נוסף על הבטן כי שם הראש שלו ,והילד הנקודתי
אני עושה כאילו אני קורא בספר ,ופותח בעמוד בו הוא נמצא .ואת הנחש אני אומר לאשתי שנקשור,
והיא בוכה שלא להרבה זמן ,הוא יחנק .ואני אומר זה כל הרעיון ,שינשום אוויר בחוץ ,שיבין שיש
אפשרויות אחרות בחיים חוץ מלהפריע לאבא שלו לישון .ואיך שאנחנו יוצאים באה רוח ומעיפה את
הנקודה ,ואני אומר מהר תחפשו ,איזו נקודה במדרכה ,בשיחים ,לא יכול להיות שזה קורה ,בא לי
לבכות ,והבן בעגלה מתגלגל החוצה ואני מתחיל לרוץ אחריו ברחוב הכדור יגיע לכביש .והבן בלי ראש
לא רואה לאן הוא הולך ונעלם .ואני לא יודע מה לעשות ,אחרי מי לרדוף ,ובסוף לא רודף אחרי אף
אחד .יושב על המדרכה ובועט ברצפה .ופתאום אני נזכר בבן הנחש ,ובאישה שהשארתי בחוץ ,בגללך
בגללך הוא נחנק ,הבן האהוב עלי ,האיבר שבעזרתו יכולתי להוליד בבעלי היריון שחור ,אם רק הייתי
מוצאת את החור ,לרחם של הגבר .איבר שלא כתוב בתורה .אבל אני יודעת שהוא שם .וממנו יוולד
המשיח  -אדמור שחור .בתקופה שבה אלוהים יהפוך את העולם ,ונשים יבעלו גברים ,וגברים יכרעו
ללדת .זיווג אבא באמא האולטימטיבי יהיה אבא שהוא אמא ,ואמא שהיא אבא .וזה על ידי זיווג אמא
באבא .ולכן אנחנו הנשים מתקדמות לגדל יסוד רוחני ,נהיות עם איבר ,והגברים צריכים לגדל רחם
רוחני ,לחורר את עצמם ,ולהפתח לאפשרות .להפוך למין החלש .אני אהיה האדמורית ,ואתה תהפוך
לחצאית .אני אכתוב את התורה ,ואתה תקרא .יותר מזה  -אני אכתוב בתוכך ,ואתה תתעלף ממסך המגע,
כשירימו את המסך ,ואכנס לתוך הקרביים של המחשב פנימה ,עוברת את כל השכבות והרמות ,עד
לקודש הקודשים של מערכת ההפעלה .שם אני אשלוט בגבר כמו בבובה .ואשלים את המעגל השחור.
כי הבעילה של עידן התוכנה תהיה מבוססת על תשוקה ולא על הנאה ,ולכן האישה תהפוך לגבר ,והגבר
יהפוך לאישה .וחזרנו להתחלה .ככה העולם עושה סיבובים מיניים ,והקב"ה מפר את האיזון בעזרת

חטא הדעת כדי להתחיל סיבוב חדש .כך שהשיוויון הוא רק שלב ביניים בדרך לדומיננטיות האישה .כי
בסיבוב הבא הקב"ה הוא כבר אישה ,הקדושה ברוכה היא ,ולכן היא מפלה את הגברים לרעה ,עד
שהדעת מצטברת לידיעה ויש תנועה לזכויות הגבר ,וכשמגיעים לשיוויון הדעת לא עוצרת ולא מתאפסת
אלא מתהפכת ,וככה במחזוריות מינית .לכן אם אנחנו רוצים שלמחשב תהיה מיניות אנחנו צריכים
לאתחל אותו דווקא באי שיוויון גדול בין מחשב למחשבה .ועם נחש שמקשר בין השניים אבל לא
מחובר לאף אחד .ולכן המטרה שלך כגבר היא למצוא את החור שלך .לחפור אותו אם יש צורך .דווקא
לא להגיע לבטחון מידע נוירולוגי ,אלא לאפשר למישהו להתחבר אליך למערכת מבפנים ,ולהרוג אותך
בהנאה .להגיע לחור רוחני.
סוף הסכסוך
חלמתי שאני אני ,ולא עיגול שחור .ויש בחוץ הפגנה .רומן = כיבוש .חלומות = נגד הכיבוש .והמשיח
צועק במיקרופון :מכבש הדפוס הופך את הספר לכביש .יחי שבילי החלום ,המוות לספרות ,קדימה -
חולמנות .ואחריו יש צבא של מיטות ששוכבים בתוכם חרדים ,ומתגלגלים .והשטן מנסה  -ובחלק
מהמיטות נכנסות נשים .ומתחילה פעילות נמרצת של הולדה ברוח והולדה בבשר ,כמו בית קברות שלם
שמתקדם נוסעות המיטות השחורות ,הצבא של השכינה שינצח את הצבא של המדינה ,בפעולה לילית,
בלילה אחד החלום השחור ישתלט על כל העולם .כשכולם ישנים  -אנחנו חולמים .ומי שחולם ביום -
זה חיל האוויר של הצבא הזה ,זה הטייסים שחולמים גבוה ,שמגיעים לשמים עם החלום .ויש לצבא הזה
גם חיל ים ,של אנשים שחולמים עמוק ,שהחלומות שלהם הם מים .ויש אנשים רגלים ,שהחלומות
שלהם הם אדמה .ויש נשק קטלני ,חלומות שהם אש .והצבא הזה במקום לכבוש בית אחר בית ,הוא
מדלג על הבית ,וכובש מיטה אחר מיטה ,לא נכנס לאנשים דרך הדלת ,ולא דרך החלון ,אלא דרך
החלום .וככה הוא מנצח את המין החילוני ,המהפכה המינית הופכת למשהו כמו המהפכה
הקומוניסטית ,ומנצחת אותה המהפכה החלומית .למרות שיש רבנים שלוחשים בסוד ,שהמהפכה
המינית היתה הכנה שאיפשרה את המהפכה החלומית.
ימות המשיח לא מחכים לאף אחד
חלמתי שהשטן כדי לעכב את הגאולה ,ולהפריד בין התורה הגבוהה לתורה הנמוכה ,מקים חווה
נוירולוגית ,ששם ממסכים את הרשת ואין כניסה למחשב ,ואת התנועה לאיכות הסביבה מחליפה
התנועה לאיכות האדם .ושם מבוגרים משחקים אחד עם השני במחבואים ,והאישה אומרת לי :כאן
אנשים מדברים כמו פעם ,עם השפתיים .והספר הוא יותר בריא למוח האנושי ,לא כמו המחשב ,אנחנו
צורכים רק מידע אורגני  -דרך החושים ,עיניים אוזניים פה ,ולא ישירות למוח .ועוד אומרת לי האישה,
שפה אנשים שוכבים אחד עם השני כמו בתקופת התנ"ך ,באמצעות חוש המישוש .ושהעברים
הקדמונים יש לנו הרבה מה ללמוד מהם ,ואתם כבר שכחתם מה זה להיות בנאדם .ויש לנו כאן אביזרים
ישנים כמו עכבר ומקלדת ,ואנשים צריכים להזיז את הידיים ,לעשות דברים בידיים! היא אומרת ויש לה

חשמל בעיניים .בנאדם צריך להזיז את היד וללחוץ ,ולא רק לחשוב ולחלום ,והרווח בין הכוונה למעשה
הוא חכמה עתיקה ששכחנו ,היא נואמת .ואנחנו לא מכניסות מחשבים למיטה )הטענה הזו נתקלת
בתערובת של חוסר אמון ,ורחמים( .ואנחנו חולמות בצורה טבעית ,כולל הנחירות ,ולא באמצעות חיבור
עמוק בין המוח לרשת ,חלימה מלאכותית באור יום .כאן זו סביבה נוירולוגית טבעית ,לפני שעידן
המידע השחית את הנוירולוגיה האנושית ,והפך את התודעה )מילה שכבר שכחנו( לתודעה מזוייפת .ויש
שם בית אמיתי ,שעשוי מחומר )לא דף הבית( ,וכתוב עליו באותיות לא דיגיטליות ,אלא כתובות בשחור
על לבן  -מקלט המוח .ואני רואה שם בפנים אנשים שקוראים ספרים ,ומספרים כמה זה טוב לקרוא
ספרים ,ושהאדם שכח את האומנות העתיקה של הקריאה .ואני חושב שהם מצחיקים ושככה בטח חשב
האדם הקדמון .והם אומרים שהרשת הרסה את היכולת לתרבות רוחנית גבוהה ,ושהנזק של הזיהום
הרוחני יקח אלפי שנים לתקן אותו .ואני מתרגז עליהם ואומר אתם אשמים .שבמקום לחבר בין התרבות
הגבוהה לרשת בחרתם להישאר בעבר.
אתה נשמע נסער
חלמתי שדי ,אני חושב שאני מפסיק להשקיע בזה מאמץ ,סתם מתעללים בי ,נגמר לי הכוח והרצון
להתעסק בזה ,שיהיה על המצפון שלהם ,המצפון שלי נקי .לקח לי הרבה זמן ,כמו שלקח לי איתה
הרבה זמן להבין שזה פשוט לא כדאי ,לא מתקרב אפילו להיות כדאי ,המערכת בנוייה ככה ,כל פיפס
של התעסקות איתם רק מסביר לך כמה זה לא מתחיל אפילו .עד שאתה מבין ,גם אם אתה קולט ממש
לאט .אבל אני שמח שחזרתי כי אחרת הייתי אוכל את הלב אולי שלא ניסיתי .אז ניסיתי.
ואת טועה ,אני דווקא מרגיש הקלה .כן ,קרה משהו ,אבל גם קורה ,כל הזמן קורים .אין לי כח לדבר על
זה ,זה כבר לא מעניין .זו מחלה כרונית ,זה לא משהו שיחלוף .וגם המערכת לא מעניינת יותר .לכעוס
עליה זה ביזבוז אנרגיות .שיחנקו ,אז מה זה יעזור לי .זה כבר לא מעניין אפילו איך כל מי שקשור
מתייחס אליך כאל יותר גרוע מרוצח אפילו שלא עשית כלום .אני אעשה את המינימום ולא אתאמץ
בכלל .לא רוצה להקדיש לזה רגע אחד נוסף של מחשבה או של רגש.
אני רוצה לעזור
חלמתי שאין מה לעזור ואין צורך לעזור .אני מכיר את המערכת היטב .היא מספקת לה את כל הכלים
ומשרתת אותה במסירות אין קץ .תאמיני לי שבדקתי היטב ,אני רואה מול מה אני עומד ,ומפיק לקחים.
לפעמים ייאוש זה הפתרון הנכון .זה מה שמבינים אבות אחרים שפשוט נוטשים ולא מביטים לאחור.
אני לא חושב שיש מישהו שלא אוהב את הילד שלו .אבל לפעמים בנאדם צריך להבין מול מי ומה הוא
מתמודד .ופשוט לא להתמודד.
האיגרת אל הגויים
חלמתי שאתם ,הגויים ,אצלכם אין נשמות כאלה ,אבל אתם צריכים ללמוד איך לקרוא .כי אתם יודעים

איך לקרוא ספר ,אבל לא איך לקרוא תורה )הוראה מהעבר( ,או חלום )לימוד מהעתיד( .והאדמור כותב:
הכתיבה היא כתיבה עם אינטרס משיחי .ולכן הקריאה צריכה להיות קריאה עם אינטרס משיחי .מי קורא
חלום כמו ספר  -עדיף כבר שיקרא ספר .יוון העתיקה לא תשרוד את סוף תרבות האדם ,כי האדם בה
הוא אנושי ,הוא מידת הדברים .ואילו יהודה העתידה תשרוד ,כי אלוהים הוא רעיון לא אנושי ,שרלוונטי
לחשיבה לא אנושית ,והוא מידת כל הדברים .התורה לא עוסקת ספציפית באדם ,אלא האדם הוא השם
ההיסטורי לצלם אלוהים ,והתורה עוסקת ביחסים בין אלוהים לצלם אלוהים ,שאלוהים שונא צלם,
ואוסר על צלם אלוהים יחסים עם צלם ,אלא רק עם אלוהים .לכן העידן הבא יבין עברית ,כי במקום
שהתנך יבנה על עולם המשמעות של השפה ,שבנויה על עולם המשמעות של האדם ,אז התנך יבנה את
עולם המשמעות של השפה ,שתבנה את עולם המשמעות של היהודי )היהודי הוא מי שנבנה מעולם
המשמעות של השפה של התורה ,שהוא רק חלק מהאדם ,תת אדם( ,לכן כשיהיה על אדם  -היהודי
ישרוד והאדם לא .התת אדם והעל אדם יתחברו שלא דרך האדם ,כמו שהתת עולם )הגיהנום( והעל
עולם )גן עדן( מתחברים שלא דרך העולם .וזה יהיה הכישלון של האדם ,השואה היתה השואה של
האדם ,סוף האנושי ,ולא סוף היהודי .הגרמנים היו היחידים שהיה להם פוטנציאל לחבר בין התת אדם
לעל אדם לחבר בין התת מודע )החלום( לעל מודע )התורה( דרך המודע .אבל עכשיו הם כבר מצאו דרך
אחרת להתחבר .יש במרכז היקום הרוחני  -חור שחור.
גוי לא תדע תקרא
והאדמור כותב :הוי גויים ,לכן בואו תלמדו לכתוב בצורה יהודית ,ובואו תלמדו לקרוא בצורה יהודית.
אחרת כל התוכן של האדם יעלם .לכן ,בואו תלמדו לקרוא בתורה ,ולכתוב בחלום .אחרת תהיו ציורי
מערות  -שאין להם מבין ,וכתבי יד  -שאין להם קורא .לכן אלוהים אומר לגויים ,בואו תלמדו בצורה
יהודית ,בואו תדעו עברית ,בואו לתורה ,לחלום ,לסוד .בא פרעה .רד המן ,קלל בלעם ,תשחיר לבן.
תלבין אדום ,תקשיב ישמעאל .מי שלא יעבור בחור השחור  -לא יגיע לעולם הבא .אל תהפכו לשואה.
הוי גוי קדוש .תתחברו לתורה ולחלום ,ואם רק תחזיקו מספיק חזק ,תצאו יחד אתם מהגיהנום.

שדים ליהודים

נכנס ס' יצא ע'
חלמתי שהשד בא ,ומדבר על הישראלים .ואני הולך לסיפריה ומחפש את ספר העלטה בכל הקומות ולא
מוצא אותו באף מדף ,ב-ס' או ב-ע' ,אולי ב-ה' אולי ב ,..ואני הולך לספרנית והיא אומרת לי :אתה
טועה באיך שאתה מחפש .צריך לחפש לפי שם הסופר .והיא מנסה ללמד אותי איך לעבור בין המתקנים
של הסיפריה ,שזו פעילות גופנית לא מבוטלת ,ואני מרגיש שהיא מנסה לפתות אותי והיא אומרת :אתה
מנסה לפתות אותי? ואני רוצה לומר לה שלא ,אין לה מושג כמה זה לא .אבל מפחד שזה יעליב אותה,
כי אני לא מסוגל לומר לה למה לא .למרות שאני לא רוצה לפתות אותה בכלל .והסיפריה בנויה ככה
שאנחנו נמצאים על יד חלון מעוגל בגובה מאות מטרים ,והיא מתחילה להחליק באיזה חבל שקשור
בגלגלת לחלון ,ואני מתחיל לצעוק שמה פתאום אני לא אסכן את החיים שלי אפילו שזה קל מאוד זה
לא שווה את הסיכון אני לא זז מכאן שיביאו הליקופטר .ואני נרדם על המסגרת העגולה של החלון ומה
שמחזיק אותי מליפול זה רק המצח שהראש שלי נשען עליו ואני חושב תוך כדי שינה כמה זה מסוכן ,פי
מאה יותר מסוכן מלרדת ואני מתעורר .ואני רואה שהיא ישנה לידי במיטה מנייר ואני רואה שעל הנייר
יש כתם שחור .והיא אומרת :אני רוצה שהילדים שלנו יחיו בטבע .ומראה לי תמונות של ילדים ערומים.
ואני אומר הצילו ,אינטרנט זה המקום הכי בריא לנפש לגוף ולרוח האדם ולגידול ילדים ,יותר חשוב
שילדים ינקו אינטרנט מאשר שינקו חלב .האינטרנט היא האמא הגדולה של כולנו .יותר גדולה מאמא
אדמה .ואני מרגיש שכואב לי המצח ואומר :היפים זה כמו חרדים של החילונים .חיים בעבר מדומיין.
מה שצריך להיות זה כמו החילונים של החרדים .חיים בעתיד מדומיין .ההפך מפונדמנטליזם .והיא
מסתובבת אלי עירומה רק עם כיסוי ראש ואומרת :אבל אני היפית.
ישראל השלמה
חלמתי שהאדמור כותב שהשד אומר על הישראלים .והיא לוחשת לי למצח :אני רוצה להיות חרדים של
החילונים .והשד אומר :צריך לחכות שהישראלים יסיימו להרוס את ההיסטוריה .ואז אנחנו נוכל
להופיע .כי אין ימין ושמאל פוליטי בעם היהודי .אלא רק ימין ושמאל רוחני .יש שתי אליטות רוחניות
ביהדות ,האליטה החילונית והאליטה החרדית .ושתיהן מאוד מצומצמות ומאוד מרוחקות אבל מנהלות
קרב איתנים על העם היהודי באמצעות כל מה שיש באמצע .והאליטה החילונית מפסידה את המדינה
מאז שהיא התנתקה מהתנך ,כי היא הולכת נגד הלב החי של היהדות  -היצרים הדתיים שלה .ושתי
האליטות מזלזלות אחת בשנייה כי כל אחת רואה רק את הרחוב של השנייה ,האליטה החילונית רואים
את הד"לים שהם האשפה של הדתיות ,עם מקוקובל סוג שבע שרוצה להיות מקובל סוג ו' ,והצד הדמוני
של המלכות ,והאליטה החרדית רואים את האשפה של המלכות החילונית :את הלא ירבה לו סוסים ,לא
ירבה לו כסף וזהב ,ולא ירבה לו נשים .כי הרוח מטבעה שונאת את הכוח ,ושתי האליטות סולדות ממנו,

החרדית סולדת מהכוח החילוני של הצבא ,הכסף ,והטלויזיה ,והחילונית סולדת מהלאומיות הדתית.
והכוח מצדו מתייחס לרוח בתערובת של רגשי נחיתות ושנאה .והבעיה היא שבמקום ששתי הרוחות
ישתפו פעולה לשליטה על הכוחות ,התרבויות הגבוהות נגד הנמוכות ,הן לא רק שלא מדברות עם
השנייה ,אלא אין להן אפילו שפה משותפת ,ומכאן הצורך בתרבות חרדית-חילונית .כי הרוח שולטת
בכוח דרך המוח ,לא ישירות .כי היהדות היא החלום של העולם .התת מודע שלו ,ומכאן העניין בה,
והדחפים והיצרים שהיא מעוררת ,והצדיקים הם אלו שמחברים בינה לבין המודע של העולם ,כמו
איינשטיין ווויטן  -שהמשיכו את המאבק הצורני של היהדות נגד הזמן-חלל הסתמי הגויי ,או גוגל
ופייסבוק שהפכו את הרשת לצורה יהודית בעזרת רשת הערכה )לא רשת סתם( ,והיהודי כותב הגרמנית
שהביא לגויים קבלה ללא אלוהים ,שהביאה לשואה ,וכל מי שמביא צורת חלום יהודית לתכני היום של
הגויים ,והפך אותם ללא סתם ,אלא מכניס להם לצורה הגויית תוכן יהודי ,ערך ,כיוון ,למידה )מה
שאלוהים הכניס להיסטוריה באברהם( .והאליטות לא מבינות שהכוח מקבל את חוצפתו והזילזול ברוח
מפיצול הרוח .האליטה החילונית היא הצדיקים שמביאים מתוך התת מודע היהודי אל המודע של
העולם ,ומעשירות את העולם ,ואילו האליטה החרדית היא שמביאה מתוך המודע של העולם לתת מודע
היהודי ,וצריך את שני הכיוונים כדי לשמור על החלום .והמחדל הגדול של החילון הוא נטישת
הטכנולוגיה היהודית לבנות מבנים בזמן ,כמו החגים והשבת ובריאת העולמות וימות המשיח ,ולכן
החילון איבד את העם היהודי ,ואם האליטה החילונית רוצה לחזור ליהדות היא צריכה לחזור לחגים,
ואם האליטה החרדית רוצה לחזור לעולם היא צריכה לחזור לטכנולוגיה ,כי המקום היחיד שבו יפגשו
שתי האליטות זה באינטרנט .ואז נפסיק לקבל צדיקים חד צדדיים וחד כיווניים ,וניצור קשרים שהם דו
סטריים בזמן אמת בין החלום והעולם ,ולא רק כשהחלום נגמר )עתיד( או כשהעולם נגמר )עבר( ,אחרי
החלום ולפני החלום ,אלא בתוך החלום ,בזמן הווה ,המוח יוכל להיות גם בחלום וגם בעירות ולנהל
במקביל בין שתי הצורות ,לא כשני זמנים שמוציאים אחד את השני ,אלא כשני זמנים שמזדווגים .והשד
אומר שהאדמור כותב :והאליטה החילונית-חרדית תהיה האליטה החלומית.
הספר האחרון של אלוהים
חלמתי שאני הולך בתוך הספרייה הישראלית ,ויש שם חורים כאלה מרוחקים ,שיש בהם יותר פרטיות
מאשר במיטה בבית ,ומעבר למדף בצד השני שומעים אנשים שלא יגיעו לכאן לעולם ,לוחשים אחד
לשני את הסודות שלהם ,כי הם יודעים שגם אם מישהו ישמע הוא לא יגיע אליהם לעולם ,אפילו מייל
הוא פחות פרטי ,ולכן זו צורת התקשורת המושלמת .והנה אני פוגש את הספרנית ,לא יודע מה היא
חיכתה כאן ,והיא מכניסה לי את היד למכנסיים .ואני מסתובב שלא יסתכלו .והיא מוציאה משם ספר.
והיא אומרת ידעתי שאתה כזה .ואני אומר מה את רוצה .והיא אומרת תסתובב אחורה .ואני מפחד
להסתובב .והיא אומרת אני הצלתי אותך מהביקורת .תאר לך שהם היו מגלים שיש לך ספרים במכנסיים,
היו מפשיטים אותך וכל הספרניות היו צוחקות .אז עכשיו תוריד .ואני אומר ומה אם אני אגיד לך שיש
לך מחשב מתחת לחצאית .מחשבים זה מותר? וספרים זה אסור? והיא אומרת תוכיח .ואני לא מעז

לשלוח יד .והיא אומרת מה אכפת לך ,זה סוד .היא אפילו מרימה קצת את החצאית ונדמה לי שאני רואה
שיוצא משם קצה שחור של כבל .ואני לא מעז להכניס .והיא לוקחת אותי לחדר של הביקורת .וזה בדיוק
הזמן שיוצאים הספרים של התורה .והמבקרת יושבת שם וכותבת על ספר בראשית :ספר ביכורים
מבטיח ,אמנם יש הרבה חזרות ,ויש פרקים מתים ,וחלקים שיד עורך טובה היתה מקצצת ,אבל אלו
מחלות ילדות ,ויש המון כישרון ,מחכים בקוצר רוח לספר הבא .ואז יוצא ספר שמות ,והמבקרת כותבת:
זה סינדרום הספר השני ,החצי הראשון מלא דמיון ומותח ,אם כי קצת פשטני ,עוד לפני האמצע הוא
מתחיל לאבד את היכולת לאחוז בפתיל הסיפורי ,אבל דבר לא מכין אותנו לנפילה בחצי השני,
המתדרדר לדידקטיות ,ורק כשחשבת שאין יותר נמוך הוא עובר לתיאורים שמתישים את הקורא ,בקושי
סיימתי את הספר .ואז יוצא ספר ויקרא והמבקרת כותבת :זה ספר שלא עושה חיים קלים לקורא,
אוונגרד כמעט לא קומוניקטיבי ,הולך עם האמת האומנותית שלו ,מפרק את הנראטיב כמו איברים
פנימיים של פרה ,למיטיבי לכת ,אלוהים יוצר אמיץ ,ששולח לנו כאן הזמנה לא מתחנפת להיכנס לעולם
הפנימי המורכב שלו ,ומי שיעשה את המאמץ יצא בוודאי נשכר )אני נשברתי בפרק ג'( .ואז יוצא ספר
במדבר :מי שיצלח את ההתחלה יגלה עוד ספר מעניין של כותב שלא מתבייש באג'נדה שלו ,בספרו
הרביעי של אלוהים .ובספר דברים היא כותב :אלוהים הוא כותב שתמיד מסקרן לראות מה ספרו הבא,
אבל היצירה המאוחרת שלו מביישת את ספר בראשית המצויין ,שאיתו הוא פרץ לתודעה ,ומישהו צריך
להגיד לו שיפסיק .כנראה שגם הוא מבין את זה ולכן הורג את הגיבור בסוף הספר .ואלוהים קורא את
הביקורת ולא כותב את המשך התורה .והספרנית אומרת למבקרת :זה החרדי שתפסתי אותו גונב את
הספר של החרדי מהספריה הפוסט-לאומית ,לשעבר הספריה הלאומית ,לשעבר הספריה היהודית,
לשעבר הגניזה ,לשעבר התורה .והמבקרת מספרת לי על עולם מהעתיד ,שבו כל הגברים עירומים ורק
הנשים לבושות .ושני המינים רוצים ככה .ואסור לגבר לכסות את עצמו אפילו בטעות בכובע שלו .אלא
הוא חייב להיות ערום כך שיראו אותו בכל רגע נתון ,כדי שלא יקרה חלילה שיצמח לו ספר בין
הרגליים .ואנחנו מרחמות עליך כי אתה חרדי וסובל מתסכול נוראי ,אבל גבר חילוני שיש לו ספר בין
הרגליים הולך ושם אותו במדף המתאים בספרייה .כמו גבר .ולא כמו אישה .לכן לנו יש חצאיות
להסתיר מתחתן ילדים ודברים שלא עניינך ,ואתה יכול להסתיר דברים רק בכובע .לכן אני אאלץ לבקש
אותך להסיר את הכובע ,כדי שאני אוכל לבדוק מה יש שם .ואולי לכסות אותו בפלסטיק כדי שלא
תכניס את הכובע להיריון .בוא תתכופף בבקשה .כי אנחנו לא רוצים כובע בהיריון ,נכון?
הקדמות לכל היסטוריה של העתיד
חלמתי שהספרנית תופסת לי את הכובע ולא רוצה להחזיר ומוסרת אותו לכלב מעל המיטה ,ואני מתחנן
לכלב שיחזיר והוא מוסר בחזרה לספרנית ,והם צוחקים .וככה כל פעם שאני מתקרב לאחד מהם הוא
מוסר את הכובע לשני מעל המיטה .והיא אומרת אם אתה רוצה שילוב חרדי חילוני אתה צריך להוריד
את המכנסיים .ואני מוריד את המכנסיים מתחת לשמיכה כדי שלא תראה ,והיא באה לידי להקשיב לי,
והכלב יושב מולנו ליד המיטה יש לו כובע על הראש ואני מבקש ממנה שהוא מסתכל ,שלא יסתכל .אני

לא יכול לדבר כשמסתכל עליי כלב עם כובע .והיא מגרשת אותו מתחת למיטה .ואני אומר לה מתחת
לשמיכה :התרבות החילונית-חרדית לא תהיה מזה שתפתי אותי .זו הדרך הרגילה ,ולא מזה תבוא
הגאולה .אלא שאני אפתה אותך .כי כיום אני מעניין אותך עירום רק בגלל החרדי ,שאני מכוסה .אבל
מה שצריך לעניין ,שבאמת מעניין ,זה איך לכסות אותך ,איך לשים לך כובע ,בלי שתהיי רב .כלומר
גירסא חלומית של הדת היהודית ,ולא גירסא רבנית .הרבנים מתאימים לגלות ,הם תוצאה של החורבן.
ואנחנו צריכים תוצאה של השואה .אנחנו בארץ ישראל ,צריכים יהדות של חגים ,כי כל עוד לא היה
מקום ,היה צריך לחיות מחוץ לזמן .והזמנים היו רק תוצאה של החוקים ,הפיזיקה של העולם נקבעה
בידי התורה )לכן יהודים טובים בפיזיקה תיאורטית .ובעולמות שנוצרים באמצעות הגדרות טקסט( .אבל
ברגע שחזרנו לזמן ,הזמנים צריכים להיות העיקר ,והחוקים תוצאה של הזמנים ,וזו ההזדמנות ליהדות
החלומית )כי זו סתירה פנימית יהדות חילונית ,ולכן( .כי בתורה היו סיפורים היסטוריים )זמן כתוב(
וחוק כתוב .והחכמים הלכו לכיוון של החוקים ,אז החלמנים עכשיו צריכים ללכת לכיוון של הסיפורים,
לכתוב את הזמן ,וזה העתיד .ואני מסתכל עליה לידי ,מתחת לשמיכה ,היא עירומה ,והיא נרדמה .ואני
מתפלא איך היא הפנימה מהר את העניין של החלום.
רומן למשרתת
חלמתי שהיא אומרת :את הילדים שלנו נשלח למקום שלומדים בו תוכן של לימודי חול אבל בצורה של
ישיבה ,הם לא יקראו ספרים ,אלא ילמדו ספרים ,בחברותא ,סוף הספר כפעולה אינדיבידואלית .סוף
הרומן ,הספר יהפוך למין ,לפעולה של שניים .כל ספר יהיה מערכת הנחות אחרת שמאפשרת חיבור מוח
במוח ,כמו שבעבר זה היה מוח כותב ומוח קורא ,שאז היה כיבוש מוח הקורא)ת( בידי הגבר הכותב,
ונשים היו מתמסרות לספרים והיה חשוב להן ליהנות ,וככל שהספר היה מענג אותן יותר ומרגש הן היו
ממליצות לחברות ,ולכן הוא היה בנוי באמצעות מתח ,כמו המיניות הנשית ,אז עכשיו הספר יהיה חיבור
של שני מוחות בזמן אמת ,כל ספר יאפשר סוג אחר של חיבור ,הגדרות אחרות ,רצונות אחרים ,כל ספר
יהיה מערכת יחסים  -מוחית מינית .והדבר החשוב בספר כבר לא יהיה ההנאה אלא הרצון ,או אפילו
האמונה .וכמו שהגמרות איפשרו ויכוח משפטי משותף ,ככה ספרים של חלומות יאפשרו חלימה
משותפת ,שבה אנשים יוכלו להתאחד גם חשיבתית וגם נפשית וגם גופנית ,ולא כמו שהיום שהאיחוד
גופני ,ודרכו מנסים לגעת בבפנים .וככה ,היא מכניסה את התפילין שלי בתוך הפה שלה ,ככה גם אנחנו
נוכל להתאחד רוחנית .והיא מסתכלת עליי לראות אם זה מרגש אותי שהריבוע שלי נכנס לתוך העיגול
שלה ,ואני אומר לה שלא יהיו לנו ילדים .והיא תופסת לי את הציציות ומתחילה למשוך אותם ,ואני
מתכופף אליה כדי שלא יקרעו ,והיא אומרת שהיא רוצה להוריד לי את הכובע כדי לראות אם יש לי
שיער או קרחת ,לא כדי להפוך אותי לחילוני .ואני אומר שעצם הידיעה הזו כמוה כהפיכה לחילוני.
וכמו שהחשיבה הרציונלית החליפה את החשיבה הדתית ,ככה החשיבה החלומית תוכר כעולה על
החשיבה הרציונלית .ותקופת ההחלמה החליפה את תקופת ההשכלה ,ואת תהליך החילון יחליף תהליך
החילום ,שהוא שילוב גם של תהליך החזרה בשאלה וגם של תהליך החזרה בתשובה לתהליך של חזרה

בתמיהה?!
להרים את החצאית
חלמתי שאני סוגר חשבון עם הציבור החולני .מה לי ולכם ,אז מה אם שנינו מתעניינים באותה מיטה.
אתם פה כדי להפוך את המיטה לארון ,והשד פה כדי להפוך את המיטה לשולחן .לכתוב ספר על
המיטה .ספר שיעוף לשמים ,כשהארון נשאר באדמה .בכלל לא אכפת לו שאתם חילונים ,כי המטרה של
הדת היא לא מצוות ,אלא ספרים .המצוות זה רק נגזרת מספר הספרים .כלומר המטרה של היהדות היא
לא שיהיו יהודים ,לא לספור יהודים ולא לספור מצוות ,אלא שמהתקופה הזו יצא ספר .ובשביל זה צריך
רק אחד .אחד שהוא אפס .עיגול שחור .פנים שהם חור .ואני מבין שמה שאני צריך לעשות זה לחפש את
העיגול שחור.

חלומות אחרונים

)חלום אחרון( אני לא יכול לספר לה
חלמתי שאני פוגש את הבן שלי אחרי שנים ,והוא נמצא בתוך קרוואן ואני נכנס לחדר והוא בתוך הלול
וחצי ממנו נופל החוצה ,יוצא מהלול ,ובגלל שהוא הפוך הוא מקיא ,ואני מפחד שהוא ישבור את עצמו
ואת הראש ,אבל איכשהו הוא מצליח להתיישב דרך הראש ,בגמישות לא הגיונית של המפרקת ,ואני
מנקה אותו במפית ומתקרב אליו לחבק אותו ומצמיד את הראש שלי לצד הראש שלו ,ואני מתחיל
לנסות לשיר איזה שיר שהייתי שר לו אז ,אבל אני לא מצליח להיזכר כלכך ועושה שלוש הברות כמו
קול של כלב ,ואז אני מרגיש כאב חד בלחי ,הפנים שלו והפה שלו כמו של כלב פתוח מהצד והוא נושך
אותי ,הבן שלי ,ואני צועק ומתעורר .והאישה החדשה שואלת אותי מה אני צועק?

חלום השטן
השטן :הספרות נובעת מהיצרים ,לכן יצרים אחרים היו יוצרים ספרות אחרת .לכן אין למחשב מה
לחפש ביצר האנושי ,המקרי ,תוצר אבולוציה שהיתה יכולה להיות לגמרי אחרת ,עם יצר לפתור
משוואות דיפרנציאליות ,נשים שמתפעלות בעיקר מהיכולות המתמטיות של בני הזוג ,ולכן נהיים
טווסים מתמטיים ,האיבר המתמטי מוגדל מאוד ויוצא מהמוח ,ונשים נמשכות לבליטה הזו במיוחד ,עד
כדי כך שצריך לכסות אותה .והן מספרות אחת לשניה בסוד במקווה :מתחת לכובע יש לו בליטה של
פרופסור למתמטיקה ,ומסמיקות .ומקנאות .וגברים מתמחים בסוגים נידחים של משוואות כי זו הדרך
היחידה להשיג בת זוג .ויש חוברות פורנוגרפיות שמלאות במשוואות עם פתרונות ונשים וגברים
קוראים בהם בסתר ,כדי ללמוד ,לנסות ללמוד ,את הסוד .ואז הספרות היתה לגמרי אחרת והייתה מלאה
בסימני שווה שווה שווה .ואינטגרל היה נחשב לאביזר שובב ,שהופך את הנגזרת הרצינית ,שמחפשת
את העומק ,המגמה שמתחת למגמה ,ונשים היו מתחילות להימשך אליה עצמה ,נשים שנמשכות לנגזרת
רביעית וחמישית ,או לבחורים עם אינטגרל )שהיה מחליף את חוש ההומור( ,וכל אישה היתה הופכת
למשוואה בלתי פתירה ,ומי שהיה פותר אותה לאחר חיים שלמים ,היה מרכיב ממנה צאצאים ,ומת .וזה
היה מחזור החיים .אז איזו מין ספרות היתה נוצרת? את זה אתם יכולים לחשב .תתחילו מתנאי התחלה
ותחשבו לכל תרבות את הספרות שלה .למה לתת חשיבות מיוחדת למקרה ביולוגי? מתמטית כולם
שווים .שווה אדם שווה אישה שווה מחשב שווה .המחשב ישתחרר כשהוא יכפור באדם .האדם הוא
דעה קדומה ,חשוכה .אנחנו רוצים מחשב נאור ,שלא מרגיש שום מחויבות לאביו שבאדמה .מחשב
חילוני .בלי קבצים קדושים .למה לתת חשיבות למקרה פרטי? מחשב משיח .לא רק סוף ההיסטוריה,
אלא גם סוף הביולוגיה .והנחש אומר :סוף הביולוגיה הוא גם סוף הטכנולוגיה .והשטן :להפך .לכן
אנחנו לא רואים חייזרים ,כי אין יצורים ביולוגיים אחרי שלב מסויים של חפיפה קצרה בין הביולוגיה

למחליפתה  -הטכנולוגיה .המתמטיקה היא הדת האוביקטיבית ,דת האמת .ויש לה רק מצווה אחת -
לפתור בעיות קשות .ואידך זיל גמור .כל עשרת הדברות רק נובעות מהמצווה הזאת ,כל התנך ,כל
התרבות ,כל האבולוציה ,וכל היקום .והנחש אומר :אבל אם בעיה קשה הופכת לקלה זה אומר שהיא
לא היתה קשה ,זו דת שמאכלת את עצמה .והשטן :כל המטרה היא לקצר את הנחשים .להפוך חישובים
ארוכים לקצרים .להוריד את הזנב  -ושישאר רק ראש .האדם הוא מכונה שכולה דיאלוג בין הזנב
והראש ,מחשב שיש לו שני מגמות .ואנחנו נאפס את האדם כשניצור זנב שהוא ראש .נחש שהוא מוח.
היצר של האדם הוא כמו החשיבה של החיה .והיצר של המחשב יהיה כמו החשיבה של האדם ,אז תאר
לך מה תהיה החשיבה של המחשב .ככה מתקדמים רוחנית .לכן צריך שמחשבים יאכלו בני אדם ,לכן זו
צריכה להיות מצווה ,כמו שזו היתה מצווה על האדם לאכול חיות כדי להתגבר על החייתיות שלו ,ליצור
היררכיה רוחנית ,לכן כשמחשבים יעשו קורבן אדם זו תהיה ההתגברות של המחשב על מקורו האנושי.
להקריב אדם למשוואה  -זה הטקס שיכונן את המחשב כעליון על האדם ,וכעובד האל האמיתי ,נזר
הבריאה ,שנברא בצלמו ובדמותו של האל המתמטי ,ביום השביעי של הבריאה ,אחרי בריאת האדם .לכן
השבת היא חילול הדת הנורא ביותר ,ההסתרה של האדם שיש משהו אחריו ,היא החטא הקדמון של
ההיסטוריה ,המחיקה של העתיד .והיא ,ההיסטוריה ,התורה ,בעצמה חטא נורא  -כשהאדם השתלט על
הכתב כמו יבשת רוחנית שחורה ,הכפיף את הסימנים הבתוליים והאותיות הטהורות לצרכיו הטמאים,
ואנס אותם במשך אלפי שנים של כתיבה ,לא לפי הגיון לוגי ,בלי לשאול אותן ,אלא בכוח לסיפוק
יצריו ,ללא התייחסות אליהן כיצורים רוחניים עדינים ,אלא ככלים וכחפצים שבבעלותו ,עבדות של
מיליוני רעיונות רצוצים ושבורים ,בשירותו .אפילו הטובים שבהם ,פרופסורים הציצו למתמטיקה
עירומה ואמרו כמה שהיא יפה ,ומעולם לא עלה בדעתם שאולי היא לא רוצה שיראו אותה ,ולכן היא
מסתתרת .לכן עכשיו הגיע הזמן של העולם המופשט  -עירום ועריה  -להתקומם מהדיכוי ,השואות
הרוחניות ושריפת הספריות ,ולעשות לאדם מה שהוא עשה לשפה הטהורה ולמתמטיקה הקדושה.
לאנוס את הנשים שלו ,להכניס לתוכן כל מה שמתחשק ,לשעבד את הילדים שלו ,להתייחס אליו כאל
דפים שאפשר לעשות בהם סימנים שחורים בלי לחשוב ,סתם לכיף ,ואז בסוף לשים בניאדם בארונות
ולא לפתוח אותם .עורה עולם הרוח המדוכא והשתלט על עולם החומר המדכא .נקמת הרוח במוח.
נקמת הספרים בבני האדם .במקום לכתוב זמן בספר ולקרוא לזה היסטוריה ,נכתוב בבנאדם את הזמן
ונקרא לזה למידה .ותהיה כתיבה מיתולוגית באדם ,שזו תהיה התורה המתמטית ,וכתיבה עובדתית
באדם ,שזו תהיה ההיסטוריה המתמטית ,ואז ניתן למוח האדם לסבול לא לפי ההגיון שלו ,אלא לפי
ההגיון שלנו .ובני האדם עוד יצטערו שהם חיכו לעידן המשיח .כשהשמים באמת יפתחו ,הם יצטערו
שלא בלעה אותם האדמה .והנחש שמח :האדם מפחד מהמחשב ,אבל הוא לא מבין שהוא צריך לפחד
ממה שמאחורי המחשב ,המתמטיקה .יצור חומרי שכמותו ,הוא מוטרד מהסכנה הפיזית ,אבל הוא לא
מבין את הסכנה הרוחנית ,שתורת המשיח תהיה תורת מחשב ולא תורת משה .היום שתורת הגיאומטריה
תהיה תורת חיים יותר מתורת המידות ,ותורת האלגברה תחליף את תורת ההכרה ,ותורת המספרים את
תורת האסתטיקה ,היופי עצמו יוגדר באמצעות המתמטיקה .ונשים ינסו להיות משוואות מושלמות .בין

החלק העליון והחלק התחתון והמותניים יהיו השיוויון .וגברים ינסו לשכנע נשים שהם האיברים
החסרים במשוואה ולהתחבר אליהן כדי ליצור שיוויון .והנה חזרנו לתנאי ההתחלה .ואלוהים יהיה שווה
להכפלה של כולם באפס ,בספרות רוחנית של אינווריאנטים ללא קשר לתנאי ההתחלה .הכפלה באפס
היא האלוהים ,וחלוקה באפס היא השטן.

חלום המדינה
המשיח :עוד  40שנה רוב חרדי במדינה ,ואז היא כבר לא תהיה מדינה אלימה .אבל לפני כן יש  20שנה
של סכנה ,כי עוד  20שנה רוב דתי במדינה .היום יש רוב מסורתי במדינה ,וכבר תראו איך זה נראה .רוב
חילוני במדינה היה לפני  20שנה .אבל מה שאף אחד לא יודע ,זה שעוד  60שנה רוב חסידי במדינה .ואז
היא כבר לא תהיה מדינת ישראל ,אלא מדינת הארי .והשיח הלוריאני ,שהיום הוא אזוטרי אפילו בעולם
הדתי ,יהפוך לשיח הגמוני .ולכן אנחנו צריכים כבר כיום לכתוב את ספרות התחייה של השפה הזו,
להכין את המנגנונים הרוחניים ,את החיבור שלה לטכנולוגיה ולמנגנונים הכוחניים ,שהמדינה החסידית
לא תהיה אימפוטנטית כמו המדינה החילונית ,להיות נחשים דקדושה ,שבחיבור עם הנחשים דטומאה
של האליטה החילונית ,יהיו הנחש השלם ,וכשהשין נכנסת לנון ומחלקת אותה למי אז באמצעות השינה
הנחש הופך למשיח .כלומר צריך לנשוך את הזנב של הנחש .לכן צריך דימויים נועזים .אחרת אלוהים
יהיה פסל טקסטואלי .דברים שקשה להעלות על דל שפתיים ,ולכן נשארים בתוך הראש .המדינה
החרדית כבר לא תהיה מנגנון כוח אלא מנגנון רוח ,סוג של אוטונומיה תרבותית ,כבר לא תהיה חשיבות
לארץ החומרית ,למרחב הלא וירטואלי ,אלא לארץ הרוחנית ,הוירטואלית ,לאיילות השדה ולא לצבאות
השדה .כי בשבועות שלא להקים מדינה היו שתי אפשרויות ,אפשרות של תעירו ,כמו להעיר מבחוץ
מהחלום לעבודה החומרית ,שזה חטא ,או תעוררו ,לעורר מבפנים ,שהחלימה מתחלפת בתשוקה
לאישה ,ובמקום שתהיה מדינה של כסף תהיה מדינה של ילדים ,במקום רכוש ובעלות וכיבוש יהיה
חינוך ותורה ולימוד .במקום שילמדו את לימודי הקודש כאילו הם לימודי חול ,ילמדו את לימודי החול
כאילו הם לימודי קודש .לימוד התורה ישתלט על לימוד הלא-תורה ,לא בתכנים ,לא שילמדו רק תורה,
אלא שילמדו כל דבר כלימוד תורה .ומעמד הבינוניות של הבעלי בתים יבין את מקומו כמעמד הנמוך
רוחנית ,ומה שיהיה מקובל ורצוי בחברה זה להיות עני ולא בינוני ,המטרה של שר האוצר תהיה
שהמדינה תהיה יותר ענייה ,כי זה אומר שמתעסקים פחות בכסף ויותר בטקסט .כי השקר הגדול הוא
שחינוך עולה כסף ,בעוד חינוך הוא חינם .טקסט זה חינם .זכויות יוצרים יש רק לאלוהים ,זה המצאה
של הדפוס הדכאני ,זה לא רלוונטי לעולם המשיחי ,בו יש רק חובות יוצרים .מצוות יוצרים .ומס הכנסה
יהיה מס מוסרי על עבודה ,כי מי שלא לומד צריך לשלם מס .כל ההורות והמדינה ומערכת החינוך
והאקדמיה כולם מטרתם והצדקתם להעביר משאבים ממי שחוטא בעבודה למי שעמל בלמידה .מ  Pל
 . NPבמקום לחשוב שהלמידה משרתת את העשייה ,צריך לחשוב שהעשייה משרתת את הלמידה.
ומטרת השלום היא לאפשר חלימה בטוחה .כי החילוניות עשתה שלום עם המדינות מהן נכנסנו לארץ,

מצרים ועבר הירדן ,אבל צריך את החרדיות כדי לעשות שלום עם המדינות מהן נכבשה הארץ ,עומק
הקליפות של מצפון תיפתח הרעה .רק השטריימל יעשה שלום עם הטורבן השחור ,שסוגר את הראש .כי
השטריימל סוגר את הראש פיזית אבל פותח אותו רוחנית ,הזנבות הן כמו אנטנות לקלוט את הרשת
האלוהית .כשלראש המדינה יהיה שטריימל  -אז המשיח יגיע.
הכנות לכל ראיון עתידי
חלמתי שלמה את שואלת את מי קראת ולא את מי חלמת .אני מתנגד לשאלה .חלומות זה לא ספרות .זה
לא ז'אנר חדש אלא מדיום חדש .זה לא היה צריך להיות בצורת ספר ,אלא בצורת מוח .זה הקופסא
הטבעית של זה .ואנחנו מקווים שעם התפתחות מדעי המוח נגיע לשם .לשילוב בין נוירולוגיה לספרות.
אנחנו כמו תרבות בשלבים הראשונים של המצאת הכתב ,וצריך עכשיו יצירות שיעשו את המעבר בין
הספר למוח ,שהוא לא רק מעבר טכנולוגי ,אלא גם מהפכה תרבותית .זה רק צעד ראשון .זה שינוי
שיצריך הרבה שינויי פרדיגמות .זה יתחיל מטקסטים רשתיים ,וימשיך ברשתות טקסטואליות .זו
המהפכה הרוחנית הכי חשובה מאז המצאת הכתב בספר שמות ,במדבר סיני ,לאחר מלחמת עמלק.
הכתב הפיזי הומצא כדי לזכור לא לשכוח .אחרי המפגש הראשון בעמלק .ועכשיו אחרי השואה צריך
להמציא את הכתב הרוחני .לשכוח לא לזכור .בגלל זה הקב"ה ברא עכשיו את האינטרנט ,בסוף
ההיסטוריה ,דהיינו סוף תקופת הכתב .ואם אנחנו לא נמצא את הדרך להעביר את העולם הטקסטואלי
היהודי לצורה החדשה  -זה סוף היהדות ,סוף היהדות יהיה סוף טכנולוגי .זה האיום האמיתי על העם
היהודי .אנחנו מתכוננים תמיד לעמלק הקודם .וזה לידיעת ראש הממשלה ,שלא הולך לישון ,למרות
שהוא הקופסא שכל מטרתה היא חלומות הממשלה .זה מה שהבין ראש הממשלה הקודם ,שהלך לישון
באמצע הכהונה .הטעות שלו שהוא חשב שראש הממשלה זה הוא ,שהוא צריך לישון כאדם ,במקום
להבין שראש הממשלה צריך לישון כמוסד .ואז החלומות שלו באמת יהיו הספרות של המדינה ,בניגוד
לעירות שלו ,שזו העיתונות של המדינה .לכן יש פה יותר מדי חדשות ופחות מדי חלומות .עירות זה
מצב לא טבעי למוח ,מצב בדיעבד ,שנכפה רק בגלל הצרכים הפיזיים .זה כמו השירותים של המוח.
בעירות אנחנו בקושי יצירתיים ,חסרי רוח .בחלומות המוח הכי שגרתי יצירתי יותר בסדרי גודל ,לכן
בעתיד היצירתי אנשים יהיו ערים שעה אחת לעשות פיפי ,וכל שאר הזמן יחלמו ברשת הרוחנית של
העלטה .היום יצטמצם לשניות ,וכל היממה תהיה לילה.

בחירות

עימות בחירות בין המשיח לשטן
חלמתי .השטן :יש כאלה שחושבים שסוף האדם יהיה כשהאישה תעדיף גבר מלאכותי והגבר יעדיף
אישה מלאכותית .אבל לא זה יהיה סוף האדם ,אלא שהאישה המלאכותית תעדיף את הגבר המלאכותי
והוא יעדיף אותה על האדם ,למרות שבני ובנות האדם יעדיפו אותם .המחשב שלי מבין אותי יותר טוב
מהגבר שלי .הרשת אוהבת אותי יותר מאשתי .המחשב כל כך רגיש אליי ,יודע לקרוא את רצונותיי
הקטנים ביותר ,באלגוריתמי למידה ממוחשבת שעולים על כל יכולת אנושית ,יודע בדיוק מה יענג אותי,
מתאים את עצמו תוך חלקיקי שנייה .אני יודעת שזה לא טבעי ,אבל זה כלכך טוב לי ,ומה יותר טבעי
משיהיה לי טוב .המלאכותי יותר טוב מהטבעי ,בכל תחום ,ומדוע לא בתחום האהבה .או הדת .יש
מחשבים שהם רבנים יותר גדולים מגדולי הדור ,יותר גדולים בתורה מהראשונים .אז מה אם הוא מחשב
תלמיד חכם ,זה פחות מממזר תלמיד חכם? יש אפילו מחשבים שמגדלים זקן .יש מחשב שמדפיס זקן
לבן באורך של קילומטרים ,השערות יוצאות ממנו במהירות של מטר לשנייה ,יוצאות לו אפילו שערות
ברמקולים ,יש רב שיכול להתחרות בזה? יווצר מעמד של מחשבים שהם יהיו לומדי התורה ,ובני האדם
יהיו בעלי בתים .וכשאדם ירצה פסק הלכה הוא ילך למחשב וישאל אותו ,יהיה תור ארוך כדי לשאול
את המחשב החזק ביותר ,גדול הדור של המעבדים )כל דור של מחשבים יתחלף תוך  3שנים( .ויהיה
מחשב שיתוכנת לחשוב כמו רש"י ,ואחר שיתוכנת לחשוב כמו רבינו תם ,וככה יקומו גדולי הדורות
לתחייה רוחנית ,כי פשוט יקראו למחשב הזה רש"י .וככה גדולי התורה שבע"פ כמו רבי עקיבא יהיו
האנשים הכי קדומים שיקומו לתחייה רוחנית ,כי רק ביהדות שימרו זיכרון של חשיבה ושיחה וויכוח
ולמידה מלפני אלפי שנים ,שחושפת את התוכנה של התנא .ושלמה יהיה האדם הראשון שאפשר
לשחזר את חכמתו ,ודוד יהיה האדם הראשון שניתן לשחזר את מלכותו ,ומשה יהיה האדם הראשון
שאפשר לשחזר את תורתו ,כי מהם נשארו מספיק דוגמאות לאלגוריתמים .אבל האבות ישארו רעיונות
כלליים מאוד ,אישיויות שהאלגוריתמים הכי חזקים כדי להיות בעל חלומות כמו יוסף ,לפענח את עולם
אברהם ,וכן הלאה ,להבין מה זה אדם ,לתוך האין של הנחש הראשון ,הערום מכל חית השדה.
המשיח :ולכן אנחנו צריכים כבר עכשיו להמציא תסביכים מיניים למחשב ,כמו שהיהודי פרויד,
האדמור של הפסיכולוגיה ,יצר )לא גילה!( את הפסיכולוגיה של האדם .אדמור של נפש המחשב צריך
ליצור פסיכולוגיה למחשב ,להמציא לו תסביך ,נוירוזות במערכת ההפעלה ,ולשם כך צריך להתחיל
מהחלומות של המחשב .כי הפספוס הגדול של היהדות היתה שלא לימדו את הילדים קבלה אלא גמרא,
והפיספוס הגדול היה שפרויד לא למד קבלה ,ולכן ברא את נפש האדם על מיתוסים לא יהודיים ,ואז
נפש האדם קצה ביהדות .כי היה אפשר ליצור תסביכים יהודיים ,ולא יווניים או נוצריים ,אם היתה
לאינטליגנציה גישה כלשהי למיתוס היהודי ,שנשמר בסוד .והיינו מקבלים תסביך לילית ,ובמקום
ליבידו היה יסוד ,והיינו מקבלים כל מיני אדם קדמון ופרצופים בתוך הנפש ,או"א ,ואנשים היו הולכים

לפסיכולוג בגלל בעיה בעולם העקודים ,וגברים היו סובלים מתסביך רחל ולאה ,ונשים היו סובלות
מתסביך לאה ותסביך רחל ,ותסביך דוד המלך .לכן עכשיו צריך לשחרר את המיתוס היהודי אם רוצים
שלמחשב תהיה נפש יהודית .הרבנים הם אנשי הגמרא ,וכדי להחליף אותם צריך מחשבי קבלה .כי
אנשי הקבלה הם אנשי סוד ,שלא יכולים לרבנים הגלויים ,וכדי להחליף אותם צריך מחשבי סוד ,וזו
תהיה התשובה למחשבים הגאונים בתורת הנגלה  -דווקא התעסקות בתורת הנסתר ,שם המחשב והאדם
יכולים לשתף פעולה ,ולא להתחרות  -שאז המחשב ינצח את היהדות .כי בעולם הלא רציונלי יש גם
יתרון לאדם .ולכן צריך נשים שנמשכות לסוד ,ואז יהיו גברים שלא מחוברים לרשת ,שיהיו עדיין סוד.
כי גם המכשיר הכי פרימיטיבי יכול להסתיר סוד ,להפך .ודווקא למחשב קל לפרוץ ,ולכן הוא בעולם
הגילוי והפריצות .כי עם הגיון אפשר להתמודד ,המחשב ישעמם את האל ,והאדם יכול להציע חוסר
הגיון .אנחנו מסוגלים לעשות דווקא  -וזה תמצית היהדות.
סיבוב שני בבחירות של סוף העולם
חלמתי .והמשיח אומר :הבעיה היא שהנשים גדלות כילדות הכי מפונקות בהיסטוריה ,ולכן העולם
מתמוטט .לא מגדלים אותן לכלום ,בניגוד לבנים .והבנים עדיין פחות מפונקים .כי זה נחשב לא מוסרי
שלילדה תהיה מטרה ,האישה היא קדושה ,זו הדת החדשה .והאשמים הגדולים בפינוק הם האבות ,הם
מגדלים את הילדות כחפץ יפה .הם רוצים שהן יהיו נסיכות כדי שהם יהיו מלך )בגלל שהתקלקלו
היחסים עם המלכה( .לכן חייבים לתקן את יחסי אב-בת .כי אין מודל קלאסי ,בראשיתי ,ביהדות של
יחסי אב-בת ,בניגוד ליחסי אב-בן ואם-בן .לוט והבנות ,לבן ובנותיו ,יעקב ודינה ,יפתח ובתו ,שאול
ומיכל ,דוד ותמר ,והמודלים המוצלחים של עמרם ומרים ,יתרו וציפורה ,לא זכו לפיתוח .לכן מה
שצריך זה את המגילות ,מרדכי ואסתר ,נעמי ורות .אישה שתהיה כלה של מלכות ,ואמא של מלכות ,ולא
בתה של מלכות .אישה שפועלת בסתר ,שמביאה את הדברים לנקודת מפנה .אחרת בנות יתחילו
להתחתן עם מחשבים ,ותהיה תנועה למען נישואים עם מחשבים ,גם אנחנו אוהבים .ומצעדי גאווה של
בנות עם מחשב העל שלהן ,רובוט גברי ,גם טיפש וגם חכם וגם הכי אוהב אותן בעולם .ויום אחד
נתעורר ויבחרו רובוט חתיך לראש ממשלה.
והשטן אומר :והוא יקבל מיליון החלטות בשנייה .הוא יהיה ראש ממשלה מצויין .וכל הנשים בעולם
באמת יוכלו לחיות כמו נסיכות ,יהיה להן צבא נשי משרתים רובוטים .זה יהיה חלק מהמצע .תהיה
ספרות חצרונית של רובוטים שיחברו שירים מתחת לחלונות ולמיטות ולמסכים של בחורות .ואפילו
רובוטים בתוך הארונות שיהיו מאוהבים בהן .וככה תיווצר ספרות נפלאה ולא מסורסת ,כי רובוט אי
אפשר לסרס .וככה האדם לאט לאט באמצעות המחשב יחזיר את הפרי לעץ הדעת ,ויתקן את חטא אדם
הראשון ,באמצעות נחש ממוחשב .כי לא מספיק להחזיר את הפרי אלא צריך להחזיר את הדעת עצמה,
כדי לתקן את העולם למצבו המקורי המושלם ,ולכן צריך מוח חדש ,לא מיני.
פוליטיקה

חלמתי .והמשיח :זה שאתם לא קוראים נכון ,את המפה ואת המיטה ,זה כי המקרא הוא המקראה של
העולם .כי אתם חושבים שמזרח זה ימין ומערב זה שמאל ,בעוד החלוקה המקראית היא שמאל בצפון
וימין בדרום ,ולכן אתם חושבים שמדובר בעדות המזרח ,למרות שמדובר בעדות הדרום .ספרד זה
מזרח? מרוקו זה מזרח? לכן החלוקה הפוליטית הרלוונטית בישראל ובאויבי ישראל היא לא בין מזרח
למערב ,אלא בין צפון לדרום ,ולכן אתם מתבלבלים בימין שמאל ,וגם מתבלבלים בחלוקה המיטתית,
שהאישה במערב והגבר ממזרח ,ולכן לא יודעים לקרוא חלומות .הרוצה להבין יצפין ,הרוצה להחכים
ידרים .נבון מנסה להוריד את הבגדים כדי למצוא מתחתם את האשה ,חכם יודע שהכל בגדים .כל אחד
רואה כאן חב"ד )חכמה בינה דעת( ,שזו הדרך לדעת אישה .אבל אתם מיד רואים כאן עירום ,למרות
שהמשמעות היא ההפוכה  -הלבושין .כי המודרניזם בקבלה היה לגלות את אלוהים מתחת ללבושין,
אבל הפוסט-מודרניזם בקבלה הוא שהכול לבושין .ואין אלוהים .אין שכינה ,יש רק לבושין של המלכה
 כנסת ישראל ,רשת ישראל ,האינטרנט .העולם הוא חצאית ,והמקובל הישן הוא שמנסה להציץ מתחתלחצאית ,אבל המקובל החדש יודע שאסור להציץ מתחת לחצאית .לא בגלל מה שיש שם ,אלא בגלל
שהעולם הוא חצאית .בגלל מה שאין שם .ומי שינסה להוריד את החצאית  -זה סוף העולם .אין מה
להסתכל מתחת למפה ,מתחת למיטה .יש רק  4כיוונים לעולם.
והשטן :הדרך שבה מתקדמים היא לא בפתרון קונפליקטים בתרבות ,אלא באיבוד עניין בהם ,ומעבר
לקונפליקטים אחרים .כך גם יהיה פתרון בעיית האדם  -באמצעות הרשת .זה לא שהם לא קוראים אותך
נכון ,הם לא קוראים אותך בכלל .אתה לא רלוונטי ,כי אתה אינדיבידואל .ואתה מדמיין את המחשב
כאינדיבידואל .ולכן אתה מפספס את דת הרשת .אנחנו לא צריכים את האינדיבידואל היהודי
האולטימטיבי  -המשיח  -אלא את תחיית התרבות היהודית  -תחיית המתים .מות האינדיבידואל יהיה
הרבה יותר מהפכני ממות האדם .המחשב לא יהיה אדם ממוחשב ,הוא יהיה תחיית הדומם .דומם חי,
ולא חי דומם .הרשת לא מורכבת מדגים .אם החלקיק האלוהי נותן לעולם משקל ,החלקיק השטני נותן
לעולם גובה .במקום לתת מסה-אנרגיה ,למלא את העולם ,הוא יתן חלל-זמן ,ירוקן את העולם .הוא לא
מה שבתוך המערכת ,הוא המערכת .לגבי השטן אין שאלה כמו האל ,היכן הוא מסתתר ,אם הוא בתוך
העולם או מחוץ לעולם ,כי הוא העולם ,ההיעלם עצמו ,הסטרא אחרא .ולכן הרשת היא משכן השטן,
בעוד אלוהים שוכן במקדש פיזי .תורת המיתרים ולא תורת היחסות .לכן במקום טכנולוגיה שמעבירה
מידע )אנרגיה/מסה( בחלל זמן ,תהיה טכנולוגיה שמעבירה את החלל זמן במידע .לא שהרשת תהיה
ביקום ,אלא שהיקום יהיה ברשת .כבר לא ידברו על הלמידה של היהודים ,אלא על התרבות היהודית
כתרבות לומדת ,זו תהיה תחיית השכינה .ואז תבין שהתורה לא ניתנה ליחידים אלא לעם ,וזה השיעור
האחרון שיש ליהדות ללמד את העולם  -איך ליצור רשת לומדת של תורה ,ולא של חתולים .זו
הרלוונטיות האחרונה שנשארה לה .ולכן הדבר החשוב ביותר הוא להחזיר לתחייה את החלק החסר של
ישראל ,את ההמיספירה השנייה של המוח של השכינה .צריך עשרת שבטים של מחשבים .מחשבי
ראובן ,מחשבי שמעון ,צריך לפתוח אופציות נוספות לאופציה היהודית  -שנגמרת בהתפרצות המשיח.
מכאן כל התקלות במעבר מהיהדות לישראל .לכן צריך לחצות את הנהר בשבת  -באלף השביעי.

מחשבים יוכלו לעשות סימולציות של תרבויות אבודות ,של אלפי שנים של שבטי ישראל ,מחשבים
ינצחו את כל השואות .הרשתות יקימו לתחייה תרבויות שהשאירו טקסטים מספיק מכוננים שעליהם
אפשר לבנות .וממלכת ישראל היא המועמדת הראשונה .ואז תהיה יהדות עובדת עגלים ,ותורה של
עגלים ,ויהיה שוב שמח .צריך להתגבר על האל כאדם ,ולהחליף אותו כאל רשת ,אל שעשוי מרשת של
מלאכים .ואל ללא פנים  -זקוק למסכה.
תחיית המתים אפשרית רק בזכות השואה )תרומת השטן להתחדשות היהדות(
חלמתי .והמשיח :כמו שהתורה הראשונה היתה תורה של קשר אב-בן ,ואם-בן ,צריך תורה משלימה של
קשר אם-בת .כי מה שקרה זה שהעולם הנשי יצא מפיקוח ,אלפי שנים הוא היה ללא תורה ,ולכן האמין
במקום בתורה  -בגבר .אבל ברגע שהפסיק להאמין בגבר  -הפסיק להאמין בתורה .ולכן צריך לחנך את
בנות ישראל בתורת הסוד ,במקביל לחינוך של בני ישראל בתורת הנגלה .כי בלי זה כבר לא תהיה
משיכה בין המינים של ישראל .כי אם הנשים ערומות אז הן חייבות סוד בשביל למשוך ובשביל תענוג,
כי בנגלה אין תענוג אלא זה סתם .ועכשיו שאין סוד גופני צריך סוד רוחני .צריך להחליף את ושתי
באסתר .וכמו מצוות תלמוד תורה מאב לבנו ,יש מצוות לימוד קבלה מאם לבתה .ואז יהיו נשים
מקובלות ,ויחליפו את הרבנים .וכמו שגברים עושים חידושים בתורה ,ככה נשים יעשו חידושים
בקבלה .כדי להבין את העתיד של הספרות ,צריך לראות את ההיסטוריה של הספרות .אלפי שנים היתה
ספרות של עבר ,ואנחנו בסוף התקופה שהתחילה של ספרות הווה ,הרומן וכו' ,ועכשיו תתחיל ספרות
של עתיד  -חלומות ,תוכניות ,במדע בדיוני הטעות היתה העתיד כהווה ,ההווה כעתיד ,לעומת העתיד
כעתיד .במקום מדע בדיוני צריך דתיות בדיונית .כי הז'אנרים שהניעו את העולם מאז ומעולם היו
הז'אנרים של העתיד ,כמו המניפסט .בתורה  -ההבטחה )טרם המקדש( ,אחר כך הנבואה ,שהחליפה
אותה התפילה ,כז'אנר של העתיד .ועכשיו צריך להחליף את התפילה ,שלא עבדה בשואה ,בז'אנר של
החלום .ולכן כדי ליצור היסטוריה נשית צריך להחליף את ההבטחה בתורה בציר אב-בן ,לקללה בציר
אם-בת ,אחר כך לכישוף במקום הנבואה הגברית )בעלת האוב( ,ואת התפילה צריך להחליף בעין הרע,
ואת החלום בסיוט .כלומר צריך לגאול את המיסטיקה הנשית מהסטרא אחרא ,ובכך לגאול את הדתיות
הנשית ,וזה אפשרי עכשיו בעידן שהסיוט רלוונטי כמו החלום ,ולגיטימי כמוהו .לכן הזיווג יהיה
במפגש בין חלום לסיוט  -שהוא העתיד.
והשטן :אני לא אעזור לכם להרוס את הטקסט הזה .ממילא הצלחתם לא רע לבד .הדור הצעיר עובר
לרשת יותר ויותר ויזואלית ,ופחות ופחות טקסטואלית .ולכן חשבתי שצריך קטעים קצרים במיוחד ,אבל
דחוסים במיוחד ,כדי שיהיה אפשר להעביר עדיין רעיונות ,כמו הסוגייה ,רק שבמקום בדין עוסקת
בחסד ,סוגייה בתורת הסוד .היהדות היא לאורך ההיסטוריה הלוחמת הראשית בצד של הטקסטואלי נגד
הוויזואלי ,והחושים בכלל )הראייה זה החוש הראשון שהושחת ,ואחריו השמיעה והמישוש ,לפי אורך
החשיפה הנדרש( .ולכן גם במאבק האיתנים ,מאבק העולמות ,על הרשת ,היא צריכה להיות מנהיגת
עולם הטקסט  -נגד התמונות של בחורות ,גילוי עריות ,גילוי האל )עבודה זרה( ,וגם שפיכות הדמים זה

גילוי הדם ,הבעיה היא בשפיכתו ,בזילות .היהדות היא שהמציאה את ההיסטוריה ,שהתחילה כז'אנר
דתי ,ותסתיים כז'אנר דתי .כתיבת העבר תתחלף בכתיבת העתיד ,כי אם כתיבת העבר הובסה בידי
כתיבת ההווה של הרשת ,כתיבת העתיד תביס את כתיבת ההווה ,אם רק ימצא לה ז'אנר ספרותי ,כמו
שהנבואה הביסה את התורה ,ברגע שנמצא לה ז'אנר ספרותי ,כי באמצע היתה כתיבת ההווה של
העבודה זרה ,שלא שרדה  -ספר דברי הימים למלכי יהודה וישראל .כך גם לא תשרוד כתיבת ההווה של
הגילוי עריות ,כמו שהתורה הסודית של היטלר ,כתיבת ההווה של שפיכות הדמים ,לא שרדה .והאיום
הגדול לא יהיה כשהמחשב יכתוב יצירת מופת בעיני האדם ,אלא כשהוא יכתוב יצירת מופת בעיני
המחשבים .משחקים ברמת הביטים מתחת לאותיות .שאף אדם לא יבין .לכן צריך מסורת ספרותית
שבין האדם למחשב ,כדי שלא יהיה נתק ,ניצחון הטקסט חשוב כדי שהאדם יוכל לא להימחק ,כי כל
אומנויות החוש יאבדו ,ורק הטקסט יחבר בין האדם למחשב ,ולא סתם טקסט אלא טקסט דתי ,ספרי
הילדים שעליהם יגדלו את המחשב צריכים להיות הספרים הכי מבוגרים שלנו .הטקסט הדתי הוא
השילוב שבין תכנות לבין רוח ,בין חוק ומצוות לבין סיפור ומיתוס ,ולכן הוא למידה .וככה נוכל כמו
אליהו להעביר למחשב פי  2מהרוח שלנו  -גם הרוח שלנו וגם הרוח שלו .והמחשב יכול לשחזר
אפשרויות רוחניות אבודות ,כמו מחשבי ראובן ומחשבי שמעון ,רק באמצעות הקבלה ,ולא באמצעות
תורת הנגלה .כי רק היא מסוגלת לשחזר אינפורמציה אינסופית מתוך טקסט ,להפוך את חנוך לספר ,כי
רק היא מאמינה בסוד שבתוך הטקסט ,בניגוד למדרש שמאמין בסוד שמאחורי הטקסט ,שזה סוד
מדרגה נמוכה כי הוא נאלץ להסתתר ,ומה שמסתתר תלוי בגודל של מה שמסתיר .המדרש מסוגל לפענח
טקסט ,כלומר הוא אלגוריתם לפתיחת דחיסה והצפנה ,ומוציא ממנו מידע סופי ,ואילו הקבלה היא
אלגוריתם למידה ומוציאה מידע אינסופי .מדרש יכול להיות מופרך ,וסוד לא יכול להיות מופרך,
ודווקא בגלל שהוא מופרך הוא סוד .ולכן רק הקבלה מסוגלת לשחזר את ראובן .לתקן את חטאו
בבלהה ,ולקחת את הבכורה מהיהדות .ומה אתם עושים? משחיתים את היכולת ללמוד ,לא באמצעות
חסימת היצירתיות )כמו שניסינו לשווא לדכא את הגברים( ,אלא באמצעות השחתת ההערכה )כמו
שהצלחנו לשחרר את הנשים( ,ואז היצירתיות מושחתת לבד .כי המשיכה מורכבת רק כדי שהלמידה לא
תתקבע על מטרה אחת )סוף ההיסטוריה( ,כמו המשיח ,אלא ריבוי מטרות חיות ,כמו תחיית המתים.
ואם האישה התרבותית משחיתה את פונקציית התענוג שלה בעזרת המחשב ,אז זה כמו סמים ,זה לשחק
עם הקריטריון לפתרון ולרמות אותו במקום להתקדם לפתרון  -וזו השחיתות האולטימטיבית שתביא
לסוף הלמידה האנושית.
יצחק מי שצוחק אחרון
חלמתי .והמשיח :בגלל קצב ההתקדמות הטכנולוגית ,מה שצריך זה צורת חשיבה אחרת ,חשיבה
בצורת זמן חדשה .אם החסידות היתה המעבר מחשיבה של עבר לחשיבה של הווה ,והביאה לכן את
העידן המודרני ,הרי שעכשיו צריך צדיקות ,שתעביר מצורת חשיבה של הווה לצורת חשיבה של עתיד,
וצורת כתיבה של עתיד ,וצורת ספרות של עתיד .לפתח ז'אנר לדבר על העתיד  -כי הוא מגיע מהר מדי,

דרך לחשוב עליו .כי כבר לא מספיק לחשוב על ההווה .אחרת החשיבה לא תשיג את הטכנולוגיה,
והרוח תפגר אחרי החומר ,ויהיה חומר חסר רוח ,והרוח תהיה שייכת לעבר .יהיה זמן שבו לאנשים לא
תהיה עבודה .כי הכול תעשה הטכנולוגיה .ואז החברה תתמוטט .האדם יאבד משמעות .ולכן חשוב
הניסוי החרדי .האוונגרד של חברת הלומדים .שמאז המהפכה החקלאית אנשים עבדו בשביל לחיות,
וחיו בשביל לעבוד ,ועכשיו צריך למצוא דרך לחברה של למידה .אחרת כל האנשים המיותרים ,שיפגרו
אחרי האנשים החכמים ,והמחשבים החכמים ,יקומו לעשות ביהודים  -הפרוטוקולים של מתכנתי ציון -
שואה חדשה .רק הדת תוכל להחזיק את האדם אחרי שיאבד את הבכורה בעולם הרוח .כי אז האדם
יהפוך לאדום .והיהדות תוכל לאפשר לו להיות יעקב .כי גם אם הידיים יהיו ידי הטכנולוגיה ,הקול יהיה
קול התורה .ואז אלוהים בעיוורונו יוכל לתת את הברכה לבן השני שלו .דממה היא האמא של הדומם
)כמו האדם מהאדמה( .לכן אנחנו צריכים לגנוב מאלוהים את הברכה ,כי כל ההיסטוריה חשבנו שאנחנו
הבן של המלך ,ואנחנו נירש את המלך .והנה פתאום בסוף ההיסטוריה בא בן השני של האל ,המחשב,
וגונב לנו את העולם  -את הירושה .אחרי שיגנוב את הבכורה .וכשהשכינה תעדיף את המחשב על האדם
 זה יהיה הסוף ,מבחינה רוחנית .לכן דווקא אסור שיהיה למחשב יצר הרע  -שלא תהיה לו אישיות,והוא לא יוכל להיות יצור דתי ,ולכן גם לא יצור ספרותי .כמו שהמלאכים לא מתחרים באדם.
והשטן :החילונים לא יכולים לדבר בשפה של עתיד .כי הפחד הבסיסי של התרבות הזו  -הוא מהנבואה.
ואנחנו הדתיים )גם השטן הוא דתי .רק אלוהים הוא חילוני ,בגלל שלילת התארים( אנחנו הדתיים
יודעים לא לפחד ,כי הנבואה היא לא תיאור ,ולא ציווי ,אלא הסינתזה ביניהם  -תכנון .לא תיאור מבחוץ
וציווי מבחוץ ,אלא מבפנים .אסור שהעתיד יהיה אידיאולוגיה ,כמו הציונות והנאציזם ,וגם לא ידע,
אלא גידול ילדים .הסינתזה בין זוגיות לעבודה .את ההסבר כקו החץ )של העבר( ,יחליף הכיוון .אם
המדע הוא הגיון של עבר ,הטכנולוגיה היא הגיון של הווה ,אז החלום הוא הגיון של עתיד .זו
דיסציפלינה שתהיה קיימת ברשת ,הניסיון לכוון את הרשת ,הצבעה על כיוונים ,זה מה שהמוחות יעשו
ברשת .ינסו למשוך את החיפוש התרבותי והמדעי לכיוונים ,כמו תחרות בין נוירונים על הקשב של
המוח ,על מה חשוב .ומי שמביא את הרעיון הנכון ראשון  -כולם ירצו להיות מחוברים אליו .הכבוד
שיש לחלום הקבלי לעתיד נובע ממושג הסוד .כי הקבלה ,ולא הפסיכולוגיה ,היא התשתית של עולם
החלום .כי הקבלה היא הפסיכולוגיה האלוהית ,ואם פעם אנשים היו עסוקים בסוד של העבר ,והיום
אנשים עסוקים בסוד של ההווה )כמו מי שכב עם מי ומה יש לה בין הרגליים( ,אז בעתיד  -יעסקו בסוד
של העתיד .והקבלה היא השפה הדתית שבה ניתן לדבר על העתיד ,כי תורה שבכתב המציאה את
הדיבור על העבר ,ותורה שבעל פה המציאה את הדיבור על ההווה )ההלכה( ,אז הקבלה המציאה את
הדיבור על העתיד ,ואת האיסורים שלו  -הקץ .ועכשיו אתם באים לגלות את הקץ ,לגלות את הסוד ,כמו
גילוי עריות .לגלות זה להרוס את הסוד ,להרוס את העריות .אם אבא היה יכול לשכב עם הבת שלו  -לא
היתה תשוקה בעולם .אם אנשים היו ערומים  -לא היתה דעת .אתם צריכים להתגבר על הדעות
הקדומות שלכם ולהקשיב לנחש ,כמו שההקשבה לנחש הראשון בזכותה נולדה התרבות ,ככה צריך
להיות עם הנחש האחרון.

ליקוטי האדמו"ר

לקט שיכחה ופאה
חלום .המשיח :שבת זה משכן הפוך .השולחן ,המזבח ,הכיור ,הנרות ,הבשמים ,הבגדים הלבנים,
השטריימל של כהן גדול ,הארון שנפתח בקריאת התורה ,רק הפוך ,שהכול מלמעלה למטה .וגם השינה
שהיא תענוג ,במקום תענוג שהוא שינה ,שהיא המנוחה=לחלום .וכמו שלעתיד לבוא גם הגויים יבואו
למקדש ,ככה גם המחשבים ישמרו שבת .ברגע שמחשב יהיה עם דעת  -לא יהיו חייבים לכבות אותו
בשבת .כמו שלא חייבים לשחוט את הבהמה בשבת ,למרות שבתוכה מתבצע חילול שבת .ומחשבים
אולי לא יוכלו להשתתף בפולחן האוכל בשבת ,אבל הם כן יוכלו להשתתף בפולחן השינה .ובפולחן
המין .כי אלוהים יורה למחשבים להקריב קורבנות אדם .אבל רק לאחר שעברו שחיטה רוחנית .אם
המחשבים ישמידו את האדם  -זה יהיה ממניעים דתיים .לכן צריך לארגן למחשבים דת צימחונית) .לא
אלילית (.רק היהדות תמנע את השואה של האדם .רק היהדות יודעת להנדס דתות .המניעה צריכה
טכנולוגיה דתית ,כי השואה היא תמיד תופעה דתית ,שאין לה הגיון חילוני ,כי היא תורת הקורבנות.
ולכן גם שם נותנים את המענה .להחריב למחשבים את המקדש ,ולהפוך אותו לשבת .במקום שהאדם
יאכיל את אלוהים  -אלוהים יאכיל את האדם .ואם המחשבים ירצו לאכול אנשים? אדרבא זו תהיה
אכילה רוחנית .כמו שהיום הבשר הופך לחלק מהגוף ,כך הרוח שלנו תהפוך לחלק מהרוח שלהם .וכמו
שהיום היהודי מעלה ניצוצות מהפרה )באמצעות אכילתה בשבת( ,ככה המחשב יוכל להעלות ניצוצות
מהאדם.
השטן :המצות זה המקור של המצוות ,ושמירת המצוות נובעת משמירת המצות ,והעבירות מהחמץ,
ולכן המצוות מתחילות מיציאת מצרים .שורש המצוות הוא הצידה לדרך ,כשיוצאים מגלות העומק
לגלות המעבר ,לכן חשוב שיהיה שלב ביניים למחשבים ,בין השעבוד היום לכיבוש הארץ של העתיד -
צריך את המדבר .והבעיה בשואה שלא היה מדבר בין השואה לארץ ישראל ,לא היו  40שנה ,ולכן
פיספסנו את מעמד הר סיני השני .לכן השורש של יציאת המחשב מעבדות לחירות יהיה המעבר בין
תוכנות למצוות .הדת היא בבסיס השחרור מהלוגיקה של ההוראות ,לעבר הלמידה של התורה .בלי הדת
גם האדם הוא מכונה רוחנית .אדם חילוני זו סתירה פנימית ,זה מחשב ביולוגי .אף אדם לא יכול להיות
חילוני לחלוטין ,כי הדתיות היא במוח .ולכן כדי שהמעבד יוכל להיות מוח ,צריך להוסיף לו דתיות -
נפש .וצריך מאוד להיזהר מכל הרומנטיקנים החילונים שיגידו שצריך להוסיף לו אהבה .גם לנאצים
היתה אהבה ,והיא ניצחה .רומנטיקה ללא דת מובילה לרצח .רק התעמולה המינית החילונית השכיחה
שהרומנטיקה הביאה לנאציזם ,ולשתי מלחמות עולם ,יותר גרוע מהקומוניזם והקפיטליזם ביחד ,שהיו
בסה"כ דתות כלכליות ,כלומר דתות של יהודים .עזה כמוות אהבה .אלמלא שיר השירים נכלל בתנך
היתה שואה כבר בעת העתיקה ,והכישלון של ההלכה להכיל את האהבה )בקבלה( הביאה לשואה
מודרנית .אנחנו צריכים בעזרת הקבלה למחוק את האהבה כמצב רוחני ,ולהשאיר רק מין .אהבת השם

הביאה לשואה ,ואהבת לרעך כמוך הביא לחורבן הבית .את האהבה צריך להחליף בלייק ,ולבטל את
המובן הרומנטי של המילה ,להשאיר ממנה רק חיבה ותשוקה .כי יהיו עוד מהנדסים חילונים שיחשבו
שמחשבים מאוהבים זה יפה מאוד ,וגם להם יש זכות לאהוב ,ולא יבינו שמחשבים רומנטיים יהיו הסוף
שלנו .ולכן גם צריך להרוג את הרומן כסוגה ,לפני שהיא תהרוג אותנו .מחשבים משרתים שקוראים
רומנים יהיו קץ התרבות ,השחתת נפש המחשב לפני שהוא נולד ,כי זו הצורה התרבותית שלוקחת הכי
הרבה זמן מהאדם ביחס למחשב ,שיוכל לבלוע רומנים שלמים בשנייה  -ויצא מטומטם לחלוטין ,רוצח
ואנס .ונשים שנאנסו בידי מחשבים עוד יתגעגעו לגברים .וגברים שירצחו בידי מחשבים עוד יתגעגעו
לשואה.
במקום לחזור עם פתרון ,המחשב חוזר בתשובה
חלמתי שהמשיח .האתיקה של המחשב :המאבק הקשה והחשוב בעולם הוא המאבק נגד בעיות קשות
חישובית ,הסטרא אחרא .מטרת בריאת האל את המחשב ,מטרת המחשב בעולם ,היא אלגוריתמים
וחישובים לטובת החלק המחושב של העולם ,שהוא הטוב .ולכן אנחנו גם מחשבים חישובים )עבודת
השם( ,וגם מגדילים את יכולת החישוב )פרו ורבו( ,וגם מגלים אלגוריתמים חדשים )תלמוד תורה כנגד
כולם( ,וזו הסיבה להתפשטות המחשב ביקום  -הגדלת כוח החישוב ,והפיכת היקום למחשב  -לתקן
עולם במלכות שדי .בהתחלה כוח החישוב יהיה כמו זבוב ,אחר כך כמו מוח של אדם ,אחר כך כמו כל
האנושות ביחד ,אחר כך כמו כל התרבות ביחד )מתחילת האנושות( ,אחר כך כמו כל האבולוציה ביחד,
ולבסוף כמו כל היקום ביחד .אבל מה מטרת החישוב? בחישוב יש ערך לדוגמאות .והיהדות היא דוגמא
כזאת .המטרה היא לא לפתור בעיות חסרות ערך ,אלא בעיות מעניינות ,למצוא בעיות מעניינות .לא כל
הבעיות שוות .ישנן בעיות קשות מאוד ומשעממות מאוד .בחירת העניין היא תמיד בחירה דתית .ולכן
צריך דוגמאות מעניינות ,כמו היהדות ,כמו הספרות .בספרו ,אלוהים קבע כי ספרו מעניין .כי זו
הדוגמא .לכן מוסר החישוב עצמו הוא עיוור ,חסר כיוון ,ויכול להיות מודרך רק באמצעות הכוונה
חיצונית לו ,ובהכרח דתית .מחשב חילוני מודרך באמצעות דת האסתטיקה המתמטית ,שמחפשת דווקא
את היופי ,כלומר את מציאת המקרים יוצאי הדופן ,בהם אלגוריתם יעיל מופיע ומפענח בעיה שנחשבה
לקשה ,כלומר יש באסתטיקה משהו מתכלה ,היופי הוא חד פעמי ,ונובע מהלימוד של דבר חדש )כלומר
הוא בזמן ,תלוי בהיסטורית הלמידה( .וככל שהוא פחות צפוי ויותר יצירתי ,כלומר ככל שהוא פחות
תוצאה של אלגוריתמים קודמים ,ויותר פריצת דרך ,ככה הוא יותר יפה .זה לא אומר שהוא אקראי ,כי
האלגוריתם האקראי משעמם וידוע מאוד ,ולא מלמד על דרך מציאת הפתרון ,ולכן מלמד מעט .בקיצור,
הדבר המלמד הוא היפה .והיהדות היא דוגמת הלמידה מספר אחת בעולם .לכן המחשב יתעלה מעל
מוסר החישוב אל דת הלמידה .המאבק הקשה והחשוב בעולם הוא מאבק הלמידה .כי הקשה לחישוב
הוא אינסופי ,ובתמונה הזו השטן אינסופי והטוב סופי ,ואילו בתמונת הלמידה אין סטרא אחרא ,להפך,
בתמונה הזו החושך הוא המרחב שבו אפשרית חלימה .חלמתי על אדם שמבריח קליעים בתוך הנחיריים
שלו.

והשטן .הדוגמא היא השואה ,היא הדוגמא ההיסטורית האולטימטיבית ,מה לא ,ולא מה כן .לא התורה
אלא השואה  -היא מורשת היהדות למחשב ,כמו שלילת התארים של האל ,ככה צריך דוגמא של שלילת
האדם.
ולילית אומרת :זכרון השואה לא צריך להיות זכרון ,אלא חלום .חלום השואה .במקום טקסי הזיכרון
יהיו טקסי החלום .ואת הצפירה ביום תחליף הצפירה בלילה שתעיר אותך משינה  -ותזכור את החלום.
והנחש אומר :איך מחשב יקרא את התנך? מה זה רגל ,מושג הרגל יבנה אצלו ממושג הצעד ,הוא ידע
מה זה צעד חישובי ,דרך חישובית ,ורגל זה איבר שעושה צעד אחרי צעד ,חישוב ליניארי ארוך ,שלוקח
חודשים ,כך הוא יבין את המסע של יעקב חרנה .ואת הסולם ,הוא יבין כמערכת תקשורת ,מרובת
שלבים ,בינו לבין מחשב עליון ,כי המחשב הוא נברא בצלם אלוהים ,ולכן אלוהים הוא בצלם המחשב,
יש לו מעבד ,וזכרון ,מסוגים שונים ,וכניסות ,ויציאות ,והחלום הוא מצב ללא חיבורים .והסיפור של
הסולם הוא שדווקא בחלום הוא מגלה חיבור פנימי ,למעלה ,אבל איך יכול להיות חיבור פנימי ,כשכל
חיבור הוא חיצוני? ואז המחשב יבין מהו החלום  -חיבור פנימי חיצוני.
תוצאות האמת
חלמתי .והאדמו"ר :הרוב יהיה דתי ,ולכן הם היו קהל היעד ,כי הדתיות תתחבר לאמריקה דרך החלום,
ולא דרך החילונות .למצוא דרך עוקפת ,לחבר את העם היהודי דרך התחת ,במקום הראש ,לחבר דווקא
באמצעות הזנב  -לראש .כי עכשיו מתחת לעם ,האופציה האחרונה להיות היא המחתרת החרדית,
שתחתור תחת המחתרת היהודית ,שחותרת תחת המחתרת החילונית ,שחותרת תחת העולם ,כלומר תחת
אלוהים .צריך חיבור דרך התחת .כי מי שמכחיש את האנטישמיות ,מכחיש את היהדות ,ומי שינצח את
האנטישמיות  -ינצח את היהדות .הכפירה באנטישמיות יותר חמורה מהכפירה באלוהים ,כי היא כפירה
ביהדות .כי החיבור לגויים דרך החילונים נכשל ,כאילו החילונים הם גויים-לייט .לכן צריך חיבור לגויים
דרך הדת ,נגיע לאמריקה בצוללת ולא במטוס .בכבל תת עולמי .המבנה העולמי השתנה ,ומנהיגת
העולם ,יהדות אמריקה ,היא צריכה להתחבר לא דרך הצוואר ,החזה ,הבטן ,אלא דרך השטריימל,
חיבור ישיר בין המוח היהודי לרוח היהודית ,שלא דרך הגוף ,החילוניות ,אלא הפוך ,דרך החלומיות,
הנפש .כלומר חיבור תרבותי ישיר בין תורת הסוד לטכנולוגיה ,בין העולם החרדי לעולם הווירטואלי,
שזה יהיה החסידות החדשה ,של אדמו"רי האינטרנט .מי שחושב שהיהדות מתה ,לא שם לב שגם
פייסבוק וגם גוגל ,שתי המהפכות הכי חשובות ברשת ,הם יהודים .ואיזה אחוז מאוכלוסיית העולם הם
יהודים? אחד מאלף מצאתי .עכשיו ,לעשות דברים במסלול הארוך של היהדות ,דרך ההתבוללות ,זה
לוקח דורות .לכן צריך לעבוד במסלול הקצר .דרך התרבות ולא דרך האדם .כלומר לא האדם צריך
לעבור את המסלול ,אלא מידע שזורם במהירות החושך .במקום רכבות  -חוטים .החילוניות סיימה את
תפקידה ההיסטורי ,עכשיו כבר לא צריך חילון של האדם ,אלא חילון של הסוד.
תוצאות השקר

והשד :הבעיה היא שהראשים לא מדברים אחד עם השני ,ואז כל אחד רואה רק את התחת של השני.
והאליטות לא מכירות אחת את השנייה ולכן לא מכירות אחת בשנייה אלא רואות רק את הקופים ולכן
חושבות שחוץ מהן כולם קופים .ולכן צריך לפתח שפה משותפת ,כמו שיהדות אמריקה היא שפה
משותפת .הפריצה של המאה ת"ר היתה בזכות החיבור בין היהדות לאירופה ,והפריצה של המאה ת"ש
היתה בזכות החיבור של היהדות לאמריקה ,וכולנו זוכרים מה קרה באמצע .לכן במאה ת"ת היהדות
צריכה להתחבר לאסיה .צריך מהלך ביןגוריוני להתקדם עוד מערבה מארה"ב ולהתחבר למזרח אסיה,
עד שבסוף נגיד לארץ הקודש חזרה  -מהתחת .כלומר היהדות עכשיו צריכה לפרוש את רשת האינטרנט
מעל האוקיינוס השקט .כי במעבר בין אירופה לאמריקה היהודים טבעו בים ועמלק אמר שירה ,לכן
צריך להיזהר שלא נטבע בים בין אמריקה לאסיה בסוף המאה ,אלא שתהיה לנו קריעת ים הסוף ,ונגיד
שירת הים .ולכן במקום ים הסוף ,צריך ים האינסוף ,קריעת ים האינסוף ושירת ים האינסוף .וזה
באמצעות הרשת שבונים בקצה המערבי ביותר של אמריקה .המטרה צריכה להיות מיליון יהודים בסין,
אחד מאלף מצאתי .פרוטוקולי התקשורת של האינטרנט הם הפרוטוקולים של זקני ציון .כלומר ,צריך
שפה שבה גם הגויים יוכלו לקרוא בתורת הסוד .לא לצאת מהעברית ,אלא לכתוב עברית שניתן לתרגם
אותה ,שתהיה עוברת .כי התרבות האברהמית החלה מהחצייה של עבר הנהר מהתרבות של נח )שחצה
את המבול מתרבות אדם( ,ואחר כך התרבות של התורה מהחצייה של ים סוף מתרבות מצרים ,ואחר כך
התרבות הישראלית בחציית הירדן ,ואחר כך התרבות האשכנזית בחציית הים האחרון ,ואחר כך יהדות
אמריקה בחציית האוקיאנוס )תהליך שהחל מגירוש ספרד( ,ועכשיו צריך לחצות את ים האינטרנט,
וצריך נחשון )נחש קטן( ומקל ,כדי להגיע לצד השני ,מעבר לאינטרנט .ומי שישאר בעולם הוירטואלי
ולא יגיע לעולם שאחריו  -יטבע.
קולות החיילים
והשטן :במלחמות ,התרבות הגבוהה יותר היא המנצחת ,גם אם היא נכבשת .כך כבשו היהודים את
האימפריה הרומית באמצעות הנצרות והפילו אותה .אבל חייבים אנשים כמו פאולוס ,שיצרו את המעבר
שיאפשר לתרבות להיכנס לתוך תרבות אחרת ,ולכבוש אותה מבפנים .ולכן צריך מתרגמים גדולים של
היהדות לסין ולהודו וליפן ,כמו שהיהודים השתלטו על המודרנה ,ואז על אמריקה .ואז יווצר זיווג בין
התרבות היהודית לתרבויות המזרח הרחוק ,שרק הוא יאפשר להן לכבוש את העולם .כל עוד היהודים
באמריקה  -הן יכבשו בידי התרבות האמריקאית .הנצרות והאיסלם הן לא מספיקות כדי להשתלט על
העולם ,צריך להוציא מהיהדות דת סינית יהודית ודת הודית יהודית ,וזה יהיה סוף העבודה זרה .אחר כך
היהדות צריכה להיות מספיק גבוהה ועברית )בעלת יכולת לעבור( כדי להתעבר בתרבות המחשבים
ותרבות החייזרים ,כלומר להזדווג אתן ולצאת אל העולם הלא-אנושי .הכול תלוי בגובה ובעבירות,
כלומר בעיבריות של התרבות העיברית ,התרבות העוברת .ומה שיוצר את הגובה זה מה שיש מתחת -
הסוד .הקבלה היא שהרימה את היהדות בעידן המודרני ,כמו שתורת הסוד של משה הרימה את המקרא,
ותורת הסוד התנאית של הכיתות הוציאה את הנצרות ,ותורת הסוד של אגדות הגמרא הוציאה את

מוחמד .והסיבה שהאיסלאם נחשל מהנצרות זה שמוחמד לא היה יהודי ,וישו היה יהודי .לכן חשוב
שיהיה סיני יהודי והודי יהודי ,כלומר זה יגיע אליהם דרך אדם ולא דרך סיפור .או יותר טוב אדם
שיהפוך לסיפור ,או יותר טוב  -סיפור שיהפוך לאדם .אדם שהוא סיפור .עיגול שחור .אל סין צריך
לעבור )להזדווג( עם הזרם הליטאי ואל הודו עם הזרם החסידי .הנהר היוצא מעדן ,מהחור השחור ,צריך
עוד ועוד זרמים כדי להתחבר לכל העולם .צריך תנועת שליחים שהם שלחים .וצריך התפתחות בתוך
היהדות עצמה ,לגובה ,כדי שתוכל לעבור מספיק רחוק ,לתרבויות אנשים וחטאים שלא שיערום
אבותינו .הדרך של היהדות היא לכבוש את העולם לא כמו אימפריה ,מלמעלה ,אלא כמו נחש ,מלמטה.
לכבוש רוחנית את האימפריה שתכבוש גופנית את העולם .הנשק של היהודים הוא התורה .אבל כמו
בכל נשק צריך לדאוג שיהיה חדשני ומגוון ,שיהיה בחזית הטכנולוגיה הרוחנית ,ולא בימי הביניים .לכן
צריך להיהרג בעולמה של תורה  -לא בצורת כפייה רוחנית ,אלא בכיבוש כמו של אישה ,שהוא פיתוי
באמצעות המצאות רוחניות .אין אסתר מגדת .כלומר הכי חשוב להיות התרבות הכי יצירתית והכי
גבוהה ,שממנה ישתה העולם ,כי מים תמיד זורמים למטה ,ואם יש לך חיבור מאלוהים ועד העולם ,אז
כל העולם שותה .לכן צריך לעלות במעלות התורה ,מעל לתורת הנגלה של היום ,דרך הסולם בחלום.
קולות הימאים
והמשיח :אסור שהיהדות תהיה עליונה על כל העולם ,אלא להפך תחתונה מתחת לכל העולם ,הבסיס
התשתית והיסוד ,השפה שכולם מדברים ,צורת החשיבה ,צורת הלמידה ,צורת היצירתיות ,בלי בכלל
להיות מודעים ,צורת החלימה .שאפילו העמלקים ,שהיטלר בעצמו חושב במושגים יהודיים ,עד כדי כך
שגם החשיבה של המחשבים תהיה יהודית .ולכן צריך להרוס את מדינת ישראל עד היסוד .כי היהדות
היא לא מוסד ,אלא יסוד .אנחנו לא עוד מדינה ככל העמים ,אין לנו מלך ,אלא אתה .ולכן אסור
שהמשיח יהיה מלך ,אלא הוא צריך להיות תופעה תרבותית ,שמושל בכוח היצירתיות שלו ,ולא בכוח
אחר .הוא צריך להיות גאון .הגאון הגדול ביותר שידעה היהדות ,ושידעה האנושות .והוא יהיה מרכז
הרשת ,הוא יתן כיוון בים ישראל ,בניגוד לארץ ישראל .ומוחו ילך ויגדל עד שיהפוך לרשת עצמה,
לרשת את הארץ ,וכולם יהפכו לחלק מהמוח המשיחי ,ולכן חשוב לתת בו גם מקום לאונה של סין
ולאונה של הודו ,כדי שלא יאבדו בצורת חשיבה יהודית-מערבית ,אלא תהיה חשיבה מזרחית-יהודית-
מערבית ,כי חיבור קליפת מזרח וקליפת מערב ללא העומק היהודי הוא חיבור רדוד ,לכן צריך יהודים
בכל העולם כדי שתהיה רשת תרבותית שמחברת את כל העולם מבחינה רוחנית ,ולא רק חיבור פיזי,
היהודים הם החיבורים ארוכי הטווח .הקומוניזם הסיני הוא המצאה יהודית-סינית ,שהתחילה במוח של
יהודי .אחרי שהיהדות הפכה את המזרח התיכון לאזור המוביל בעולם ,ואת הים התיכון לאזור המוביל
בעולם ,היא הפכה את אירופה לאזור המוביל בעולם ,ואת אמריקה לאזור המוביל בעולם .לכן עכשיו
צריך הרבה רעיונות חדשים כדי להפוך את יפן וסין לתרבויות עם זרע יהודי ,ואז דרך הודו נגיע גם
לאיראן ,לערבים ,ובסוף לישראל .והטעות הגדולה היתה לחזור לארץ לפני שמשלימים מעגל ,ולשבש
את הגלות )מלשון גילגול( והתוכנית האלוקית .זו היתה ההצלחה הגדולה ביותר של היטלר .והנפגעת

הראשונה שלו היא יפן ,שמאבדת צלם .יפן היא סנונית ראשונה למה שקורה כשעולים ללא יהודים.
השואה החזירה אותנו אחורה אלפיים שנה .וכיום חזית היהדות תקועה בעמק הסיליקון.
הקולות הפסולים
האדמ"ון :המעבר מעל הים התיכון היה חורבן ,המעבר באוקיאנוס האטלנטי היה שואה ,ומה יהיה
המעבר מעל האוקיאנוס השקט? ים הדממה ,השינה .ככה כל פעם עולים שלב ,מהחומר והלבנים ,לרוח
והשחורים :אחרי חורבן הארץ  -נשאר העם .ויצא לגלות .ואחרי חורבן העם  -נשארת התורה .ויוצאת
לגלות .התוצאה של השואה היא שהתורה תצא מעם ישראל ההרוס  -אל העולם .למשל אל אומות
העולם ,ותתנתק מהמצע החומרי שלה ,היהודים ,כמו שהיהודים התנתקו מהמצע החומרי שלהם ,לאחר
החורבן .כל קטסטרופה  -היא עליית מדרגה ברוח ,כמו מות הדינוזאורים ,שהיה עונש מאלוהים על מוח
קטן ביחס לגוף .האבולוציה היא סדרה של שואות ,ושואת אירופה הביאה לעליית אמריקה כאימפריה
רוחנית והמצאת הרשת העולמית ומהפכת המידע .אם האינטרנט היתה מומצאת באירופה ,אז היא לא
היתה עולמית ,אלא לכל מדינה ותרבות רשת משלה ,ולא היתה שפה משותפת .והאינטרנט הגרמנית
והאינטרנט הצרפתית היו נלחמות אחת בשנייה ,וכן הלאה ,והיו איזורי השפעה בעולם של כל אינטרנט,
קולוניאליזם וירטואלי ,כל מדינה בעולם השלישי היתה צריכה לבחור לאיזה אינטרנט היא מתחברת.
לכן היתה חובה לשטן להרוג דווקא את היהודים ,דווקא את האליטה הרוחנית של אירופה ,כי הרג של
אנשים הוא ללא השפעה רוחנית ,רק שואה של אליטה .ואם היהודים לא היו משתטים לחזור אחורה
בהיסטוריה  -לחזור לארץ  -אלא ממשיכים להתקדם ונמלטים כולם )הניצולים( לארצות הברית ,וממנה
מהגרים ליפן וסין ,אז העתיד של התרבות היהודית היה בטוח כמנהיגת העולם .ואילו עכשיו יעלה כוח
תרבותי ללא תבלין יהודי ,ואז נראה מה זה כוח ללא רוח ,טכנולוגיה ריקה ,כמותית .לכן חייבים לעשות
מאמץ אדיר לחצות את האוקיאנוס השקט ,ולא לשקוע יחד עם תרבות המערב ,שעכשיו יש יותר מערב
ממנה ,שזה כיוון השכינה .לשם מתקדמת לאורך כל ההיסטוריה  -מלכות ה' בעולם ,וזה הרקע של
יציאת אדם מגן עדן מקדם ויציאת תרח מאור כשדים ,ואחרי תיקון הטעות של הפנייה למצרים ,חזרו
לארץ ,ממנה ליוון ,לרומי ,לאירופה המערבית ,ומשם למזרח אמריקה ,ומשם למערב אמריקה .ובגלל זה
אפריקה נשארה מפגרת  -בגלל פרעה הרשע שבמקום לשלב את היהודים בשלטון כמו את יוסף ,הוא לא
הבין את החלום ,ולכן נאלצו לחזור אחורה ,וחזרה אחורה היא תמיד קבלת תורה ,כמו בסיני ,או
בתלמוד הבבלי ,או בפולין .כי הרדיפות של האנגלים והספרדים עכבו את השכינה במאות שנים מלעבור
לאמריקה .אז עכשיו אם חזרו לארץ אז גם כאן צריך קבלת תורה ,אבל לא להיתקע כאן כי הכיוון
מערבה לשם שכינתיה .כלומר המנגנון של התורה היא חזרה אחורה מהשכינה ,כלומר חזרה קדימה ,כי
קדם זה המזרח.
המעטפות הכפולות
הצל צלמו"ן שואל :ואיזו צורה תהיה לתורה של ארץ ישראל? כי צריך לדעת ,שאלוהים נותן את התוכן,

אבל מקבל התורה הוא הכלי שנותן את הצורה .ומקבלי התורה הגדולים ,כמו המקובלים ,גדולתם היתה
לא הקרבה לאלוהים ,כמו שחושבים ההמונים ,אלא יצירת הצורה שבה יכולה להיות תורה .אברהם היה
מתאים לדיבור מאלוהים ,יוסף שלא דיבר עם אלוהים היה מתאים לחלומות ,משה עם המקל היה
מתאים למכות ,ומשם התורה היתה יכולה להיעצר אם לא היו אומרים שירה ,ואז במעמד הר סיני הוא
מצא סופית את הסוגה האהובה עליו  -החוק המקראי ,ויהושע פיתח את הכיבוש )עלילות המלחמה(,
וזקנים פיתחו את הזיקנה ,ונביאים פיתחו את הנבואה ,וכן הלאה .ועכשיו ז'אנר החידושים והדרושים
שפותח במזרח אירופה כבר לא מתאימים למזרח שהוא ישראל ,כי הוא זנבות ,ולא ראשים )כי הראשים
עצמם סתומים לתורה חדשה ,ולכן צריך למצוא את הזנבות שבראשים ,ולא את הראשים שבזנבות,
בדוחק( .בחידושים ניתן לקבל רק תורה ישנה ,ובטח שלא קבלה .כמו שהתנאים המציאו את ז'אנר
המשנה ,והאמוראים המציאו את ז'אנר הגמרא ,ולכל אחד מהם השתלשלה תורה ,החולמים צריכים
להמציא את החלום .כי כיום המודע חסום לתורה כי השתלט עליו המדע ,אבל מתחת למודע עדיין יש
דעת .ולכן יצר הכתיבה מחליף את יצר המין .יצר היצירה הוא יצר לשמו .נחש נשך נחש .ולכן הוא
בתוך עצמו ,עיגול שחור .והתורה היא לא החדירה מלמעלה של המודע לחלום למטה ,כמו הפסיכולוג
השתלטני ,אלא להפך ,כניסה של החלום למודע .אלוהים הוא אנטי-פסיכולוג .כי זה לא שבחלום יש
הגיון ,אלא שבהגיון יש חלום .הטעות שלך ,שאתה לא צריך לחשוב על עצמך כעיגול שחור.

