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הבשורה
על פי
שי אור
כהורים אתם דוגלים בהצבת
גבולות? מודדים את הכישלונות
וההצלחות? חשוב לכם מאוד
שהילד ישתלב במסגרות? ובכן,
לפי מנחה ההורים שי אור ,אתם
כנראה עושים את זה לא נכון.
פלא שקשה לכם ואתם סובלים?
"אני רוצה לחולל מהפכה שקטה
שמתחילה במשפחה"
מאת נטע אחיטוב

בזמן שרובנו מחפשים הגשמה עצמית ,יצירתיות ,מימוש וסיפוק ב�ק
ריירות שלנו ,מתחת לאף שלנו מסתתר שדה אפשרויות רחב שבו
אנחנו יכולים להביא לידי ביטוי את היצירתיות שלנו ואת יכולת המנהיגות
שלנו (לא פחות) ובאופן כללי את עצמנו במלואנו :ההורות.
הורות וחיי המשפחה יכולים להביא אותנו להגשמה עצמית בדיוק כמו
עבודה ,כך טוען המטפל ומנחה ההורים שי אור" .ברור שלפעמים קורה ההפך,
שהמשפחה היא משאבת אנרגיה ובמקום שתהיה מקור לאושר ,היא מקור
לסבל" ,הוא אומר" .הרי איכות החיים היא תוצאה של איכות היחסים בינינו
לבין עצמנו ,והאיכות הזו משתקפת גם באיכות היחסים עם ילדינו".
הורות ,לפי גישתו של אור ,יכולה להיות דבר מרגש ומשמח ,לאו דווקא
אוסף מטלות ש"צריך" לעשות כדי להוציא בסוף הדרך ילדים מוצלחים .אבל
כשאנחנו עסוקים בהצבת גבולות ,וחושבים עליה במונחים של הצלחה או כיק
שלון ,אנחנו פשוט מפספסים את המהות של ההורות  -וגם את כל הכיף.
"קצת עצוב בעיני שההורות היא הקרב המאסף של התפתחות האנושות",
אומר אור.
למה הכוונה?
"החינוך של הילדים שלנו הוא המקום שבו אנחנו משמרים הכי חזק את
ההורים שלנו ושבו מרחב התנועה המחשבתי שלנו הכי קטן ,והאבסורד הוא
שזה התחום שהכי משפיע על האנושות ,כי את מגדלת את דור העתיד .בבית
שלי אני מרפא את האנושות .ועם זאת ,כל כך מעט מדברים על הורות .את
יודעת למה? כי גברים לא מגדלים ילדים ,והשיח נשלט על ידי גברים .לא
תמצאי גברים ,מאלה שגדלנו על ברכי התיאוריות שלהם ,זיגמונד פרויד
ואחרים ,שגידלו ילדים או היו מעורבים בטיפול בהם בגיל שבו התלות של
הילדים מוחלטת .אם אתה לא מבין את העומק הזה ,את הדינמיקה האמיתית,
איך אתה יכול להגיד משהו על המין האנושי?"
השיח החדש שאור מנסה להנחיל ,המבטל את הדברים ש"צריך" לעשות
בהורות ,כמו להציב גבולות ,להוביל את הילד להשתלבות בחברה וכד' ,קוק
סם לרבים  -וליתר דיוק ,ל 6,000-איש שרכשו את ספרו הראשון" ,הורות
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כמעשה נסים" ,שיצא לראשונה -ב ,2014-בהוצאה עצמית ,ומאז הודפס בחמש מ�ה
דורות ,וגם לכמה אלפים נוספים שמגיעים לטיפולים אצלו או להאזין להרצאות
שהוא מעביר פעמיים בחודש ברחבי הארץ.
אחר צהריים חורפי אחד בסוף השבוע ,הסינמטק בתל אביב מלא עד אפס
מקום .בקהל גברים ונשים ,מבוגרים וצעירים .ההרצאה מתחילה עם דוק מסוים
של מבוכה ,גם מצדו של אור וגם מצד הקהל ,אבל בהדרגה העניינים מתחממים -
אור נעשה בטוח ורהוט יותר ממשפט למשפט והקהל מתמסר לרעיונותיו :הוא
מדגיש את ההנאה שבהורות אבל לא חושב שהתרפסות או התבטלות בפני רצוק
נותיו של הילד היא הפתרון .הורה טוב ,על פיו ,הוא כזה שמקשיב לילד שלו ,אבל
באמת מקשיב לרצונות שלו ,שאור מכנה אותם "בקשות" .הוא סבור שישנן שבע
בקשות שילדים ,כל הילדים ,מבקשים מהוריהם :להרגיש בבית בעולם; לחוות
הנאה ,חיות ,משחקיות ותשוקה; לחוש ייחודי; קרבה עמוקה; חופש ביטוי (לא חוק
פש ביטוי במובן המשפטי ,אלא האפשרות לבטא באופן נינוח תחושות ותהיות);
חופש מחשבה; חופש הוויה.
לטענתו ,גם אנחנו ההורים מבקשים את הבקשות הללו ,ולעתים קרובות אם
הורה לא קיבל מענה לאחת הבקשות שלו בילדותו ,כמבוגר הוא מנותק מאותה
בקשה ומתנהל בהתאם עם ילדיו שלו" .במהלך פגישות עם הורים אני מגלה שוב
ושוב עד כמה מערכות היחסים בין הורים לילדיהם רוויות פחדים" ,כותב אור בסק
פרו" .פחדים שהתגלגלו והתעצמו מדור לדור הופכים מערכת יחסים שנולדה
מתוך כוונה עמוקה ומסירות שאין כמותה למבוך של רעיונות נוקשים ,אינטרסים
סמויים והרבה מאוד מאמץ ,מאבק ותסכול .הפחד הוא שגורם לכל כך הרבה אבות
ואמהות מופלאים לא להקשיב לעצמם ולא להקשיב למה שילדם מבקש… וזה
הופך פשוט כל כך להקשיב לבקשות שלהם ,כשמסכימים להודות שאלה גם הבק
קשות שלנו".
במהלך ההרצאה עולים בקהל הנהוני הסכמה או צחקוקי הזדהות ,אך בסוף לא
נותר זמן לשאלות" .בדרך כלל זה חלק סוער מאוד בהרצאות" ,מסביר לי אור אחר
כך" ,והשאלה הרווחת ביותר  -אין הרצאה שבה היא לא עולה ' -אבל מה עם הצק
בת גבולות?'"
ובאמת ,מה עם הצבת גבולות?
"אפשר לומר שגבולות הם הפרה הקדושה של ההורות ,זה הרעיון השגור שלק
פיו תפקיד ההורים הוא להציב גבולות לילדיהם .לדעתי מאבק של ילד בהוריו נוק
בע משתי סיבות אופציונליות :או משום שאחת מבקשות העומק אינה נענית
 לדוגמה ,ההתעקשות של ילד לא להוריד את הצלחת מהשולחן אולי נובעת מהקמאבק סביב הבקשה להנאה או הבקשה לייחודיות.
"הסיבה השנייה שיכולה להוביל ילדים למאבק כוח היא הצורך שלהם במק
נהיגות אמיתית .ילד נעשה בודד בתוך המשפחה כשההורה חסר עמוד שדרה ,מהק
סוג של 'אעשה מה שאתה רוצה'' ,אין לי שום דבר בעולם חוץ ממך' ,או כשההורה
נלחם בו ומנסה לנצח אותו כדי להראות לו שהוא צודק .אבל זה רק גורם להם להק
רגיש כמה אנחנו חלשים .כדי שילדינו יוכלו להירגע ולהתרווח בעולם ,הם צריק
כים שיהיה להם אחרי מי ללכת ,שיהיה מנהיג בבית ,מנהיג אמיתי.
"בשני המקרים ,גם של בקשת עומק שלא נענית וגם של מחסור במנהיג ,הצק
בת גבולות אינה הפתרון ,היא ההפך ממה שהם מבקשים .כי הם מבקשים יותר
הקשבה .כאשר מדובר בסיבה הראשונה של צורך בבקשת עומק ,אני מציע להורים
לבדוק איזו בקשה הם מבקשים ולמצוא את הדרך להיענות לה ,כדי שהמאבק
יהפוך למיותר .גם כשמדובר בסיבה השנייה ,הקונספט של הצבת גבולות מחמיץ
את העיקר ,כי הוא מעביר את כל תשומת לב ההורים אל פני השטח ,אל טון הדיק
בור ,אל הכללים והעקרונות ,בזמן שהסיבה האמיתית למאבק היא מתחת לפני
השטח .אם ההורה לא שלם ולא בוטח בהורות שלו ,אלא רק מדקלם ועושה דבק
רים כי ככה נהוג ,אז הילד מתחרפן מהיעדר המנהיגות ויוצא למאבק כדי שהמק
נהיג יחזור .והוא לא יחזור באמצעות הצבת יותר גבולות מבחוץ.
"אגב ,זה קורה גם לי לפעמים עם הילדות שלי" ,מנחם אור" .כשאני אמבה רכק
רוכית לידן ,חלשלוש ,הן מראות לי דרך ההתנגדות שלהן שהן מבקשות משהו
אחר ,שהן מבקשות מישהו עם עמוד שדרה ,שיודע מה הוא רוצה .המטרה שלי,
כהורה ,היא להיות שותף בכיר .זו לא שותפות שווה כי אני המבוגר והם הילדים,
אבל זו שותפות שבתוכה יכול לצמוח אדם שלם ,שאת אופי הפריחה שלו לא אני
קובע ,אלא הילדים שלי".
ובאמצעות המנהיגות שאתה מציע ,אפשר יהיה למנוע מאבקי כוח עם
הילדים?
"לא .ילדותי בעיני לצפות שבבית שבו מתגוררות חמש נפשות עצמאיות ,כמו
שלנו למשל ,לא יהיו מאבקים בכלל .מה שחשוב זה לא ההימנעות ממאבק ,אלא
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מי אהיה כשמתקיים קונפליקט .האם אני רוצה להיות המאבטח שבכניסה לארק
מון ,או המלך שמנהיג את חיי הממלכה? בעצם ההבדל בין להציב גבולות לבין להק
נהיג זה כמו ההבדל בין להגיד לא ללהגיד כן .הרבה יותר מרגש בעיני ללכת אחרי
מי שיש לו דרך ,כזה שאומר כן".

בלי תעודה על הקיר
שאלת הגבולות שמטרידה כנראה את רוב ההורים עומדת במרכז הספר החק
דש "בלי גבולות" ,שאור עמל עליו בימים אלו ועתיד להתפרסם בחודשים הקרוק
בים ,אחרי שגייס לו מימון באמצעות אתר מימון ההמונים הדסטארט .את הקמפיין
באתר פתח אור יום לפני הפגישה הראשונה שלנו ,וכבר ביום הפגישה – כעבור
 244שעות בלבד – השיג מחצית מסכום היעד ,שעמד על  50אלף שקל .יומיים ל�א
חר מכן עבר את סכום היעד ,ובסופו של דבר הסתיים הקמפיין עם סכום כפול מזה
שביקש –  100אלף שקל ,מ 777-תומכים.
התהליך הזה הוא הכי רחוק שאפשר מהאופן שבו נולד הספר הראשון" .זה נמק
שך שמונה שנים" ,צוחק אור" ,הייתי מאוד תמים .חשבתי שמכיוון שהטקסטים
שכתבתי יכולים לעזור לכל כך הרבה אנשים ,אז ברור שההוצאות הגדולות ירצו
לפרסם .שלחתי לכולן ,אף אחד לא התייחס .המשכתי לחזר על הפתחים ,כי הילד
הפגוע שבי רצה שמישהו רציני ומוסמך ,עם כריכות למינציה ולוגו ,יכיר בי .התק
גובה היחידה שקיבלתי היתה מלקטורית באחת ההוצאות הגדולות ,שאמרה לי
שההוצאה לא בעניין כי הספר רחוק מדי מהמיינסטרים ,אבל המליצה לי להשק
קיע בעריכה .הקשבתי לעצתה ,לוויתי כסף ונעזרתי בעורכת נאוה צלר ,שעשתה
עבודה מדהימה .כשהסתיימה העריכה גילינו את הדסטארט ,ובעזרת  450תומכים
גייסנו את הכסף להוצאת הספר באמצעות ההוצאה לאור העצמית שהקמנו,
'בדיוק' .בדיעבד ,כמה טוב שהוצאנו אותו לבד".
הבית של אור ואשתו ,אורית פיול אור ,המכונה בפיו "האשה שלי" ,בפרדס
חנה ,נראה כמצופה מזוג שאחד מהם הוא מדריך הורים והשנייה מנחת מעגלי
נשים – מבולגן ,עמוס בפריטים ("במשפחה שיש בה חמישה אנשים חופשיים יש
בלגן ,אין הרמוניה .ככה זה אצלנו .בטח ראית כמה מבולגן כאן") ,מלא בכלבים
וחתולים שמגיעים לקבל את פני הבאים ,תרנגולות בחצר ,גינה פראית ותחושה
מיידית שאפשר להתרווח ולהסיר חסמים.
אנחנו מכינים קפה במטבח ,לוקחים כמה עוגיות והולכים לחדר הטיפולים של
אור ,שנראה כמו קליניקה טיפוסית של פסיכולוג – שתי כורסאות זו מול זו .ההבק
דל היחיד הוא שאת הביתן הזה בנה אור במו ידיו והעיצוב כפרי משהו – קירות
בצבע בוץ וחלונות הפונים לחצר פורחת .מפעם לפעם נשמעים קרקורי תרנגולות.
בקרוון ליד יושבת סיון קישוני ,המנהלת האישית של אור ,שמתאמת את ההרק
צאות ומארגנת את לוח הזמנים של הטיפולים .על הברכיים שלה יושב חתול
ג'ינג'י בזמן שגם היא ,כמוני ,המומה מהמספרים הגבוהים שמראה קמפיין ההדסק
טארט כעבור יממה אחת בלבד.
שמו של אור אמנם לא נישא בפי כל כמו שמותיהם של מדריכי ההורים הטלק
וויזיוניים מיכל דליות ועמוס רולידר ,אך כפי שמעיד קצב גיוס המימון המטאורי
לספרו ,יש לו מעריצים מושבעים ושמו עובר ביניהם מפה לאוזן .כשסיפרתי ,למשל,
במערכת "הארץ" שאני עומדת לראיין את אור ,הופתעתי מהתגובות הנלהבות של
אמהות שונות בחדר ,בסגנון "הוא/הספר שלו שינה את חיי" .טרם התחקיר הראשוני
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ולפני שקראתי את הספר ,דימיינתי מטפל עם גישה רוחנית במשקל נוצה ,כזו
שהגיעה יחד עם אופנת הניו אייג' ,אבל טעיתי – אחרי קריאת ספרו אפשר לומר
כי התיאוריות של אור יסודיות ולא "רוחניקיות" .הוא כן נעזר במונחים מעולם הניו
אייג' ואפשר בהחלט להעריך שרבים ממעריציו מגיעים מהאזורים הללו ,אבל יהיה
זה חטא לאמת להכניס אותו לקטגוריה הזו .אגב ,גם שמו ,שי אור ,שאפשר לחשוד
בו כי נבחר מטעמים רוחניים ,התברר כשמו מלידה ולא כבחירה אופנתית.
משכל זה נאמר ,חשוב לציין שבכל זאת קיימת מכשלה בדרכו של אור אל
המיינסטרים :אין לו תעודת הסמכה של מוסד רשמי כלשהו .הוא לא פסיכולוג ומק
עולם לא למד טיפול במקום מוכר .אור לא רואה בכך בעיה וניכר שכך גם המטוק
פלים הרבים המגיעים לביתו ,למה שהוא מכנה "טיפול".
"ממש לא הפריע לי שאין לו תעודות" ,מספרת דלית (שם בדוי ,לאור בקשתה
לשמור על פרטיות ילדיה) ,ב ת  ,45אם לשלושה ילדים ,בן  ,17בן  13ובת  ,8שע�ו
סקת במקצועות הטיפול .היא התחילה טיפול אצל אור לאחר שקראה את הספר
שלו ,שהומלץ לה על ידי כמה אנשים שונים" .התקשורת אתו היא בין שני בני
אדם שווים ,ולא בין מטופלת למטפל .היה לזה אפקט אדיר מבחינתי ,כי זה איפק
שר קרבה עמוקה .שי מסוגל להקשיב למה שנמצא מתחת לפני השטח ולגעת בנוק
שאים עמוקים מאוד .התפעלתי מזה שהוא לא מנסה להיות מושלם ,ואם הוא טועה
אז אפשר לדבר אתו על זה בפתיחות".
דלית הגיעה אל אור בעקבות קשיים נקודתיים עם הבן הבכור ,ויכוחים רבים עם
שלושת ילדיה ובאופן כללי עם תחושה ש"לא ספרו אותי בבית"" :שי השיב לי את
השליטה על הנעשה .הוא גם העניק לי יכולת הקשבה אחרת לילדים שלי .הריבים
פחתו בצורה משמעותית ולמדתי לא לוותר על עצמי 'למען' הילדים ,אלא לפעול
ממקום שרואה אותי ואותם .הוא עזר לי לשפר את ההורות ואת התקשורת בתוך הבית
בצורה מהותית .זו בעצם שפה חדשה של הקשבה ולא של כוח .וכמו כל שפה ,גם זו
דורשת תרגול והתמדה ,אבל הרווח שהיא מעניקה לכל בני המשפחה הוא עצום".
"פעם היה מקובל להשאיר כל חריקה ביחסים בתוך הבית" ,מסביר אור" ,בין
אם זה בין בני הזוג או בין הילדים .היום יש לגיטימציה להגיד שקשה לנו ,שזה טוב.
עם זאת יש הבדל גדול בין לציין שקשה לבין להתלונן .בטיפולים שלי ,אני לא
יכול לתת עזרה לאבא או לאמא עד שהם לא מסיימים להתלונן .לפעמים זה נמק
שך שלוש פגישות ורק אז מתחיל התהליך הטיפולי".

אור ובתו הקטנה
סיטה

אז אתה כופר ברוחניות מכל וכל?
"אני מאמין ש'המהפכה השקטה' ,זו שאני מבקש להיות חלק ממנה ולקדם
אותה ,קשורה למשפחה .העולם הרוחני לא מכיר במשפחה כלל .אנשים הולכים
למדיטציה ומספרים לעצמם שכשהם יירגעו שם ,הם יהיו יותר רגועים עם הילק
דים שלהם .אבל זה בדרך כלל לא נכון ,זה לא עובד ,בדיוק בגלל ההפרדה הזו".
וכפי שקורה תכופות בשיחה עם אור ,מגיע דימוי כדי להמחיש את כוונתו:
"דמייני משפחה ,שכולם יחד מנסים לשחות בים .יש גלים ,מלח ,רוח ,קשה לשק
חות .האבא מתבאס והולך ליער לבד ,ואז בין העצים הוא רואה בריכה של מים
מתוקים ובה המון גברים אחרים שוחים בקלות ,כי אין גלים ,מלח ורוח .איזה יופי,
הוא חושב לעצמו .יש שם גם אדם מבוגר ומרשים ,שמציע ללמד אותו לשחות.
במהרה הוא הופך לווירטואוז בשחייה במים המתוקים .נלהב ומרוגש מהתובנות
שרכש ,הוא חוזר לים ומרצה בהתלהבות למי שלא הלך ליער ,מלמד אותם איך
לשחות .על רקע התסכול והייאוש שלהם ,הוא נראה כמו מישהו שמבין על מה
הוא מדבר ,אבל אף אחד ,כולל האבא שחזר מהיער ,לא מצליח לשחות בים הסוק
ער והמלוח על פי התורה שנוצרה בבריכה הצלולה שביער".
אחרי שאני מחייכת למשמע המשל ,הוא מוסיף" :אני לא חושב שקשר עם
אלוהות באופן כללי זה דבר רע ,אבל אני באופן אישי לא רוצה לשבת שם ביער
עם הגברים .המהפכה החרישית שלנו מתחוללת בתוך הים הסוער ,עם ילדים חוק
פשיים ובלגניסטים ,עם כביסות והסעות לחוגים ,ועם אשה או גבר שלא בהכרח
מסכימים אתנו ובטח לא מעריצים אותנו".

"אני לא גורו"
אור ,בן  ,54נולד וגדל בקיבוץ בית זרע שבעמק הירדן ,בתקופה שעדיין היתה
נהוגה בו לינה משותפת .בדיעבד התברר לו שחוויית הלינה המשותפת ,שנתפסה
כנורמלית בתקופה ההיא ובמקום ההוא ,היתה טראומטית עבורו .בספרו הוא תוהה
"איך מתוך כוונות כל כך טובות (של ההורים) נוצר חורבן כל כך גדול?" "בגיל 28
כבר הבנתי שחייתי בהכחשה רוב חיי כשסיפרתי לכל מי ששאל שלינה משותפת
זה כיף" ,הוא אומר" .הבנתי שהורי  -כמו רוב ההורים בעלי הכוונות הטובות  -נתנו
לי את מה שהאמינו בו אבל לא את מה שאני ביקשתי לקבל כילד".
הוא למד מוזיקה בבית הספר רימון ,ואז עבר לאוניברסיטת בר אילן לתואר
שני בקומפוזיציה ומוזיקולוגיה .הלימודים ,לדבריו ,השרו עליו דיכאון ,והוא התק
קשה להתמודד עם התחרותיות בעולם המוזיקה .אחרי ארבע שנות אקדמיה ושני
סמינרים בלבד שנותרו לו להשלמת התואר ,בהתייעצות עם המטפלת שלו ,צילה
פירן קרני ("גם היא נטולת תעודות ,מה שהעניק לי השראה" ,הוא אומר) ,הוא
פרש מהמוזיקה.
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הוא התחיל ללמד מוזיקה בקבוצות והקים סדנאות של ריפוי באמצעות מוזיק
קה .הסדנאות צברו תאוצה והתלמידים ביקשו גם עזרה אישית ,מה שעשה בהתק
חלה בהיסוס ואחר כך בהנאה וביטחון" .הפכתי בהדרגה מנער קורבני שמסתתר
בבית מאחורי דעות מוצקות והילה אשלייתית של מוזיקאי עם פוטנציאל ,לגבר
שבוטח בפנימיותו ומסכים לפגוש אנשים ולתת את עצמו ,את כל כולו בעולם",
כפי שהוא כותב בספרו.
"רק בגי ל  ,35אחרי שהתחלתי להבין מה באמת ילד מבקש לקבל מהוריו ,ה�ר
גשתי מוכן להיות אבא" מספר אור .כשנולדה בתו הבכורה ,נעם ,היום ב ת ( 19א�ח
ריה נולדו גם אלי ,היום בת  ,13וסיטה ,בת  )8נתיב חייו השתנה :הוא המשיך
לעבוד כמטפל ,אבל הטיפולים קיבלו אט-אט דגש הורי יותר .בשנת  2000הקימו
אורית והוא ,בשיתוף עם עוד חמש משפחות ,בית ספר לחינוך אלטרנטיבי בעמק
חפר .במשך ארבע שנים ניהל אור את בית הספר" ,ילדי אדמה" שמו ,שפעל ללא
רישיון משרד החינוך ("האישור הגיע שבועיים אחרי שסגרנו") .כיום לומדת בתו
הצעירה של אור בבית הספר "הבית העגול" שהוקם על ידי אחותו וגיסתו .כמו בית
הספר שניהל אור ,גם הבית העגול דוגל בהיעדר ציונים ותחרותיות וכמותו גם הוא
פועל עדיין ללא רישיון" :אומרים שצריך ציונים ,כי טבע האדם הוא הישגי" ,הוא
אומר" .זה אולי טבעו של גבר בתרבות הקפיטליסטית ,זה בטח לא טבעם של ילק
דים שטרם תוּ בנתו .חושבים שאם ילד מצליח ברמה החיצונית ,זוכה למשל בפרס
נובל או הופך לכנר ראשי בתזמורת ,אז כנראה היינו הורים טובים .אבל הסיפור
כלפי חוץ הוא הפוך מהסיפור בפנים .כילדים ,אנחנו מבקשים להצטיין על עצם
הקיום שלנו .ברגע שמחלקים לנו ציונים רק על מה שאנחנו מספקים ,משהו בפק
נים מת".
אפשר לומר עליך שאתה בעצם "גורו הורים"?
אור נראה מאוכזב מהשאלה" .מה את חושבת? מבטיח שאענה לך ,אני לא מתק
חמק ,אבל אחרי שתעני לי".
אני חושבת שכן .יש איזו רטוריקה של גורו סביבך ,אנשים שמספרים
ששינית להם את החיים.
"אבל למה זה מתחבר לך למילה 'גורו' ולא למילה 'מטפל' או 'מורה'?"
אולי בגלל השימוש שלך במונחים מהעולם הרוחני והיעדרה של תעודה
רשמית על הקיר?
"בשבילי המילה 'גורו' אינה ביטוי להערכה ,אלא לגנאי .קשה לי מאוד עם
המילה הזו" ,אומר אור ,שמכיר מקרוב נפגעי כתות" :עבדתי לא מעט עם אנשים
שנתנו שנים מחייהם למורה רוחני או לבמאי תיאטרון או לבעלים של החברה
שבה הם עובדים ,או אפילו לבן זוג שתיפקד כגורו בחייהם .עזרתי להם להשתקם
מאובדן האמון שלהם בעצמם ומהחורבן הרגשי שכרוך בזה".
"אני לא עוסק ברוחניות ,אני גם לא משתמש במילה הזו .אני לא מכיר גורו
שעומד בתור לסופר עם הילדה שלו כשהיא צורחת וחושב איך להתמודד אתה.
אין גורואים כאלה  -ולא סתם .גם בתרבויות הכי רוחניות ,כמו התרבות ההודית
למשל ,יש הפרדה בין העולם הרוחני לבין המשפחה .אנשים יוצאים מהבית ועוזבים
את הילדים שלהם בשביל ללכת לאשרם ,לעשות מדיטציה .זה לא הסיפור שלי".
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