




הוא מונח מקובל בקרב חוקרים והוגים רבים  פוסטמודרניזם

שהחלו  , רחבותתרבותיותוחברתיות,פילוסופיותמגמותלציון

שיח  אשר בבסיסן עומדים[1],העשריםהמאהבמחצית השנייה של

השוללים את  הגותי־פילוסופיורעיוןחברתי

יציבה ומציגים  משמעותואפיסטמולוגיתודאותשלקיומן

.  מודרנייםה('אנ)מטא־נרטיביםוהאידאולוגיותהכלפיספקניתגישה

תפיסות  על, ביקורתמעלהאו, הפוסטמודרניזם מציב סימני שאלה

,  אירוניהומאופיין בעידן הנאורותהמשויכות לעולם

מובחן  , יציב, ובדחייה של קטלוג בינארי,אקלקטיות

.אוניברסליתוקףבעל, מציאותהשלהיררכיו

מודרניזם-פוסט
:מויקיפדיההגדרה 
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אירוניה ודחייה נגד כל מה שמוגדר  , הפוסטמודרניזם מוגדר כגישה של סקפטיות
כלכלי , ידי רוב החברה בכדי לתחזק כוח פוליטימקובלתואידיולוגיהנרטיביתכדרך

.חברתיתוהיררכיה
,  ידע אובייקטיבי, חושבי הפוסטמודרניזם יתנגדו לכל מי שמעביר מסר של הארה

.שזה דרך חשיבה מטעה ושונה מהמקובל בנרטיב הפוסטמודרניוגם יחשבו
בכדי לשמור ולטפח כוח פולטי ממשלתי  , החשיבה הפוסטמודרני היא רלטיבית

.חברתי
ואובייקטיבית אלא כאובסולוטיתבחברה הפוסט מודרנית האמת לא נחשבת

.של כל אחד ואחד כמו גם מוסר רלטיבילתיפסתםיחסית
כל מה שנחשבת עובדה אובייקטיבית חושבי הפוסטמודרניזם טוענים שזה גישה 

שבעצם  , גישה מחשבתית נאיביתבתפיסתם המחשבתית וטוענים תלוינאיבית
.זה ההפך

מודרניזם-פוסט
:מויקיפדיההגדרה 





הגלדיאלקטיקת
קוגנטיביאיך הממשלה משתמשת בדיסוננס 

זאת מערכת כדי להוביל מחשבות 
ופעולות לתוך קונפליקט שמוביל  
לפתרונות סינטטיים שרק יכולים  

להיות מוצגים אך ורק דרך מניפולציה  
נדה  'שלוקחת צד שתקדם את האג

.שנקבעה מראש

אופוזיציה נשלטת
פתרון-תגובה-בעיה



הגלדיאלקטיקת

agenda
ריכוז כוחות השליטה

thesis
איומי טרור מומצאים 

ואירועי דגל כוזב
יצירת בעיה

Anti-thesis
הציבור מגיב ומבקש 

עזרה והגנה מהממשלה
כדי ליצור שלטון ומדינת 

משטרה
synthasis

הסרת החופש וזכויות 
והעברת הכוח מהרבים 

לבודדים



:אטאיסט-השקפת עולם

החומר זה עליונות.

רוח לא קיימים\בורא.
המישור הפיזי בלבד מתקיים. 
לא חוקים טבעיים ששולטים בהשלכות של , רק חוקים פיזיים קיימים.

.ההתנהגות
.יחדהכלתודעה זה רק משהו טהור מכאני או חסר משמעות או . 
.הם שופטי האמת היחידיםהמדעיזםמוסדות . 

הקיטוב דיאלקטיקת
POLARIZATION DIALECTICS



:דתי-השקפת עולם

אלוהים כל יכולהכלהרוח והבורא זה . 
העולם הפיזי הוא רשע ורק צריך להתרחק ממנו. 
לעיתים  לאלוהים יש דרישות קפדניות על איך האנושות צריכה לציית. 

(רצון חופשי לא קיים)קרובות לסט של חוקים 
במקום זה אנו צריכים להתמקד על , אין צורך במיקוד בעולם הפיזי. 

.החיים שלאחר המוות עם אלוהים

הקיטוב דיאלקטיקת
POLARIZATION DIALECTICS



SOLIPSISMהמילה באנגלית 
בלטינית מהשם תואר  בהמקורבאה

,  "לבד"ALONEמשמעות , SOLUSשנקרא
".אני"SELFמשמעותה , IPSEהלטניתוהכינוי

העצמי  ( נפש)שהשכל סוליפסיזם זה אידיאולוגיה
.שמתקייםשל כל אחד הוא הדבר היחיד

טוענים שידע של כל דבר מחוץ לשכל סולופסיסטים
אין דבר כזה אמת  כמו גם, עצמו לא בטוח

ושום דבר לגבי העולם החיצוני , אובייקטיבית
שלנו ואיך היא באמת עובדת ויכולה והמציאות

.להתגלות ולהיות מדוברת לאחרים

Solipsism-סוליפסיזם



סוליפסיזם זה גם דת נפולה וגם סימן 
.לילדותיות רוחניתהיכר

השקרית מהאידיולוגיהכיוצא
הרוחנית האמיתית  ההתעוררותהזאת

אלו , האמיתי נתפס כתרמיתוהשגשוג
יודעים ומבינים לגמרי  שבאמת ערים הם

הזאת היא קיימת שהמציאות האובייקטיבית
.ואפשרי זה לגלות,והאמת יכולה להתגלות

Solipsism-סוליפסיזם



בעולם המודרני אנו רואים הרבה חוסר דגש על  
הם שמים דגש , זאתבמקום, פילוסופיה ורוחניות

והם בעצם , על מוסדות עולמיים ואירועים
שהפתרון היחיד שיש שאין לו  אירוניתמאמינים

פוליטי  אחרת חוץ מפתרוןאלטירנטיבהשם
והם  , וכלכלי למצב העבדות של האנושות

שהפתרון היחיד  להתוודאממשיכים להיכשל כדי
.לעבדות האנושית זה רוחניות

חוסר דגש על פילוסופיה ורוחניות
SECULARISM-סקולריזם



חוסר דגש על פילוסופיה ורוחניות
SECULARISM-סקולריזם

מדעיזםוחומריות אטאיזםהעדפה של . 
השתלטות צד שמאלי של המוח כחוסר  . 

התפתחות רוחנית כתוצאה ממערכות חינוך  
מודרניות

(  מטריאליסטיות)סאקלוריותאמונה שמטרות . 
.של כוח וכסף זה התשוקה של מעמד השליטים

דחייה בלקבל את זה שיש קיום של דת מוסתרת . 
.שפועלת בעולם



להתעלם ממערכי נתונים והתעסקות בנתונים  
שתואמים את השקפת העולם המושרשת שלהם  

שמתבססות על ארגונים שממומנים על ידי  
.שלטונות הממסד והממשלה

אפיגנטיקהכשמדובר במדע מודרני מתהווה כמו 
וביולוגיה הוליסטית שמתחילות להרים גל נגד  

אותם השקפות עולם על ידי התגשמות  
נכונה והבנה מטאפיזית לתוך המחקרים  תודעה

.שלהם ושיטותיהם

מדעיזם



עולם שמבוססת  והשקפתחברתית -היא תאוריה כלכלית
.על הגותו של קרל מרקס

.תאוריה זו מייצגת את המטריאליזם הדיאלקטי
ועיקרי התאוריה  19-תאוריות אלו התגבשו במאה ה

.אנגלסעל ידי קרל מרקס ופרידריך 1848פורסו בשנת 
והסוציאלית  המדורניתוהחברה הקומוזיםמרקס הוא אבי 

-וה19-שהביא להשפעת הרס ומוות עצומים במאה ה
כמו גם מרקס בשותפות שלו עם קרל שאפר  , 20

הליגה  "פתחו ארגון שידועה בשם אנגלסופרידריך 
את  ואנגלסשגם שם כתבו מרקס , "הקומוניסטית

The)" מניפסטוקומוניסט "ה Communist Manifesto)

MARXISM-מרקסיזם



MARXISM AND SOCIALISM



האוקולטדחיית ידע 



(Occult)תורות הנסתר
מהמילה הלאטינית  OCCULTUS סודי: "ההגדרה והפרוש הוא" ,

" מוסתר", "חבוי" OCCULTARE

האוקולטיזם זה לימודי החוקים הנסתרים של הטבע בדגש על החוקים 
רוחני שהם הרבה מעבר לאלו  \(מנטאלי)נפשי \שעובדים במישור הבלתי נראה

(.החומרי)העולם הפיזי \שעובדים במשור הנראה

כמו גם האוקולטיזם כרוך בקבלת השקפת עולם רחבה יותר בהרבה מאדם  
.ממוצא היום יומי

גם  , אוקולטיסטים אפשר להגדירם כאלו שלומדים את כל חוקים של הטבע
ואלו שהרבה יותר מורכב לראות עם עיניים פיזיות או , אלו שכבר נראו לעין

.למינהםכלי מדידה 



(Occult)תורות הנסתר
שכולל  , האוכלוסיההאוקולטיזם הוא גוף מדע שלא פופולרי בקרב רוב 

בתוכו ידע נסתר על איך הפסיכולוגיה האנושית עובדת ואיך חוקרי  
ואלו שבלתי ( החוקים החומריים)גם אלו שנראה לעין , הטבע פועלים

(החוקים הרוחניים)נראים 

הארקנה  
הגדולה

העולם  
המאקרוקוסמי
עולם חיצוני

ידע על חוקי הטבע  
החוקים  )

(האוניבירסליים
ידע על המדע  

החומרי

הארקנה  
הקטנה

העולם הפנימי
הידע העצמי

ידע על 
הפיכולוגיה
האנושית
ואיך היא  
מתפקדת


