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אחת המגמות שהחלה להסתמן 
 ולהתפשט בהדרגה לפני

כ–200 שנה הייתה שחרור 
המוח והחשיבה האנושית 

לחקור, לבחון ולהשפיע. עד אז היו 
הפילוסופיה ותוצרי חשיבת האדם נחלתם 

של בודדים - בעלי ממון בעת העתיקה 
ואנשי הממסד הדתי מאוחר יותר.

הסברים אפשריים לשינוי הם פתיחת 
שערי מוסדות החינוך במאה ה–19 לכלל 

הציבור, הנגישות ההולכת וגוברת לעזרים 
בסיסיים )פעם אמצעי כתיבה וספרי 
קריאה וכיום ציוד מחשוב( והזמינות 

הגורפת לידע שקיים באינטרנט. גורם 
נוסף לעלייה בהיקפם של אנשי המחשבה, 

העיון והדעת ושל כותבים ויוצרים 
הבאים מכל שכבות האוכלוסייה נטוע 
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בתמורות שהתרחשו בתחום הטכנולוגי 
והפוסט–טכנולוגי.

זמן חופשי לחשוב
הטכנולוגיה והרובוטיקה תפסו את מקומן 
של הידיים העובדות. בעקבות כך חל שינוי 

בדפוסי חיי הפרט והחברה. האדם נאבק 
עד אז באמצעות עבודת כפיים קשה על 

הישרדות קיומית, על הבטחת המזון ועל 
צורכי היסוד של היום הבא. הוא שהפיק 
את האנרגיה שהייתה דרושה בחקלאות, 

בטווייה, במכרות וכדומה. התיעוש הגובר 
הביא להמרת האנרגיה האנושית באנרגיה 

מכנית ולתמורה מהפכנית בדפוס חיי 
האדם, שנפגש לראשונה עם ה"פנאי" ועם 
הזמן החופשי הנוצק אל תוך תבניות חייו. 

"הפנאי הביא לתמורות בפני החברה, בחינוך, 

בפיתוחה של תרבות הפנאי, במבנה המשפחה 
והחברה, בכלכלה ועוד", כתב אלי כהן–ג'וור 

בספרו. השינוי שבו אנחנו עוסקים התבטא 
בשחרור המוח והחשיבה האנושית לחקור, 

לבחון ולהשפיע. היום, גם האדם העובד 
למחייתו מתנסה ב"זמן חופשי לחשוב", 

והוא אכן חושב ומפיץ את תוצרי חשיבתו 
באמצעות ספרים, תורות למיניהן, תפיסות 

פילוסופיות, מאמרים ודיונים העוסקים 
במרחב הרחב של חייו. 

הסבר נוסף לשחרור התודעה האנושית 
ולהצפת המרחב האינטלקטואלי בתכנים 

העוסקים ב"עצמי" - בזהות, בייחודיות 
האדם, בייעוד ובמשמעות הקיום האישי - 

הוא התפוגגות השפעת הדת. הדת והממסד 
התקיף והמקיף שלה קיבעו את דפוסי 

חשיבת האדם והטביעו בהם את ה"אמת" 

הטכנולוגיה והרובוטיקה 
תפסו את מקומן של הידיים 

העובדות, ובעקבות כך חלו 
שינויים בדפוסי חיי הפרט 

האיום הרובוטי הזה גורם לתמורות במערכות התפיסה והחברה. 

והחישה שלנו ולפגיעה בייחודיות, בייעוד ובמשמעות שיש 

לקיומנו כבני אדם. ואולם, לרשותנו עומדת ה"רוח", המוכלת בהווייתנו כגוף ונפש ומורכבת 

מכוח, מאור, מאהבה ומיצירה. על המתח המתקיים בין ה"רובוטיקה" ל"רוח האדם" 

מאת: ד"ר רות אנגל אלדר
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האבסולוטית שאין לחקור אותה, כך שעם 
הדיפת הדת חל שחרור במחשבת האדם.

המדע, ובעקבותיו התמורות הטכנולוגיות, 
סיפקו לאדם את האמון שלו בעצמו. 

תופעה זו כשלעצמה הייתה מהפך 
בתולדות האנושות. קצב השינוי הוא מהפכני–
רבולוציוני. תפוקותיו של המוח האנושי כיום 

אינן עומדות בשום יחס להיקפי תוצריו 
בתולדות ההיסטוריה האנושית. גם בתקופה 

העתיקה במקומות כגון יוון, רומא ומצרים, 
חירות החשיבה של מוח האדם הוגבלה בגין 
ההכפפות לאלים. בריאות וחולי, שובע ורעב, 

בצורת ותנובה, מוות וחיים, הולדה ועקרות 
לא אתגרו את מוח האדם, וגם אם היו 

בתחומים אלה מומחים ובעלי ידע היה האדם 
נתון לחסדי האלים. 

כשמוח האדם הפך לנכס 
היקר ביותר מבחינה 

משקלו הסגולי בהשפעה 
על חיי הפרט והחברה, 
מצאה הדמוקרטיזציה 
לראשונה את ביטויה 

החברתי בשלטון 
מחשבת האדם באשר 

הוא אדם. 
גורם נלווה נוסף לערכו 
הסגולי הגבוה של מוח 
האדם ותפוקותיו הוא 

ממד הזמן. שחרור מוח 
האדם הביא ליצירתו 

של ממד חדש הפועל על החברה ומפעיל 
אותה. זהו ממד הזמן, וליתר דיוק - קצב 
התפוקה של מוח האדם. כלומר, הרחבת 
מספר המוחות החושבים אינה מספקת, 
ואיכותם תלויה בקצב ההפקה המתקדם 

והמהיר ביותר של תוצרי החשיבה. 
התוצאה היא האופן שבו מתעצבת 

החשיבה האנושית. השינוי ניכר בדמותן של 
תפוקות החשיבה ובעובדה שכעת אפשר 
למדוד אותן. תפוקות אלה מחייבות את 
הפרט להתאים את עצמו אליהן. במקום 

שישלוט בחייו וינהל אותם, שרידות 
האדם תלויה ביכולתו להתאים את עצמו 

לתקשורת על חידושיה הטכניים ועל תכניה 
מגרי החושים, המופקים ומתיישנים כהרף 

עין. ההתאמה היא למחשוב, לתקשורת 
החברתית, לתזונה הקומפקטית, לגיל 

ההורות ולהורות כתוצר של מבחנה. 

תמורות אלה מטביעות את חותמן גם על 
תחומי ההגות, הפילוסופיה והספרות. 

גם לכאן חדר ממד הקצב והוא מתבטא 
בתפוצת ענק של ספרים האפשריים 

לקריאה מהירה, בהם ספרי מתח וספרי 
הגות שהם ספרי הדרכה ומתן תשובות על 
שאלות של מהות - כיצד להגיע לשלמות, 

לאושר ולהצלחה ולהשיג מטרות. 

איבוד החוויה החושית
תנאים מקיפים אלה פועלים על האדם, 

ההופך לרובוט. האבולוציה, בדמות האדם, 
תלויה מאז ומתמיד בהתאמתו לסביבתו 

המשתנה. יתרון המוח ותפוקותיו 
בשילוב המהירות והקצב מספקים 

גירויים סביבתיים 
להתפתחות גוברת 

של המוח האנושי תוך 
כדי ניוון של מערכות 
בלתי נחוצות לקיומו. 

מערכות החישה 
והתפיסה של האדם 

ותהליכי ההכרה 
 והחשיבה מתנוונים

  עד כדי הכחדה 
עתידית שלהם.

החושים קורסים 
תחת מערכת הגירויים 

המציפה אותם 
ואינם עומדים בקצב 

שנדרש לקליטה ולעיבוד של אותם 
גירויים משתנים. האדם אינו מפעיל את 
חושיו בתפקודו היום–יומי ופועל על פי 

פקודות מוחיות של מהירות, של יעילות, 
של חישוב, של כימות ושל בקרה. עיקר 

החשיפה שלו היא למערכות מכניות 
וירטואליות של מחשוב–על. כך המוח 
אינו צריך לעבד מידע והחושים אינם 
צריכים להגיב. כל שנדרש הוא ללחוץ 

על הפונקציה המתאימה, והאדם נע 
באמצעות כלי תחבורה המנווטים אותו 

תוך כדי צמצום מערכות החשיבה, החישה 
והתגובה, שהיו מעורבות בתהליך פשוט 

ויום–יומי מעין זה. 
האדם ניזון ומזין את משפחתו ממזון מהיר 
ובריא, הוא צורך מוצרים דרך המחשב בלי 

לעבור את החוויה החושית הכרוכה בתהליך 
הרכישה ומשנה מקום מגורים באופן תדיר 

בשל הצרכים במקום עבודתו. המערכת, 
שהייתה שותפה להסתגלות קהילתית 

וחברתית, מאבדת את חיוניותה מכיוון 
שהקשר החברתי בלתי אפשרי בתנאים 

שבהם הקצב מכתיב את החיים. במישורים 
רחבים יותר, החברה והפרט שבתוכה פועלים 

בתוך מערכות גלובליות של כלכלה, של 
תחבורה, של לוחמה ושל תקשורת כשהם 

שקופים לחלוטין ונטולי זמן תגובה לחשיבה 
ולביקורת על הנעשה סביבם.

מכיוון שהחושים הופכים להיות חסרי 
תועלת, הם מתנוונים ומאטים את 

הקצב ההולך ומואץ של פעילות מוחית 
וריאקציות מוחיות לחידושים. האם 

ניעצר להריח פרח, להעמיק בספר שראוי 

אחד מהגורמים הנלווים לערכו 
הסגולי הגבוה של מוח האדם 

ותפוקותיו הוא ממד הזמן. שחרור 
מוח האדם הביא ליצירתו של ממד 

חדש הפועל על החברה ומפעיל 
 אותה. זהו ממד הזמן, וליתר

דיוק - קצב התפוקה של מוח 
האדם. כלומר, הרחבת מספר 

המוחות החושבים אינה מספקת, 
ואיכותם תלויה בקצב ההפקה 

 המתקדם והמהיר ביותר של
תוצרי החשיבה
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לקריאה, להקשיב לציוץ הציפורים? האם 
נקדיש זמן לפיתוח מערכת רגשית עם 

הזולת ולעיבוד של שלל גירויים והפעלות 
רגשיות? את מקומם תופסת מערכת של 

גירויים מיידיים ותגובות מיידיות. לחיצה, 
הפעלה, צריכה, השלכה וכך הלאה. 

תחרות בין–מוחית
זהו הרובוט שכל אחד מאיתנו הופך 

להיות. ה"מוח" של אלה שנולדו עם נתונים 
מתאימים יזכה בתמריצים להתפתחותו, 

ואילו האחרים ינועו כמכונות מול מערכת 
של פקודות ממוחשבות, תוך כדי התנוונות 

 גוברת במערכת החישה המעכבת
צמיחה והתקדמות.

תהליך ההסתגלות האבולוציונית מרמז על 
מגמת שימור והולדה של עוברים שאמנם 

מפותחים במוחם אבל בעלי חושים מנוונים. 
השינוי יתבטא באופיו של המרחב 

האקולוגי. למשל, הניוון החושי וקצב 
הפעילות המוחי–תפיסתי המתפתח יבטלו, 

כתהליך אבולוציוני, את הצורך בצמחייה, 
בספסלי ישיבה בפארקים או באוטובוסים 

)עם התפתחות הרכבות המהירות 
שתחצנה יבשות(. דין דומה יחול על בתי 

הפרוורים, התופסים מקום ומחייבים 
השקעת זמן בטיפוח, באחזקה ובגינון.
הרובוטיקה, שהולכת והופכת בתהליך 

האבולוציוני לחלק ממרקם האדם 
ומהמרחב שבו הוא מתקיים, מתנגשת 

בממד ה"רוח" שבאדם וברוחניות 
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החושים קורסים תחת מערכת הגירויים המציפה אותם. האדם אינו מפעיל את חושיו 
בתפקודו היום–יומי ועיקר החשיפה שלו היא למערכות מכניות וירטואליות של מחשוב–על. 

כך המוח אינו צריך לעבד מידע והחושים אינם צריכים להגיב. כל שנדרש הוא ללחוץ על 
הפונקציה המתאימה, והאדם נע באמצעות כלי תחבורה המנווטים אותו תוך כדי צמצום 

מערכות החשיבה, החישה והתגובה 
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המתפשטת. ממד ה"רוח" שבאדם מצוי 
במתח עם הרובוטיקה של האדם והחברה. 

"מערכת החיסון" החברתית המגנה מפני 
נגע או סטייה חברתיים פועלת באופן זהה 

למערכת החיסון 
שבגוף האדם. פרידריך 

הגל, ממייסדי 
האידיאליזם הגרמני, 
הגדיר זאת במונחים 

של דיאלקטיקה. 
ביסודה נמצאות 

התזה - התורה 
והזרם - הכובשת 

את מרחב החיים של 
הפרט ושל החברה, 

והאנטיתזה - צמיחה 
בלתי נשלטת של 

תהליכים המנוגדים 
לתזה הבסיסית. 
מתוך שתי אלה, 

באופן מובנה ופנימי, בוקעת הסינתזה, 
ההשלמה. זוהי חוקיות ההתקדמות של 

מחשבת האדם ותולדות האנושות, מכיוון 
שהסינתזה הופכת בעצמה לתזה וכך 

הלאה, בהתקדמות אין–סופית. התהליך 
נבלם בתנאים שבהם "מערכת החיסון" 

קורסת וכושר העמידה של "גוף ההיסטוריה 
החברתית" אינו יכול למתקפה ששינתה את 

רקמות היסוד שלו. 
ההתנגדות לגוף הזר שחודר למערכת הגופנית 
של האדם היא מודל האב למתרחש בחברה. 

ההתנגדות היא ההתחסנות הטבעית, שמקנה 
לאדם יכולת עמידות חזקה יותר שמתנקזת 

למערכת הדי–אן–איי שלו וממנה הלאה 
לצאצאיו; רגולציה, איזון ומתקפה של חיידקים 

אלימים יותר, שמחייבים את האדם לפתח 
מערכת חיסון חזקה יותר או לקרוס.

לוחמת נגד רוחנית
שטף הרוחניות, שמציף אותנו על גווניו 

השונים, מקבל את מובנו גם כאנטי וירוס 
שמטרתו להכחיד את הנזק של הרובוטיקה 
שדבקה בנו, והוא מהווה רכיב בעל עוצמה 

בהתאמה של דמות האדם ושל החברה. 
כאנטיתזה, הרוחניות מקבלת אופי של 

לוחמת נגד הן בהצהרות היסוד שלה והן 
בלוחמה האקטיבית של מיליוני מאמינים 

ברחבי העולם שקוראים לביטול ההשפעות 

המקיפות שהיו למדע. ביסוד המאבק 
הכוחני נמצאת החזרת האדם אל האמונה, 

אל הדת ואל אלוהים בבחינת תהליך של 
אנטיתזה רדיקלית. 

מאבקם של המאמינים 
הוא על אושיות 

קיום האדם והחברה, 
ההולכות ומתפרקות 

עקב הדחת האל 
והאמונה – היסודות 

היחידים שיכולים 
להגן מפני התרסקות 
מוחלטת. מבחינה זו 

מאבקם אינו שונה 
ממאבקים דומים 

בתולדות האנושות כגון 
הלוחמה של המרקסיזם 

נגד הקפיטליזם, 
שניזונה מתחושת 

איום דומה. תפיסה 
זאת מתבטאת בין היתר אצל אלמד 

מוחמד. בספרו יש פירוט מעמיק, אקדמי 
ובלתי דוגמטי של יתרונות האסלאם 

ושל התפשטותו בקרב מאמינים כגורם 
"המציל" את האנושות מפגעי המדע, 

הטכנולוגיה והתרבות הקפיטליסטית. 
הרוחניות היא זרם פילוסופי, ולפיו רוח 

האדם היא ממד נוסף בהווייתו, לצד 
התקיימותו כגוף ונפש. הרוחניות בהוראתה 
המקורית קיבלה את מובנה מתוך יסודות 
דתיים ואמונה בקיום "שמעבר". הרוחניות 

העכשווית, המשמשת אנטיתזה לרובוטיקה, 
אינה בהכרח דתית. עיקרה בפריצת 

מגבלות התפיסה והחשיבה האנושיות 
המטריאליות–מדעיות. חוקיות המדע 

וההנחות שלו הן מבחינתה חלקיות ואינן 
מספקות הסבר לתחום מקיף של תופעות 
שאפשר להסביר רק באמצעות כלי בחינה 
ותפיסה על–מדעיים. מבחינה זו הרוחניות 

מזוהה עם הממד המטפיזי שבקיום. 

היכולת לראות מעבר
מהי רוח האדם ובמה כוחה כמי 

שמתנגשת עם תהליך העיצוב של האדם 
כרובוט? התשובה על כך נשענת על 

התנ"ך, על הברית החדשה ועל הקוראן, 
שבכולם מאפייניה זהים. ה"רוח" מזוהה 

עם כוח ועם עוצמה )אנרגיה( אין–סופיים 

שמהם נברא היקום. שליחי האל שפעלו 
מכוחה של הרוח נתנו ביטוי לעוצמתה 

במעשים המתוארים בין דפי התנ"ך 
והברית החדשה כגן קריעת ים סוף, ריפוי 

חולים, עלייה במרכבת האל השמימה 
והחזרה מן המתים. המפגש הוא עם 

העוצמה ועם הכוח שברוח. הרוח מזוהה 
עם הרכיב הקיומי המגלם את הכוח, 

עוצמת–על שמכוחה יוכל צדיק להמית 
רשע ושחורגת מעבר למגבלות החושים. 

הרוח משולבת באזכורים של אור כיכולת 
להאיר ולהדריך את האדם ואת האומה, 

כארון הברית שהאיר את דרכו של דוד 
המלך. הקוראן מייחס לרוח את הכוח 

השינוי יתבטא באופיו של המרחב 
האקולוגי. למשל, הניוון החושי וקצב 
הפעילות המוחי–תפיסתי המתפתח 
יבטלו, כתהליך אבולוציוני, את הצורך 
בצמחייה, בספסלי ישיבה בפארקים 

או באוטובוסים )עם התפתחות 
הרכבות המהירות שתחצנה יבשות(. 

דין דומה יחול על בתי הפרוורים, 
התופסים מקום ומחייבים השקעת 
זמן בטיפוח ובאחזקה. הרובוטיקה, 
שהולכת והופכת לחלק ממרקם 

האדם ומהמרחב שבו הוא מתקיים, 
מתנגשת בממד ה"רוח" שבאדם 
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הפנימי המחבר את הגוף לנפש ויוצר 
מהאדם יחידה הוליסטית אחת.

ההדרכה הנכונה מוזכרת במשולב עם הרוח 
ומאופיינת בחוכמת–על או במה שאנחנו 
רואים כחוכמה הטרנסצנדנטית )בשונה 

מהאנליטית(. היכולת "לראות מעבר", 
להתנבא ולנבא, לשפוט, "לראות ברוח" 

ולקבל את ההדרכה הנכונה אינה למשמע 
אוזניים ולמראה עיניים, אלא מכוח רוח 

האל השורה על האדם. בהקשר זה מעניין 
להזכיר את האופן שבו תיארה פרופ' אניטה 

שפירא את דוד בן גוריון - כ"אדם מואר" 
שהדריך את עמו. הרוח מוזכרת עם אהבת 
האל וממנה נובעת אהבת הזולת. אזכורים 

נוספים של הרוח הם בהקשר של יצירה, 
אמנות והשראה.

י  ; ּוֶבן-ָאָדם, ִכּ ֶרּנּו י-ִתְזְכּ "ָמה-ֱאנֹוׁש ִכּ
ִתְפְקֶדּנּו" )תהלים ח, ה(. מי אנחנו, מה 

אנחנו ומהו אנוש? מהבחינה המדעית, אבני 
הבניין של האדם הן אלפי רבבות של תאים - 
הגדלים, מתרבים, מבצעים משימות ומתים. 

חבילות אנרגיות בלתי נראות. היש באותם 
תאים כדי להסביר את היקום הסובב אותנו, 

את הבריאה? 
בֹוד ֵאל; ּוַמֲעֵשׂה ָיָדיו  ִרים ְכּ ַמִים ְמַסְפּ "ַהָשּׁ
יד ָהָרִקיַע" )תהילים יט, ב(. הכוכב  ַמִגּ

הקרוב ביותר נמצא במרחק 4.3 שנות אור 
מכדור הארץ. שעת האור, המרחק שהאור 

עובר בשעה אחת, היא כ–1,070 מיליון 
קילומטרים, ולפיכך נדרשות 4,000 שנה 
כדי להגיע לכדור הארץ. השמש נמצאת 

במרחק של כ–147 מיליון קילומטרים 
מכדור הארץ, שהם כ–200 שנה בנסיעה 

במכונית. היחס בין גודלה של השמש 
לגודל כדור הארץ הוא כיחס שבין כדורגל 
לגרגיר פופקורן. מה משמעות קיומנו מול 
המספרים האלה? מספרים אלה משקפים 

את קטנותו של האדם ומעוררים תהייה 
בקרב מי שמבקש בשכלו להגיע לחקר 

הבריאה ולהבנתה. 
ההיבראות ב"רוח" והכלתה בהוויית האדם 

הן הערוץ היחיד שמימושו מספק לחיי 

לרשות האדם עומדת יכולת ההתקיימות ב"רוח", שביסודה העצמת הייחודיות, הייעוד 
והמשמעות של קיום היחיד. רוח האדם מוכלת בהווייתו כגוף ונפש ומורכבת מארבעה מאפיינים 
מרכזיים - כוח, אור, אהבה והשראה או יצירה. "שורש הנשמה", כדברי האר"י הקדוש - טביעת 

הנשמה הייחודית לנו – נגיש לכל אחד מאיתנו אם נזהה את הממד הסגולי העיקרי המאפיין 
אותנו. זוהי "מוטת הרוח", הקיימת בהתאם לארבעת המאפיינים האלה ולשילוב במינונים 

וברמות שונות של יתר מרכיבי הרוח 
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האדם ייעוד, ייחודיות ומשמעות. כך אפשר 
להבין את היחלצותם של רבים מהרובוטיקה 

בדמותה של הרוחניות המתפשטת בעולם. 
האדם ניעור להבין ולהיות מודע למתרחש 
עמו ומבקש את הרוח. כיצד האדם, הנטוע 

בחיי יום–יום והכמה 
לשים "רוח חדשה" 
בקרבו, יוכל לעשות 

זאת? כיצד ישלים את 
החסר שבגינו, גם אם 
נתיבי הצלחה חוצים 

את חייו הגשמיים, 
הוא חש בחוסר תכלית 

ובחוסר משמעות של 
 הקיום? כנאמר,

"ִחְדלּו ָלֶכם ִמן-ָהָאָדם 
ַאּפֹו; ָמה ְבּ ר ְנָשׁ  ֲאֶשׁ

ב הּוא"  ה ֶנְחָשׁ י-ַבֶמּ ִכּ
)ישעיהו ב, כב(.

הבריאה, הקיום 
המקיף את הכול 

ושהכול בו, הטעינה 
כל אחד מאיתנו מאז 

ומתמיד בתשובה 
מיוחדת על שאלת "קיומנו ברוח". הקושי 

אינו עם המענה, אלא עם הבחירות 
שבחרנו. נטינו לארצי ולגשמי עד כדי 
כך שאנחנו חסרים את הכלים לדעת 

את ייעודנו הרוחני. למען אלה החפצים 
בו, "סוד האלוהים" מונחל ל"יראיו", 

למתאווים להתקיים בנוכחותו דרך שליחיו 
בתולדות האנושות ובאמצעות אלה שראו 

ושמעו אותו. 

שיקום ממד הרוח
קורבנה של החברה הוא האדם חסר הייחוד, 

הרובוטי, שהחברה מזינה ותורמת זה 
מכבר להתפתחותו. זהו אדם שקוף וחסר 
שליטה בחייו המנוהל על ידי מערכות–על 

וירטואליות–רובוטיות. אלה משנות את 
תכולת קיומו כ"אדם" והופכות אותו 

למכונה שתוצריה מדידים והיא מתכלה 
ומסולקת כשאינה עומדת מבחינת הפקת 
תוצריה באיכות ובקצב מסוימים )ראו בין 

היתר אצל יוסף ויצנבאום, 1977(.
כאן עומדת לרשות האדם יכולת 

ההתקיימות ב"רוח" שביסודה העצמת 
הייחודיות, הייעוד והמשמעות של קיום 

היחיד. רוח האדם מוכלת בהווייתו 
כגוף ונפש ומורכבת מארבעה מאפיינים 
מרכזיים - כוח, אור, אהבה והשראה או 
יצירה. כיצד, אם כך, יוכל האדם למצוא 

את ממד הרוח הנטוע בו? 
כולנו מתקיימים ברוחנו 
על בסיס השילוב שבין 
ארבעת מאפייני הרוח. 

ואולם, "שורש הנשמה", 
כדברי האר"י הקדוש - 

טביעת הנשמה הייחודית 
לנו - נגיש לכל אחד 

מאיתנו אם נזהה את 
הממד הסגולי העיקרי 

המאפיין אותנו. זוהי 
"מוטת הרוח", הקיימת 

בהתאם לארבעת 
המאפיינים האלה 
 ולשילוב במינונים

וברמות שונות של יתר 
מרכיבי הרוח. 

יש שהם "מוטי כוח"; 
אחרים הם "מוטי 

אור", כלומר מדריכים; 
אחרים - "מוטי אהבה", שמוציאים 

מהכוח אל הפועל את האנרגיה שבה 
הם טעונים ושעצמיותם היא הזיקה 
המתקיימת בקביעות עם החוץ, עם 

האחר ועם הסביבה; ואילו "מוטי 
היצירה או ההשראה" הם היוצרים "יש 

מאין", הרואים בעיני רוחם ונותנים לכך 
ביטוי גשמי - סופרים, אמנים, חוקרים 

ומחדשים בתחום הדעת. 
אפשרויות השילוב בין הרכיבים הן 

אין–סופיות ומכאן ייחודיות קיומנו. זוהי 
הזהות, זהו הייחוד וזוהי עצמיות הפרט 

המכוונת אותו אל ייעודו בחייו הגשמיים. 

אין הדבר אומר כי מוטי האור או הכוח 
יעסקו בתכנים חיצוניים המייצגים אותם 

כגון ניהול או הדרכה, אלא שכל שיעשו 
ינבע ויושפע בעשייתם מכוח מהותם 

האישית. הזיקה אל החוץ עומדת ביסוד 
מימוש הייעוד האישי. אנחנו יכולים 

לאייש אותה משרה, אבל האחד יפעיל 
במסגרתה את ממד הכוח ואילו האחר - 

את האהבה, את האור או את היצירתיות, 
וכל זאת בשילוב של רכיבי הרוח ותכולתם 

המייחדת אותו.
אנחנו עדים, אפוא, לעוצמה שב"רוח 

האדם" ולהגשמתה כאנטיתזה וכאמצעי 
נגד השתלטות הרובוטיקה על חיינו. 

סביבת האדם הופכת גם את הבלתי כשיר 
מבחינת סגולות מוחו לרובוט חסר חופש 

בחירה, המייצר מוצרים קומפקטיים 
ונגישים תוך כדי צמצום מרחב המחיה.

לב גרוסמן עוקב אחר מגמה טכנוקרטית זו 
 עד לניסיונות הפיכת האדם למכונה

על–זמנית, תוך השתלטות הבינה 
המלאכותית על המרחב המקיף של חייו. 
מגמה זו מקיימת זיקה של מתיחות ושל 

התנגשות עם הרוחניות המתפשטת בו 
בזמן בעולם, רוחניות שנשענת על השלמות 

המקורית של הוויית האדם כגוף, כנפש וכרוח 
ועל הגשמתה תוך טיפוח "רוח האדם". 

הרובוטיקה תאמה את התפיסה המוקדמת 
שצמחה לפני כ–200 שנה והדיחה את ממד 

ה"רוח" בשם המדע. ואולם, הרוחניות 
חוזרת ופועלת לשיקום ממד זה, המקנה 

לפרט את הייחוד, את המשמעות ואת 
הייעוד שבקיומו הסגולי. כך האדם 

יתקדם לקראת ה"אני האוניברסלי" ככוח 
וכעוצמת נגד למגמות טכנולוגיות, שהן 
עקרות מבחינת האנרגיה הטמונה ברוח 

האדם ובשורש הנשמה שלו.

לרשות האדם עומדת יכולת 
ההתקיימות ב"רוח", שביסודה 

העצמת הייחודיות, הייעוד 
והמשמעות של קיום היחיד. רוח 

האדם מוכלת בהווייתו כגוף ונפש 
ומורכבת מארבעה מאפיינים 

מרכזיים - כוח, אור, אהבה והשראה 
או יצירה. "שורש הנשמה", כדברי 
האר"י הקדוש - טביעת הנשמה 
הייחודית לנו – נגיש לכל אחד 

מאיתנו אם נזהה את הממד הסגולי 
העיקרי המאפיין אותנו. זוהי 

"מוטת הרוח", הקיימת בהתאם 
לארבעת המאפיינים האלה ולשילוב 

במינונים וברמות שונות של יתר 
מרכיבי הרוח 
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