
 בעולם המחר רוחניותה ההאינטליגנצי

 מקוםלמעבר לזמן ולהצלחה ולאושר חוקים ברורים ומעשיים 

 החיפוש אחר משמעות קיומית, הרצון לחיות יותר, לדעת יותר, 

 להצליח ולהשיג יותר מאיצה הכל, מגלה הכל, חושפת אדם אחר בעולם אחר.

נמצאת  דתהעובדה שה רוחניות איננה קשורה בהכרח לדתיות, אולי בעיקר בשל

משמשת לאוכלוסיות מסוימות קרדום  יאבמשבר של תקפות מוסרית בשל העובדה שה

לחפור בו, בהיבטים פוליטיים, רוחניים ומניפולטיביים הדת מוגדרת ע"י גבולות של 

, אין אוטוריטה חיצונית בעוד שרוחניות מוגדרת באמצעות  גבולות אוניברסאליים

 . סופיים

 

באמצעות כוח הסמכות ומערכת הענישה, לרוחניות לעומת זאת אין הדת פועלת 

סמכות מוגדרת ושלטת, היא מונעת מהמקומות הפנימיים הקיומיים שלנו, היא 

ההוויה והיכולת של האדם לחיות הכי קרוב לפנימיות שלו, ולבוא במגע ישיר חווייתי 

  מעשיר ומעצים עם החיים.

 

מפטיה, סלחנות, חסד, רחמים, אהבה, נתינה, הרוחניות היא רגש, ערך, תקווה, א

חיבור  , דמיון, תעוזה, אמנות, יצירתיות, הרפתקנות ופריצת גבולות,אושר, מוסר, צדק

האינטליגנציה הרוחנית היא המקום  .משלים בין הגוף לנפש לשכל לרגש ולנשמה

נים התודעתי השלם בו מצליח האדם ליצור שלמות אחדות ואיזון בין הניגודים המוב

 שבתוכו.

רוחניות מעודדת ומאיצה יצירתיות, עשיה, הישגיות ויזמות. היא משלהבת חדשנות 

ושיפור מתמיד ומאפשרת חיים משולבים בין היצרנות השוטפת לבין ההוויה, המשמעות 

התכלית והערך. שילוב מובנה  ומשלים כזה, יביא בהכרח להצלחה גדולה יותר ולאושר,  

מות פנימית, מודעות מסדר גבוה המביאה לחוויה טוטאלית, להרגשה של ביטחון ושלי

 האין סופיים שלנו. חדשנותלהרגשה של אחדות ולקשר טוב יותר עם מקורות ה

 

 

 



 

ע"מ לאפשר לעצמנו מבנה רוחני הוליסטי, אנחנו חייבים להסיר מסיכות, להיפרד 

הרע, ללמוד מהדפוס התודעתי המוכר והידוע ומשליטתו המוחלטת של האגו והיצר 

להתעלות מעל רגשות מקבעים כמו: יהירות, חומריות, גאווה, קורבנות, רכושנות, 

  אנוכיות, תועלת אישית, צרות עין ושיפוטיות.

 

העולם החומרי הגשמי הוא נגזרת של העולם הרוחני אליו נוכל להגיע באמצעות תודעה 

אחדות בין המחשבה איזון ומאוזנת. ככל שנחזק את עוצמת התודעה, נצליח לייצר 

בין רצון לבין צורך אמיתי. המכלול הרוחני מאפשר לנו לממש פוטנציאל נצחי לעשיה, 

 מבחינה פיסית, רגשית, מוסרית ומנטאלית.

 

 

מכאן שההצלחה והאושר אינם קשורים לגורמים חיצוניים אלא לאדם עצמו, 

באמצעות  לאמונותיו ולתודעתו. כאשר אנחנו מעלים את דרגת התודעה,

אנחנו מכניסים יותר שפע, יותר יכולות וידע ויותר חדשנות  הרוחנית ההאינטליגנצי

  לחיינו ולעשייתנו.

 

 

 

 הגדרה -האינטליגנציה האנושית רוחנית 

זוהי האינטליגנציה היסודית שלנו הממזגת את התוך אישי עם הבין אישי, היכולת 

האנושית לעסוק בשאלות נשגבות על משמעות ותכלית  החיים לחוות את 

ההקשרים האנושיים הנראים והבלתי נראים ביננו ואת הדרכים המורכבות 

 שבאמצעותן אנחנו חושבים על העולם, חווים ומרגישים אותו. 

יגנציה שבאמצעותה ניתן למקם את חיינו ומעשינו בהקשרים רחבים יותר אינטל

 ככוח משנה צורה לשינוי כללים ומצבים. 

לחזות ולדמיין התרחשויות ומצבים בלתי הגיוניים לכאורה, לחלום, לבנות מערכות 

יחסים ותהליכים ולפרק אותם שוב ושוב על פי צו השעה. דו שיח בין השכל לרגש, 

 נפש.ובין הגוף ל



 

 לשלב במערך החשיבה  מדוע אנחנו נדרשים בעת הזו 

 רוחנית ורגשית השלנו אינטליגנצי 

בתרבות המערבית המודרנית החסמים האנושיים רוחניים נובעים בעיקר מטיפוח יתר           

על המידה של האגו. אנחנו יותר מדי רציונאליים, עסוקים בעצמינו ונוטים למשחקים 

והעמדת פנים . אנחנו מנותקים לרוב מהגוף ומהאנרגיות הטבעיות שלו, מנותקים מדי 

קים של הדמיון והדמיות המחר. אנחנו נסחפים לכעס לפחד מחלומות ומן היכולות העמו

לחמדנות לקנאה ללשון הרע לדיבה ליצר הרע ולאטימות הלימוד )אני יודע הכל( . שכבת 

האגו והיוהרה הופכים אותנו ללא מאוזנים וכפועל יוצא מונעים מאתנו יכולות 

מתוך חלק קטן  להתמודדות עם חוסר האיזון אצל אחרים. התוצאה היא שאנחנו חיים

כלשהו של עצמינו ושוקעים ברדיפה אחר ממון וכוח תלויים במוסכמות , עסוקים יתר 

 על המידה במשחקי כבוד וששים לקרב. 

 

בתרבות אטומה מבחינה אנושית ורוחנית במציאות בה המרוץ הטכנולוגי דיגיטאלי 

הממד האנושי  יוצר פער הולך וגדל בין הטכנולוגיה )שהיא לכאורה חזות הכל( ובין

רוחני אנחנו חשופים יותר לסכנות וללחצים קיומיים, חברתיים וכלכליים הסובבים 

אותנו וגורמים לנו לבלבול בין רצונות לצרכים. הם דוחקים בנו לרצות יותר ממה 

 שדרוש לנו, עוד נכסים עוד כסף עוד כוח ועוד השפעה.

 

לאף אחד אין מונופול על  השאיפה להצלחה היא שאיפה לחיים מלאים, משמעותיים.

ההצלחה. להצלחה ישנם מספר חוקים, וכל מי שלומד חוקים אלה ויפעל לאורם, יוכל 

להצליח. אחד החוקים המשפיעים מוכיח כי סיבות דומות מביאות לתוצאות דומות. מכאן 

יוצא, כי כל מי שילמד לפעול בדרך הנכונה, יצליח באופן ודאי. הדרך הנכונה להצלחה 

שורה בהכרח למה שנחשב כמידת הכישרון הידוע והמוסכם, ולראיה ישנם אינה ק

אנשים מוכשרים מאוד שבכל זאת נותרו בלתי מסופקים, בעוד אחרים מוכשרים לכאורה 

 הרבה פחות הצליחו בגדול.

 



את  חושב מחליט ומיישםדרכו של אדם להצליח היא תוצאה ישירה של הדרך בה הוא 

הדברים, ע"מ לפעול בדרך הנכונה יש לרכוש מיומנויות וכישורים רצויים ומותאמים 

לצרכי השעה, מי שיצליח להפוך לשליט מחשבותיו, יוכל לכבוש את גורלו ולהשיג כל 

 חשיבתי שירצה. מאידך כאשר אנחנו נשארים מקובעים ולא רוצים לזוז ולעשות שינוי

חרות כוחנית ומניפולטיבית, במאבקי כוח ובכניעה משמעותי, אנחנו משקיעים יותר בת

לתכתיבים של גופים חיצוניים. אנחנו עסוקים בלמחזר ולחזק את המוכר והידוע, 

מצטיינים בדרישה לסיפוקים מידיים, דחוסים רגשית, עם פערים הולכים וגדלים בין 

 התכנון ליישום הלכה למעשה.

 

 

 

הטכנולוגיה הפכה את העולם שלנו לשקוף ומקושר ולצד ההזדמנויות האין סופיות שהיא 

מייצרת עולים גם סכנות הקשורות למכונות החכמות והאוטונומיות לבינה המלאכותית 

ולענן הידע האין סופי. העובדה שרבים כל כך בתרבות השפע סובלים מהשמנת יתר 

סכרת( היא אחת הסיבות לירידה ודם  וממחלות מטאבוליות הנגרמות ממנה )לחץ

רכים שפע כדי למלא ריקנות בפוטנציאל הרוחניות הנובעת ממניע מעוות )אוכלים וצו

(. המעגל הקצר של חוסר דחיית סיפוקים אינו עוצר בנכסים יודעת שובעשאינה 

חומריים, הוא חודר לבחירת קריירה, למערכות היחסים שלנו ולפעילויות הפנאי. מצב 

 סמיםאלכוהול  ממון ים כזה מביא לריקנות פנימית שמנסים למלא שוב בתאוותעניינ

 או רדיפה אחר אובייקטים מתעתעים אחרים.  ואוכל

היום ברור יותר מתמיד כי סוג כזה של תגובה אינו עונה על הצרכים האנושיים 

רוחניים על הצורך במשמעות, בתכלית באושר ביושרה ובהתפתחות אישית. על 

ק את מניעי האינטליגנציה האנושית רוחנית שלנו )שהיא המפתח האמיתי מנת לספ

להצלחה( עלינו ללמוד להכיר את עצמינו ברמה עמוקה יותר וללמוד להשתמש בסוג 

 "ככוח משנה צורה" באופן מעשי בחיים ובעבודה.  SQ -האינטליגנציה הזאת  ה

 חיים ליפא


