
 להתבונן בהתבוננות

של פיטר סנג'י, אוטו   Presence: Human Purpose and the Field of the Futureפרק מתוך הספר

 תורגם על ידי ד״ר אורה סתר. .40 - 27 ודים, עמסו פלאוארס-בטיג'וזף ג'רובסקי ושארמר, 

 .האם ראיתם את הסרט " המופע של טרומן? )אם לא, רוצו לראות(

למיליוני בני  סדרת טלויזיה שמשודרתבמסגרת אדם שכל חייו מצולמים את טרומן, ג'ים קארי משחק בסרט 

מסיבת נערכת . מנקודת מבטו, הוא פשוט חי את חייו. באמצע הסרט, אדם, אך הוא עצמו אינו מודע לכך

שקובע למעשה כל ארוע וארוע בחייו של טרומן, החל  , מיאת הבמאיקבוצת כתבים מראיינת בה עיתונאים, 

טרומן, לטוב ולרע. אחד הכתבים שואל אותו: ל מה יקרה את מי הוא יפגוש ו ממזג האויר, העלילה של השבוע, 

 "איך אתה מסביר את זה שטרומן מעולם לא הבין שחייו הם סך הכל סדרת טלויזיה?" 

 ת המציאות כפי שהיא מוצגת לנו".תשובתו של הבמאי היתה: " כולנו מקבלים א

. שולחן. ספר. משפט או מילה. אבל צמה בפנינו באופן מיידי וללא ספקותכמו טרומן, התודעה שלנו מציגה את ע

למעשה, יש הרבה יותר מאשר מה שאנחנו רואים. בשולחן יש גם את המפעל ואת הפועלים שבנו אותו, את 

כיל גם הוא את כל אלה. ומילה אחת או משפט שמרגשים אותנו, העץ, היער, השמש, הגשם והעננים. הספר מ

של בתי ספר ומורים, שאלות וחלומות, של הבעיות והאפשרויות שבפנינו.   – בנויים למעשה על חיים שלמים 

בהפוגה קלה אחת, אנו יכולים להתחיל להעריך את הסימפוניה של פעילויות וחוויות, בעבר ובהווה, שמצטרפים 

רגע פשוט של מודעות. ובכל זאת, מתוך כל הסימפוניה הזו, אנחנו שומעים בדרך כלל צליל אחד או יחדיו בכל 

 ובדרך כלל, יהיו אלו הצלילים המוכרים והידועים לנו. שניים בלבד. 

הבעיה הנעוצה בכך שאנחנו לוקחים את התודעה היום יומית שלנו כ"נתון", כ"ככה זה",  אינה רק פילוסופית, 

 כאשר העולם שלנו משתנה והולך.בעיקר לא 

בשנות השמונים למאה הקודמת, מנהלים בחברות הרכב בארצות הברית החלו לנסוע ליפן כדי לגלות מדוע 

ים. פיטר סנג'י )אחד מכותבי נהמכוניות היפניות הינן בעלות ביצועים מעולים שגוברים על מתחריהם האמריק

וא אינו מתרשם במיוחד מהתחרות. "הם לא הראו לנו את שם לב בשיחתו עם אחד מהם שה המאמר הנוכחי(  

 המפעלים האמיתיים" אמר המנהל. 

 "מדוע אתה חושב כך?" שאל פיטר.

וי ייצור בחיי. מה שראינו לא היו כאלה. כאילו הם עשו לנו הצגה לקראת ו"כי לא היה להם מלאי. ראיתי בלי סוף ק

 הביקור. אין מפעלים אמיתיים בלי מלאים".

מה שנים, אפשר היה לחוש עד כאב עד כמה ההערכה הזו היתה מוטעית. האורחים נחשפו לשיטת תיפעול תוך כ

את מה ולהבין להעריך  לקלוט, , אבל לא היו מסוגלים"i "Just in timeשונה לחלוטין ממה שהכירו, שנקראת

שראו. הם לא היו מוכנים לקו ייצור שאין בו ערימות ענקיות של מלאי. מה שראו בפועל היה מוגבל למה שכבר 

 הכירו. הם לא פיתחו את היכולת לראות בעיניים חדשות. 

זוהי בעיה ת בעיית ה"התבוננות" של המנהלים הללו כמקרה ייחודי, אבל האמת היא שבמבט לאחור, קל לבטל א

נות נהדרות. הם אינן נכשלות בשל חוסר בחזון או כוו ,חלק גדול מיוזמות השינוי שאינן מצליחות .שיתכלל אנו

, מול עיניהם ואזניהם. כך, מחקרים על מה שעומד בפניהם תא תשאנשים אינם מסוגלים לראו משוםנכשלות 

א בגלל אילוצי משאבים אלא אינן שורדות במשך הזמן, ל ii"500מראה שרוב חברות ה "פורצ'ן  רגונים שנסגרוא

משום שהמנהלים שלהם אינם מסוגלים לראות ולזהות את האיומים שעומדים בפניהם, ומכאן את הצורך 

המתמיד להשתנות. "הכתובת תמיד נמצאת על הקיר, והסימנים המאיימים נמצאים בשפע, ולא מעט רואים 

לדחות את הלא מוכר, לא ידוע או לא רצוי" אותם, אך הם אינם חודרים למערכת החיסונית הארגונית שנוטה 

 אומר החוקר אריס דה גאוס. 

 

 



 היכולת להשהות

יה" מתחילה בעצירה של הדרך הרגילה בה אנחנו חושבים ותופסים. על פי חוקר הקוגניציה       יראייה "טר

כרוכה ב"השהייה, ותזוזה מזרם החשיבה הרגיל". ההשהייה היא  , פיתוח יכולת ההשהייהiiiפרנסיסקו ורלה

הפעולה הבסיסית הראשונה בפיתוח המודעות שלנו. הרי זה כאילו המחשבות חושבות אותנו, ולא אנחנו חושבים 

מה שהיה בכל   -  זיקים בהםאותן. השהייה לא דורשת הכחדה של המודלים המנטליים של המציאות שאנחנו מח

ה של הנחות היסוד שלנו מול ות מהם. לעומת זאת היא כרוכה בהצבאו אפילו התעלמ – שרי מקרה בלתי אפ

: בעת ובעונה אחת עם התרחשותם ivהמנטליים. בכך אנחנו מתחילים להבחין במחשבות שלנו ובמודלים עינינו

אפשרת כאשר אנחנו מודעים למחשבות שלנו, יש להן פחות השפעה על מה שאנחנו באמת רואים. ההשהייה מ

 לנו להתבונן באופן שבו אנחנו מתבוננים בעולם. 

דרך פיזית   – לעיתים, קל יותר לאנשים להבין את ההשהייה במובן הפיזי יותר מאשר במובנה הקוגניטיבי. למשל  

יש להחזיק את צדדי הכסא בכח. אפשר  בצדדיו.השהייה היא לשבת על הכסא ולתפוס פשוטה מאוד לתרגל 

וף חש כאשר  משיכה אינו פועל, ואם תניח לכסא, אתה ממש תרחף באוויר. שים לב כיצד הגאפילו לדמיין שכח ה 

סא: המתח בזרועות, בכתביים , בגב, בבטן ובצוואר. עכשיו שחרר את האחיזה בכסא. אתה מחזיק בעוצמה בכ

ייה מתחילה השה שריריך נרגעים. ככה, בדיוק ככה, אנחנו נאחזים במחשבות שלנו. ה   אתה יכול להרגיש איך כל

. יתכן שהן לא יעלמו מיד, אבל שוט שמים לב למחשבות כפי שהן מגיעותים את האחיזה ופכאשר אנחנו משחרר

 , ולהן יש פחות אחיזה בנו. ם יותר מידי אנרגיה בהחזקה שלהןאנחנו לא מבזבזי

של רעשים ה נפגוש את הפחד, השיפוטיות ואתתח את היכולת להשהות, כמעט מיד לפ כאשר אנחנו מתחילים

כינה זאת " הקול השיפוטי".  על יצירתיות,  דבהרווארהמיינד. מייקל ריי, המפתח של הקורס הפופולרי ביותר 

. יצירתיות מצויה אצל כל אדם 2והצלחה בחיים,   אושר. יצירתיות הכרחית לבריאות,  1מעלה שלוש טענות:  הוא  

 הקול השיפוטי. . למרות שיש אותה לכל אחד, היא בדרך כלל מוסתרת על ידי 3

לתינוקות ולילדים, הוא גילה שעד בערך גיל ארבע,  יגנציה לאינטי ר שערך ריי, בנושא של פיתוח מבחנבמחק

ת, מרחבי – ים עליהםמדבר שכיום  ה האינטליגנצים של כל אופני כמעט כל הילדים היו ברמת גאונות, במושגי

 10-הילדים ברמה זו נמוך מ זגיל עשרים, אחואישית, מתמטית , רגשית ושפתית. עד  תנועתית, מוזיקלית, בין

 יורד לשני אחוז.  רים, המספרעשגיל אחוז, ומעבר ל

ות "כולם שואלים לאין הגאונות נעלמה? אבל היא לא נעלמה. היא פשוט  מוסתרת על ידי הפטפטנות והשיפוטי

מצבים בהם אנשים יכולים לזהות ולתקוף את הקולות הללו, ולהגיע אל  נו מנסים לייצראנח של המיינד.

ריי מאמין שאפשר להביא באופן עקבי את היצירתיות לחיים שלנו על ידי   הוא מספר. ,העמוקה יותר" תהיצירתיו

 ה. ם אות, ועל ידי היכולת להשעות את הקול השיפוטי שבוללפני השטח תתשומת לב, הבאת המודעו

מסגרות חשיבה או מודלים מנטליים על מה שאנחנו  דורשת סבלנות ונכונות שלא להטיל באופן מעשי, השהייה

מבלי ליצור מסקנות לגבי משמעות ההתבוננות שלנו, ולהרשות לעצמנו ,ת רק להתבונן . אם נוכל בפשטורואים

משך הזמן דרכים חדשות להבין את לשבת עם כל הפיסות הלא קושרות של מידע שמגיע לחושים שלנו, ינבעו ב

 המציאות. 

לדש בשנות השבעים, הם בילו ניקול עבדו בבנג׳ציולוגי ג'פרי מקארתור והסו איןכאשר הצוות של הכלכלן בר

יישם ום". באותו זמן כלכלנים אחרים והבנק העולמי נהגו ללאיסוף מידע ו"עשיית כ ,מספר חודשים בהתבוננות

ארתור  רב מבלי לפקפק בהם. כתוצאה מהחודשים הללו, מודלים כלכליים מהמע השלישיבמדינות העולם 

. כך הם פועלות המטרות והמבנה של החברה בבנגלדשעל האופן שבו  "טרייה"  תובנה חדשה ו  וניקול פיתח׳ומק

נק העולמי הב  וע האמצעים שנקטמדהבינו  פחות גדולות חיזקו את העוני, וראו כיצד תנאים כמו חוסר עבודה ומש

ר הוא.  מה שהם ראו היה חדש, והמאמהשארת המצב הקיים כמות שובעצם גרם להיו רק פלסתר על הפצעים,  

חברתיים  – אומיים לטיפול בתנאים בסיסים כלכליים לשכתבו עזר להסיט את המוקד של ארגוני העזרה הבינ

 טיים של פיתוח כלכלי. במקום למדדים הסטנדר

 

 



 השהייה משותפת

הקול השיפוטי עלול להחניק יצירתיות בקבוצות ממש כמו אצל יחידים. בדרך כלל אנחנו קוראים לכך "חשיבת 

ה לצנזר, באופן סמוי ומעודן, את הכנות והאוטנטיות של חברי הצוות. חשיבת יחד היא למעשה ייחד", שהיא הנטי

ים אפשר חשוב. לפעמלשות ואפילו הקול השיפוטי הקולקטיבי, שמדריך אנשים מה מותר ומה אסור לומר, לע

 זאת רק במבט לאחור. לזהות 

עריכת כתב העת היוקרתי לאחר שעזב את  Fast Company"" אלן וובר, מי שהקים את כתב העת הכלכלי 

, סיפר  לכותבי המאמר: "פתאום התחלתי להכיר קבוצות חדשות ביזנס ריוויו דהרווארביותר בעולם הניהול, 

מי אני, מה אני עושה, ואיך זה לעשות    -אנשים. הבסיס לקשר היה שונה לחלוטין. פתאום שאלו אותי  לגמרי של  

א הייתי דתי בקצב מהיר, הגעתי למקומות שלחדש. למ טאת מה שאני עושה. התחלתי לראות את העולם במב

חומות של עיר תוך ה בהם מעולם, נפגשתי עם אנשים שמעולם לא הכרתי כמותם. זה היה כאילו נמלטתי מ

ו, שכן תוך עסקיים לא ראה ואכן, העיניים החדשות של וובר ראו משהו ששאר העורכים של כתבי עת  ."בצורה 

 שלו עקף בסיבוב את התפוצה של כתב העת המוביל, פורצ'ן. פחות מחמש שנים, המגזין 

שלנו. בשפתם של פסיכולוגים אין כל פסול בקול השיפוטי קולקטיבי, כשאין שאין בעיה עם הקול המצנזר והשופט  

: נדרשות להן נורמות פעולה משותפות ואופני חשיבה והתבוננות  מעצם ברייתן  חברתיים, קבוצות הינן כפייתיות

משותפים כדי לתפקד באופן אפקטיבי. אבל, ממש כמו הקול השיפוטי שלנו, הבעיות מתחילות כאשר אין אנחנו 

לא בריא נמצא במודעות של חבריו ובנכונות להכיר צוות בריא לצוות  מכירים בקיומו של הקול הזה. ההבדל בין

בצורך שלהם לקונפורמיות. אין צורך להשמיד אותו, פשוט להכיר בו כדי שאפשר יהיה להשהות אותו ולראות 

 מה עולה. 

ים קל יותר לומר מאשר לבצע את ההשהייה של הנחות יסוד, בין אם אישיות או קולקטיביות. האתגר בארגונ

מתחיל כאשר מנסים להיצמד לקצב הרצחני שבדרך כלל נהוג בהם. צוותי הנהלה פעמים רבות לא יודעים איך 

אנשים   ביחד. אבל פריצות דרך קורות כאשר  לעצור, או איך להכניס מנגנוני השהייה לדרכים הרגילות של עבודה 

 . לומדים כיצד לקחת זמן לעצמם, לעצירה ולבחינה של הנחות היסוד שלהם

שיחה את איכות ה  זדמנות הראשונה לשנותאומר שהה MIT -ויליאם אייזקס, המייסד של פרויקט הדיאלוג ב

ים לבחור כמים. במקרה כזה הם צרייכלים בדעה שאיתה אינם מסבצוותי עבודה מתרחשת כאשר אנשים נתק

 ,נחנו צודקיםעל כך שא להגן : רובנו רואים רק שתי ברירותאו לא. במקרים כאלה,  אם להגן על העמדה שלהם

: להשהות את הדעה שלך. כדי לעשות זאת צריך לדעת איך להציג ו לשתוק. אייזקס מציע אפשרות שלישיתא

להגן. במקום לשתוק או לומר   ולא  -שלך ושל בר השיחה שלך    – את הנחות היסוד    את העמדה שלך, ואז לחקור  

רואה זאת אחרת. מה שגרם לי לחשוב כך הוא...מעניין אותי אני  – אפשר לומר למה לדעתך הוא טועה, לאחר 

מה גרם לך לחשוב כך?" לא חשוב נוסח השאלה, חשובה הכנות בעצם השאלה. חשוב באמת לחכות לתשובה 

ולא להתנצח.  אם השאלות אינן כנות, הן יפגעו בנו. אבל כאשר אחד או שניים בקבוצה משהה את הדעות שלו, 

רגע, ואפשרויות חדשות שאף אחד יקומות חדשים, הקול השיפוטי של הקבוצה עשוי לה השיחה יכולה לנוע למ

 לא ראה לפני כן עשויות לצמוח. 

 בניית מיכל

האתגר להשהות ולחקור את התפיסות המוכרות שלנו, נובע בדרך כלל מתחושה של חוסר ביטחון ואמון. אנשים 

גרום לאנשים לבטוח צים לפשר לבנות אמון ברגע. מאמים מכירים את הבעיה של רמת אמון נמוכה, אבל אי אבר

 תוצאה הפוכה, משום שהם מעלים את המודעות לחוסר האמון שקיים כרגע. אחד בשני בדרך כלל מביאים ל

לעזור לצוותי הנהלה שמטרתו  פרויקט  היה שותף ב  בשנות התשעים,  ג'ון קוטרל, נשיא ועד עובדי הפלדה בקנזס

שולחנות אחד על השני במהלך ישיבות, וללא  אלו אנשים שברך כלל זרקווחח יחד. ומנהיגי ועדים ללמוד לש

 רות האחרונים. רק מי שמכיר תהליכי משא ומתן אחד עם השני בשניים או שלושה הדובאמת ספק לא שוחחו 

 ות יודע כמה גרוע התהליך הזה יכול להיות. לבין ועדים והנה 

ונות הדיאלוג. כל ההנהלה והועד, למדו את עקר – שתי הקבוצות  , קרה נס.מתחילת הפרויקט תשעה חודשים 

ת מלדבר בא תות כאלו התחילו לגלות את היכוללהיפגש יחד, ואחרי כמה פגיש בנפרד. לאחר מכן החלוצוות 

ות ת של התהליך. ירידה דרמטית בתאונניתן היה לראות תוצאות ממשיו – על נושאים קשים. במשך הזמן 



עדים  וגם ההנהלה ולאפס. גם הו 500-ו מכניכר בתפוקה. התלונות שלא זכו לטיפול ירד ובחיסורים, ושיפור

 חו במשך כמה עשרות שנים.להתמודד עם נושאים מערכתיים שהוזנהחלו לעבוד יחד כדי 

 ונה בחיי אני חושב," אמר אחד הפועלים, שההשפעה על האנשים שהיו בפרויקט היתה דרמטית גם כן. " לרא

 איך ארע השינוי הזה? הוסיף " אני אפילו מקשיב לאשתי". והשני אף 

קוטרל מסביר זאת על ידי הדימוי של פלדה מותכת. "אנחנו עובדים עם אנרגיות שיכולות להרוג אותך. המהות 

אדם. אנחנו יוצרים ת. הדבר נכון גם לבני ימואנשים  – של העשייה שלנו היא הכלה של אנרגיות אלו. אם ניכשל 

אנרגיות שעלולות להרוג אחד את השני. השאלה היא האם אנחנו יכולים להכיל את האנרגיות הללו, או האם הם 

שיוצר מיכל יכול להכיל אנרגיה  ג, דיאלותישמידו אותנו? כשם שהכור מכיל את האנרגיות של הפלדה המותכ

 מזיקה." אלו vאנושית, כך שתהיה מתמירה

האלכימאים של העבר, שניסו להפוך מתכות פשוטות של זהב, כתבו יצירות שלמות על הרעיון של מיכל, רעיונות 

שכרוך   ך. עבור האלכימאי, התמרה היא תהליםחומריישהפסיכואנליסט קרל יונג טען שהינם פסיכולוגים ולא רק  

 שמורה היטב. ד אשמרכיבים בתוך מיכל סגור ושקוף,  לי לין שלמבהתהוות גו

די להפוך זחל לפרפר. כך גם אצל ולם, משהו נמס כצא גם בטבע. בתוך הגקרון של מיכל ככלי התמרה נמיהע

ת פעמים רבות עוינות את מיכל כזה. מאחר ומערכו שהוא  – רחם  היצירה של חיים חדשים דורשת האדם.

כשם שהתרבות הקיימת של ארגון לעיתים ,  הכימיה הרגילה של אדם מבוגר תהיה רעילה לעובר, האחר, הזר

מוצאים את עצמם  גונית נכנסת לפעולה, אנשים יצירתייםחדשים. וכאשר מערכת החיסון הארעובדים  מרעילה ל

 .מול זלזול, התעלמות, ביקורת או פיטורין

ים. זה פשעמים אפילו מטו, לפרגישים מוזר, גולמניים, לא מוכשריםכאשר אנחנו לומדים משהו חדש, אנחנו מ

מערכת החיסון  זוהי .וותריםאנחנו מוכך  – לא כל כך חשוב להכיל את החדש עצמנו שלומר ללא נעים, וקל 

 שלנו בפעולה.  הפסיכולוגית 

 האומץ לראות משהו באופן חדש

הראייה הינה חיונית ליצירת כל התגליות המדעיות. משום כך ממציאים, של היכולת להשהות את האופן הרגיל 

לפני כן,  ארתור שהוזכר בראיןכתוצאה מכך. היות קשים יותר ם לויזמים, מגלים שחייהם הופכי מפתחיםכמו 

תובנות אלו  . ((Positive returns מפורסם בשל התובנות שלו על כלכלת רשת והדינמיקה של החזר החיובי

'ין משוב חיוביים. "פריגוג נוצרו אצלו כאשר קרא מאמר של חתן פרס נובל, הכימאי איליה פריגוג'ין על מעגלי

בהתארגנות עצמית תוך נת, נוצרים הדרך בה השפה מאורג יני טרמיטים עדדיבר על כך שכל דבר בעולם, מק

בעולם, כך יהיה משתלם יותר ללמוד אנגלית. כך שמה שמצליח  תככל שיותר אנשים ידברו אנגליכדי נביעה. 

 מספר ארתור.  ,גם לעולם הכלכלה"נוטה להצליח עוד יותר. הבנתי שתובנה זו חשובה 

במשך הזמן, ארתור הבחין שמאורעות קטנים עשויים לנעול את הכלכלה במבנים שונים. הדרך בה מארגנים 

ח מובילה לתוצאה הטובה ביותר. קפיטליזם או כל אידאולוגיה אחרת, לא בהכרבאמצעות  – את הכלכלה 

"היינו תוך כדי המלחמה הקרה, בימיהם של רונלד רייגן ומרגרט  הרעיונות הללו הכניסו את ארתור לצרות.

רונות" סיפר. "אני אמרתי תאצ'ר, והרעיונות הללו איימו להרוס את כל המבנה שנוצר במאתיים השנים האח

י ביטוי דלי ת. כמו כן אמרתי שהתוצאות שבאויםסטטיסטי מבוססת רק על נתונים ה  ה כול לעשות כלכלשאינך י

אינם   –יים שפותחו  ולטות בשוק, המוסדות המשפטיים והפוליטכנולוגיות שמצליחות, החברות ששהט  –בכלכלה  

בהכרח הטובים ביותר בעולם. שווקים אינם מושלמים. הכלכלה אינה מושלמת. אירועים קטנים עשוים להצטבר 

י עד ת. רק לא ידעבר על כך, ידעתי שאשלם מחיר גבוה על כךולהוביל אותנו לפתרונות גרועים. כשהתחלתי לד

 כמה".

, המאמרים שלו 1982ארתור חיכה יותר משנתיים עד שהעז לכתוב את הרעיונות שלו, וכאשר עשה זאת בשנת  

לכתב עת מכובד.   viח להכניס מאמר על תשואה שולית צומחתלא התקבלו לפרסום. לקח שש שנים עד שהצלי

מאמרים רבים וקיבל קביעות באוניברסיטת  בעשר השנים הראשונות של הקריירה שלו ככלכלן הוא פרסם

ה לאחר פרסום המאמר המהומה שנוצר סטנפורד. במהלך עשר השנים הבאות הצליח לפרסם רק מאמר אחד.

גרמה לו לעזוב את סטנפורד. בסופו של דבר הצטרף  הזה שסתר את החוק הראשון של הכלכלה המקובלת, 



פה, צוות חשיבה שעוסק במערכות לא לינאריות ומורכבות, -טה כאחד האבות מייסדים של המכון היוקרתי של  סנ

מאן ופיליפ אנדרסון. השנים בהם התעלמו או לעגו לו היו חלק -יחד עם חתני פרס נובל קנט ארוו, מורי גל

 מהמחיר שארתור שילם על כך שראה דברים באופן שונה.

 העבודה הפנימית של השהייה

להעריך לא רק את האומץ שנדרש מעורבים בהשהייה, אתה מתחיל כאשר אתה לוקח בחשבון את הסיכונים ה

אלא גם את העבודה הפנימית, כלומר את היכולת להיות מודע יותר למחשבות שלנו, כולל אלו המפרידות 

מחשבות שעוברות כל כך בשקט בתודעה שלנו עד שהן לא נראות  –ומבחינות, שאומרות " אני פה ואתה שם" 

יאות עצמה. אין ספור שיטות מדיטטיביות ממסורות מזרחיות, מערביות וילידיות עומדות לנו כמחשבות אלא כמצ

לרשותנו כדי לבנות את היכול להאט, ולהיות מודע יותר ויותר לזרם המחשבות שלנו. הדרך בה נבחר אינה 

 חשובה כמו המוכנות שלנו לעשות את הטיפוח של היכולת הזו כמרכיב מרכזי בחיים שלנו. 

למוד ם לג, הוא התחיל (emergent), מתפתחת ארתור החל לראות את הכלכלה כמערכת נובעת בראייןאשר כ

מוד שלו החל פתאום, כאשר כמה מהנחות היסוד שמעולם לא בחן אותן החלו הלי viiעם מורה סיני דאואיסטי.

סדנה בת שבוע, הוא הוזמן ב שהשתתף. אחרי כדי האפשרות לשים מולם סימני שאלה תוך  – לצוף ולעלות 

ת ערב עם המורה הדגול הזה, אני עם המורה וכמה מתלמידיו. "חשבתי שאם אני מוזמן לארוח לארוחת ערב

אל שאלה אמיתית, אקבל אותו שאלה. ישבתי וחשבתי רבות איזו שאלה לשאול, כי האמתי שאם אשצריך לשאול  

 "אם אני אלך על זה, מה זה יעשה לי?" תשובה אמיתית. בסוף הערב, כל מה שיצא לי מהפה זה 

 עשרים או שלושים אתה תחיה עוד"ניו של ארתור ואמר: המורה הניח את מקלות האכילה, הסתכל ישירות בעי

ואז השתהה מעט  , ותסיים בתור פרופסור נחמד."עוד עשרים או שלושים שנה שנה. אתה תהיה פרודוקטיבי 

 .והוסיף "אם זה מה שאתה רוצה"

בזלזול "אם זה מה שאתה   כינה   ו עבור מה שהמורהכל חיי  הרי הוא עבד .  התעצבן, אותגר, סוקרןארתור נעלב, 

 , ולבסוף עבר להונג קונג כדי לעבוד עם המורה יום יום.להתאמן איתואחרי כן, הוא החל רוצה". מעט 

יות להשהייה מתחילות פעמים רבות ונל ארתור עם המורה מראה כיצד הזדמהסיפור של הפגישה הראשונה ש

עם המכנסיים למטה. ההערה המזלזלת של המורה במה שהיה  תחושה שאתה נתפסעם "עצירה", מבוכה, 

והיממה אותו. אם היה מגיב מפחד או חוסר נוחות, היה מתעלם מההזדמנות לשאול את עבודת חייו הפתיעה 

באותו רגע, כאשר זרם המחשבה הרגיל שלו הופרע, הוא  אבל עצמו "האם זה באמת כל מה שאני רוצה?"

המסע ללמוד כיצד לראות. בר היה בעל משמעות אדירה עבורו:  בהתחלה של מסע שבסופו של דשמדובר  הבחין  

הרבה רגעים של בלבול עמוק, בהם שיהיו  מוכנות לקבל    דורש  -להמשיך בו    –חלה של מסע כזה, ויותר מכך  הת

 הדרך המובנת מאליה שלנו לראות דברים ולהבין דברים בעולם נבחנת ומפורקת.

 שילוב העבודה הפנימית

המקצועיים וחייהם  הרבה אנשים אינם מספרים על הדרך הפנימית שהם עוברים, וחיים בפיצול בין חייהם

את התיאוריות  באופן מעמיק, הציג לעולם האישיים . ארתור למשל, שהדרך בה תפס את הכלכלה השתנתה 

ואת העבודה הפנימית שעשה שהשפיעה על התפתחות הרעיונות שלו. הוא  ,שלו, אבל לא את הדרך שעבר

בעוד שהוא מכנה את הפגישה עם האופן בו האישי והמקצועי השתלבו במסע חייו. זאת  מעולם לא כתב על

ית, הסובלנות לסיפור תה אפסיהמורה הדאואיסטי "רגע מכונן בחיי". סביר להניח שבעוד הסובלנות לרעיונותיו הי

הפרדיגמות הישנות בטיעונים  מגנימתחת לאפס. אי אפשר לשכנע את  תה עלולה לרדת הרבה יהמסע שלו הי

 ת החדשים. טובים. רק דור חדש עשוי לקבל את הרעיונו

 

i Just in time  היא שיטה בה כל רכיב שנדרש להרכבת המוצר מגיע ממש ברגע שזקוקים לו. בשיטה זו נדרשת שרשרת

אספקה בה הספק יודע בדיוק מתי עליו להביא את הרכיב. גישה זו דורשת שותפות בין ספקים ולקוחות, גישה שונה 
 לחלוטין מהגישה האמריקנית.  

ii  העיתון העסקיFortune  החברות הגדולות בארצות הברית.   050מדרג אחת לשנה את 

 



 
iii ( "פרנסיסקו ורלה היה מדען שפתח את השער למה שנקרא "מדעי ההגותsciencecontemplative  ולחקר המח גם על )

 המחקריים ממכשירי המדידה השונים.   הממצאיםפי  הקשר בין התופעות המדווחות  על ידי הנחקרים לבין 
iv אור של  י מציאות במחשבה שלנו: הדרך בה אנחנו מאמינים שהעולם פועל, מעין תמודלים מנטליים הם הייצוג של ה

 הקשרים  בין סיבה לתוצאה. 
v  פורמטיביתסטרנ -מתמירה 

vi   ,החוק הראשון שלומדים במבוא לכלכלה הוא חוק התשואה השולית הפוחתת. התיאוריה של ארתור מנוגדת לחוק הזה

  כאן. -וטוענת שבימינו התשואה השולית רק עולה. לקריאה  
vii  דזה  )ספר הטאו, ספר הדרך -טאואיזם( הינה פילוסופיה סינית עתיקה שפותחה בין השאר על ידי לאוהדאואיזם )או

הדאואיזם מדבר על זרימה, ודומה באופן מפתיע להנחות  . ("הספר האמיתי של פריחת הדרום")והסגולה( וג'ואנג דזה 

 היסוד של תיאוריות הכאוס וסף הכאוס, שמהן  פיתח ארתור את הגישה שלו.  
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