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המוח העתידי

פרופ' דוד פסיג
מחבר רבי המכר
צופן העתיד ו2048

פורקוגניטו | המוח העתידי

לא הרבה ידוע על הדרך שבה המוח מייצר עתיד ,אבל מה שכבר ידוע
מגרה את הדמיון .מוח אחד שמביט רחוק במיוחד הוא מוחו היצירתי של
פרופ' פסיג ,אשר מעלה השערות אמיצות בספר שכולו הזמנה למסע
אינטלקטואלי אל עתיד עתידנו.
פרופ' משה בר ,ראש המרכז לחקר המוח ,אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' דוד פסיג

פרופ' פסיג מצליח שוב לפתוח את עינינו כדי שנבין
בדרך חדשה את המציאות שבה אנו חיים .בשפתו
הבהירה והקולחת הוא מעניק לנו כלים לתכנון עתיד
טוב יותר ,עבור כל פרט ועבור כל קולקטיב באשר הם.
קריאת ספר זה היא חובה עבור מקבלי החלטות ,עבור
אלו העומדים בצומתי השפעה ועבור כל אחד שאכפת
לו מעתידו ומעתיד הסובבים אותו .המודל האלטרנטיבי
לגמלאות ולחיסכון פנסיוני המוצג בספר זה הוא דוגמה
מצוינת לחשיבת–עתיד מושכלת וארוכת טווח היכולה
לפתור בעיות עתידיות מבעוד מועד.

מטרת חקר העתיד היא לשפר את תהליך קבלת ההחלטות בכל
תחום מתחומי עיסוקיו של המין האנושי .מטרת חקר העתיד
אינה לדעת מה ילד יום ,אלא לדעת מהו הדבר הטוב ביותר שיש
לעשות היום כדי שהעתיד יאיר פנים לאדם.
בפשטות ובבהירות רבה מסכם פרופ' פסיג עבור הקורא את
המחקרים החדשים המתחקים אחר המנגנונים הנוירופיזיולוגיים
המחוללים חשיבת– עתיד ותהליך קבלת החלטות במוחם של
בעלי חיים ובני אנוש .כמו כן שוטח פרופ' פסיג את טענתו
שהמוח כבר מוכן לשלב האבולוציוני הבא שלו ,שלב אשר בו,
בעזרת טכנולוגיות שהוא עצמו יפתח ,תקבל חשיבת–העתיד
ממד חדש .יכולת חדשה זו מכונה בפיו "פורקוגניטו" .הוא
מדגים כיצד אפשר בעזרתה לחזות עתידים אישיים ולטפל
באחד האתגרים הקשים העומדים בפני החברה האנושית
והאדם הפרטי במאה ה– — 21מוסד הגמלאות והחיסכון
הפנסיוני .אין טענה נגד חקר העתיד שאינה מופרכת בספר,
ומחקרים מרתקים הנערכים במעבדה למציאות מדומה
באוניברסיטת בר–אילן ,המוכיחים שאפשר לשפר רבדים שונים
באינטליגנציה ,גם של אלה אשר לא שפר גורלם ,נחשפים כאן.
יחידים ,ארגונים ומנהלים המעוניינים למדוד את יכולתם
לחשוב–עתיד בעזרת כלי הערכה חדשים ,ומוכנים לעשות
צעדים מעשיים כדי לשפרה ולפתחה ,ימצאו בספר הזה חומר
מעשי רב.

פרופ' דוד פסיג הוא חוקר עתידים המתמחה
בחקר מגמות טכנולוגיות ,חברתיות וחינוכיות.
הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה"ב ,שבה
סיים את התואר השלישי בחקר העתיד .הוא מכהן
באוניברסיטת בר–אילן כראש המגמה לתואר שני
ושלישי בטכנולוגיות תקשורת ועומד בראש
המעבדה למציאות מדומה .פרופ' פסיג יועץ
לארגונים רבים בישראל ובעולם בנושא עיתוד
תהליכים של קבלת החלטות .הוא מכהן כיו"ר
מרכז לוקשטיין לחינוך יהודי בתפוצות ,הוא חבר
במועצה הלאומית למחקר ופיתוח וכן בוועדות
שיפוט לאומיות ובין–לאומיות הדנות במחקרים
ובפרויקטים בעלי השלכות ארוכות טווח .בעבר
היה יועצו של נציב הדורות הבאים בכנסת ישראל.
לאחרונה פרסם בהוצאת "ידיעות ספרים" שני
רבי–מכר על עתידה של מדינת ישראל" :צופן
העתיד" ו" ."2048שניהם זכו בפרס ספר הזהב.
אפשר להשתתף בפורומים לדיון על הסוגיות שבספר זה
ובספרים קודמים של פרופ' פסיג באתר .המחבר ישמח
לענות לשאלות הקוראים ולשקול ,אם ימצא לנכון,
תיקונים שיציעו www.thefuturecode.com

