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 מי זאת דיאנה בן צבי
 

 .!!!"אני כאן כדי לחיות את חיי בקול רם: אשיב לכם, אם תשאלו אותי מה באתי לעשות בעולם הזה"

 

נמצאת בתחום , כבר קרוב לשנתייםואני מורה דרך להגשמה עצמית , 92בת , דיאנה בן צבישמי 

 .שנים 5 –של התפתחות אישית למעלה מ

 

הייתי בעשרות סמינרים , במשך תקופה זו קראתי עשרות ספרים בתחום ההעצמה והתפתחות אישית

קיימתי פגישות אישיות עם מספר מאמנים והבנתי שזהו התחום , הקשבתי לתוכניות אודיו, וסדנאות

להגשים , אלא בעזרתו אני רוצה לעזור לאנשים רבים לפרוץ דרך, שלא רק מושך אותי ברמה האישית

 .להגיע למימוש הפוטנציאל הטמון בהם ולגלות את הגדולה שלהם, עצמם את

 

פעם אחת כשהוא בא לעולם ופעם שנייה כשהוא מגלה את הייעוד : בן אדם נולד פעמיים" –לס בראון 

 ."שלו בחיים

 

חיים רגילים , מהבוקר עד הערב, עובדת במשרד, עד לפני שנתיים בערך הייתי כמו רוב האנשים

הספקתי להחליף מספר עבודות לאחר סיום הלימודים  .זרמתי עם החיים –כמו שאומרים  .יםומונוטוני

עד שיום אחד הבנתי שאלו לא החיים שאני רוצה , אך לא מצאתי את עצמי באף מקום, באוניברסיטה

דברים שאני אוהבת לעשות ואני טובה , כישרונות שאיתם נולדתי, מטרות, יש לי חלומות. לעצמי

אותם כפי שאני לעולם לא אוכל לחיות , את החיים שלי לידייםח צעד ואקאני לא אעשה  ואם, בהם

  .רוצה לחיות

 

 ,יותר צעירהשהייתי כ .ארץ לבדעליתי ל 11בגיל  –את כוחה של המטרה הבנתי עוד הרבה לפני 

אמרו שלא  רבים אנשיםשהרבה מאוד דברים מה  עשיתי ,מטרות קטנות וגדולות הצבתי והגשמתי

 .נתנו לי אור והשראה, הצבתי לעצמי מטרות שהניעו אותי קדימה, וכל לעשותא

  

מרץ ותשוקה להתחיל , מלאת אנרגיהואני מרגישה  ,מרגשות, לעצמי מטרות גדולותאני מציבה , מאז

ביותר ענקית אחת המטרות המרגשות וה .כל בוקר מחדש ולעשות עוד צעד לעבר המטרות שלי

קטן ועד ההחל מחלום , את החלומות שלי, צמילהגשים את עאני רוצה החלטתי ש  - שהצבתי היא

 . להיות האדם שאני רוצה להיות ולעשות את מה שאני אוהבת ורוצה לעשות, לחלום הגדול

 

השגתי לא מעט מהמטרות כבר , חזרתי לשירה, כושרהריקוד והעסק מצליח בתחום הקמתי , מאז

 גדולות חלקן גם הרבה יותר, אחרותמחליפה במטרות אני ואלו שכבר השגתי  שלי שהצבתי לעצמי

  .הבנתי שלא מספיק שרק אני עושה את זהלאורך כל הדרך  ,אך .ומרגשות

 

, לפרוץ, החזון שלי הוא לעזור להרבה מאוד אנשים בארץ ובעולם לעשות את הצעדים הראשונים

להתגבר על , מהשמניעות קדילהציב מטרות , להגשים את עצמם ולהגשים את החלומות שלהם

ות חשוב המטרות הכיהיעדים  תאח, לכן. שאוף לחיים יפים ומוצלחיםול מחסומיםעל ה, הפחדים

ולשלב בתוך זה שתי מתנות גדולות שקיבלתי מורה דרך להגשמה עצמית להיות   -שהצבתי זה 

 .ריקוד ושירה -מאלוהים

 

את הניסיון הלא כל כך גדול , יזה מאוד מרגש אותי שיש לי את האפשרות לחלוק איתך את הידע של

לעזור לך ולעוד הרבה אנשים לפרוץ דרך ולהגשים את  -שלי ולשתף את הסיפור האישי שלי כדוגמה 

 .עצמם
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 !!!אתה ואני שייכים לאנשים אלו !העתיד שייך לאלו המאמינים ביופי חלומותיהם
לקחת את ההזדמנות  –האם אתה מוכן לעתיד כובש ויפה  ?מוכן לפריצת דרך שלךאתה אז האם 

דברים שתמיד חלמת , להעלות את הרעיונות הפרועים ביותר, להשתחרר ולהיכנס לעולם החלומות
 ?לעשות

 
Happy are those who dream dreams and are ready to pay the price to make them 

come true 

- Leon Joseph Cardinal  

 

 .הם כמו שיר, החיים הם כמו ריקוד"
 ?בין רקדן לבין רקדן טוב? ההבדל בין זמר לבין זמר טובמה 

אלא צריך לבצע את השיר ואת הריקוד עם , לא מספיק רק לדעת לשיר ולרקוד, כדי לשיר ולרקוד
 .ל גם לגבי החיים”כנ. עם מוטיבציה, עם תשוקה, רגש

מרגשות מטרות , השראה, חלומות גדולים, מוטיבציה, תשוקה, חשוב לחיות את החיים עם רגש
 .שמניעות קדימה

 
 

 דיאנה בן צבי
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 הקדמה
 

 "דבר אינו קורה אלא אם כן הוא חלום תחילה"

 קרל סאנדברג

 

 ?לאן אתה רוצה להגיע –אתה יודע בדיוק מה היעד שלך , כשאתה עולה על האוטובוס –יש לי שאלה 

אותך לאן שהוא נוסע ומוריד אז האוטובוס היה לוקח , בלי לדעת מה היעדמכי אם היית עולה סתם 

 .אותך בתחנה הסופית שלו

 
א יודעים לאן אנחנו רוצים אם אנחנו ל, שלנו אם אנחנו לא יודעים מהן המטרות –ל גם בחיים שלנו "כנ

אז החיים פשוט , ולהשיגאיזה דברים אנחנו רוצים לקבל , מי אנחנו רוצים להיות כבני אדם, להגיע
 .זרם שלהםאחרי הייקחו אותנו 

 
, מרגשות -אבל על מטרות אחרות ,על מטרות –לדבר על דבר מאוד חשוב בספרון קטן זה אני רוצה 

 .עתיד כמו שאנחנו רוצים שיהיה, ליצור עתיד יפה וכובש אלו שמאפשרות לנו ,גדולות
 

 .קודם כל נבהיר למה חשוב להציב מטרות בחיים
מטרות מאפשרות לנו . מטרה נותנת משמעות לחיים

להגשים את עצמנו ואת , להתפתחו לצמוח ,ללגדו
 .החלומות שלנו

 
אנשים רבים יודעים מה , לאנשים רבים יש מטרות

אבל . מה הם צריכים לעשות, עליהם לעשות בחיים

אין הנעה , מטרות אלו הן מטרות חסרות משמעות

משהו גדול ומרתק , לקראת משהו מושך ומרגש

במילים יותר . תרגשותהולצאת לדרך עם תשוקה ור שלמענו הם מוכנים לקפוץ מהמיטה כל בוק

הם בדמיון עשיר ועסיסי לגבי דברים ש, חלומות גדולים, אין להם מטרות מרגשות, פשוטות

 . יכולים לזכות בחיים

בתור . כשהיינו ילדים ,כמו אז. נלמד להציב לעצמנו מטרות מסוג זה בדיוקאני רוצה שזה בספרון 

יש לנו , מתפרעהדמיון , כל דבר שאנחנו רוציםאנחנו משיגים , ותנושום דבר לא מפחיד א, ילדים

שאנחנו כל כ ,כל זה נעלם לאט לאט. מתרגשים לקראתם, נומחויבים לחלומות של אנחנוו חלומות

 .ללא ריגושים ותשוקה מציאות ,מונוטוניות, עולם של שגרה –גדלים ונכנסים לעולם של מבוגרים 

לחזור , ום בגדולללתת לך את הזדמנות להשתחרר ולח –זו זו בדיוק המטרה של הספרון ה

ייתן לך את הדחיפה ואת ההנעה להרגיש שמשהו  ,להעלות רעיונות משוגעים ומרגשים, לילדות

דבר שייתן לך זינוק לפרוץ ולעבור לרמה הבאה בחיים , אנרגיות מדהימות ולהתרגש כל יום מחדש

 .שלך

אבל מאוד רוצה להכניס תשוקה  ,בטוחה שאתה מאוד אז אני, אם רכשת את הספרון הקטן הזה

 לקום כל בוקר עם אנרגיות מטרופות, להגשים את עצמך ואת החלומות שלך, וריגושים לחיים שלך

 ...ו

 !!!ליצור עתיד כובש ויפה
תקרא אותו באופן , אל תקרא את הספרון באופן פאסיבי בלבד –אני רוצה לבקש ממך משהו , לכן

, תרגילים שיעזרו לך להפעיל את הדמיון, ה מאוד תרגילים בעלי משמעותיש בו הרב .פעיל

חשוב מאוד שתעשה כל . יתנו לך השראה ותשוקה, להציב לעצמך מטרות גדולות ומרגשות
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אל תרוץ לסיים את הספרון כמה שיותר מהר ומומלץ מאוד שתקרא אותו מספר  !תרגיל ותרגיל

וידע אמיתי זה הידע שהטמענו על ידי , "של כל ידעחזרתיות היא אם "לא סתם אומרים . פעמים

 ותרגול שינון

תפעיל את הדמיון שלך , אם תעשה את כל התרגילים שיש בו. אל תסתכל על הספרון כעוד ספר מידע

קודם . יפה וכובש, מרגש, תוכל ליצור לעצמך עתיד מדהים, ותהיה מחויב להגשים את המטרות שלך

בר להתחיל וכ יםתרגילהכל את לעשות , כאתגר ון הזהאת הספר תציב כבר עכשיו מטרה לקחתכל 

  .שהיית רוצה לחיות אותם פיליצור את החיים שלך כ

רק  - מי לא היה רוצה שתהיה לו מנורת קסמים כזאת?  אלדין ומנורת הקסמיםשל זוכר את הסיפור 

שבידי כל אחד  לך אני רוצה לומר. משאלות שלנו 3יוצא מיד שד שמוכן למלא , אותהמשפשפים 

 !הדמיון שלנו – רצהנמשאלות אלא לכמה שרק  3 -מאיתנו נמצאת מנורה כזאת והיא לא מוגבלת ל

כי אלו הם  להפעיל את הדמיון שלך ולקחת את מחויבות בידיים שלךהאם אתה מוכן אז 

, ליצור עתיד מלא שפע והצלחה ברמה אישית על מנתהגשמה של צמיחה וצאת לדרך לו ,חיים שלךה

 ?להציב מטרות גדולות ומרגשות - מנטאלית רוחנית ועוד, כלכלית

 

 !לדרך אנחנו יוצאים
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 מטרות ענקיות יוצרות מוטיבציה ענקית

 ,מלאת מוטיבציה, את בחורה כל כך אנרגטית, דיאנה" –הרבה פעמים אני שומעת אנשים אומרים לי 

לא שעם כל הלהט והאנרגיות שלך את מתקדמת אין שום פ? מאיפה את לוקחת את הכוחות האלה

 ..."אני לא בן אדם עם אנרגיות ומוטיבציה, עצלן –אני . יפה בחיים

כי אין להם מטרות הם עצלנים לא כי זה האופי שלהם אלא . אני לא מאמינה שיש אנשים עצלנים

 . יש להם מטרות חסרות עונים, שמרגשות ומניעות אותם

מה שגורם לי לקפוץ מהמיטה גם אם אני מרגישה , גיה ואת המוטיבציהמה שנותן לי את רמת האנר

ראה שמטרות אלו נותנות לי ה. מרגשות וגדולות שהצבתי לעצמי מטרות, זה המטרות שלי, עייפה

לקום מוקדם או להישאר עד השעות הקטנות של , לישון מעט שעות יוצא ליוהנעה גם אם לפעמים 

מוטיבציה לגייס את הכוחות הנדרשים על מנת להתחיל את היום , וירמטרות אלו נותנות לי או. הלילה

 .החדש בשיא האנרגטיות שלי

השראה באותי ד שלי והמטרות שקשורות לכך ממלאות על הייעו, רק מחשבה על השליחות שלי

 .צעד ועוד צעד על מנת להגשים אותן ושאיפה לעשות כל יום עוד

מטרות , להציב לעצמנו מטרות גדולות ומרגשותכובש הוא אז הצעד הראשון כדי ליצור עתיד יפה ו

מטרות שמאתגרות אותנו ומקדמות , מוציאות אותנו כל בוקר מהמיטה, ות השראהרשמעור

 .אותנו לעצב את החיים כפי שאנחנו רוצים שהם ייראו

וזה כלל לא . אין לי מטרות –ישנם אנשים שיגידו 

ת מסתמכו אבל בדרך כלל הן, לכולנו יש מטרות. נכון

, ללכת לעבודה, שצריך לשלם חשבונות ךבכ

להוביל מטרות אלו אינן יכולות . ועוד, להתפרנס

אלו מטרות . עתידאותנו כדי לעצב לנו חיים יפים ב

שמורידות לנו מוטיבציה והופכות את החיים שלנו 

לשרוד  –לסוג של רדיפה אחרי החיים , לשגרה

 .ולהתפרנס

מה . המוח –ולה לכל אחד מאיתנו יש מתנה גד

שלמטרות שלנו יש השפעה חשוב להבין , לכן. זה מה שאנחנו מקבלים, שאנחנו שותלים במוח שלנו

אם נציב . ענק שמתחבא בפנים, מתנות ענקיות, בכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל עצום. גדולה עלינו

 ?האם נוכל לגלות את מלוא הפוטנציאל שלנו, חסרות אונים ומשמעותלעצמנו מטרות 

 !!!באופן מוחלט לא! התשובה היא כמובן לא

אנחנו . ואני יודעת שאתה ואני לא שייכים לאנשים אלו

, ענקיות, רוצים לשתול בגן של מוחנו מטרות גדולות

כדי לגלות את כל האפשרויות הבלתי  מדהימות

ת הפוטנציאל כדי לגלות א, מוגבלות שקיימות סביבנו

חיים יפים  העצום שטמון בתוכנו וליצור לעצמנו

 .ומרגשים

את הענק שמסתתר , עוצמה הפנימית שיש בנוהרק מטרות גדולות יכולות לעזור לנו לגלות את 

להוציא אותנו , רק מטרות גדולות יכולות לדחוף אותנו קדימה לשלב הבא של החיים. בתוכנו

 .הצלחההגשמה ו, צמיחהמהעצלנות ולהניע אותנו לעבר 



 
8 

 http://www.DianaBenZvi.comכל הזכויות שמורות לדיאנה בן צבי    

בספרון זה אתה גם הולך לגלות או ליצור את אותה . ר אובססיה מופלאהכולנו חייבים לגלות או ליצו

תעשה ולא רק תקרא את , יבירק בתנאי שתהיה אקט, לפחות לזרוע אותה, האובססיה המופלאה

ליצירת עתיד כובש  סופר יעילים פרקטיים םתרגיליכי בפרקים הבאים אתה הולך לקבל , הספרון

 .יפהויפ

 !פעמים והיטב ייב לקרוא מספרפרק שאתה ח, כן אבל לפני
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 לפרוץ מעבר לגבולות שלך

? כמה אנשים אתה מכיר שיש להם רשימה של מטרות שהם מתחייבים לתוצאות שלהן באופן מוחלט
, אישי –אז מה מונע מאיתנו להציב לעצמנו מטרות במגוון תחומים בחיים . אולי גם לך אין רשימה כזו

 ? למה למעשה אנחנו לא מציבים מטרות מאתגרות? ולצאת לדרך העשייה, כלכלי ועוד, שירג, רוחני

, משהו שמרגש אותנו מאוד – דבר אחדלפחות הוא למצוא ות המפתח החשוב ביותר להצבת מטר

אני . משמעות, הגשמה, הצלחה, זה היה נותן לנו תחושה של סיפוק, משהו שאם היינו משיגים אותו

מטרה אחת גדולה שעצם המחשבה עליה תגרום לך  -גם לך ו, ם יש דבר כזהמאמינה שלכל אד

 !להרגיש צמרמורת בכל הגוף ותיתן לך התרגשות מטורפת

זה לפעמים עשוי להיראות לנו , הרבה פעמים כשאנחנו מציבים לעצמנו מטרות גדולות ומאתגרות, אך

 . את אותה המטרהזה גם עשוי למנוע מאיתנו להעיז ולהציב . בלתי אפשרי להשגה

אנשים רבים לא מציבים לעצמם מטרות כי הם 
הם מפחדים לקבל את , מפחדים להתאכזב

ישנו חלק נוסף שלא . התוצאה שלא ציפו לקבל
לא הצליחו , כבר ניסו בעברעושים זאת כי 

וחוששים להציב מטרות שוב על מנת לא להתאכזב 
 .שוב מחוסר הצלחה והשגה של המטרה

נשים שמצד אחד כן מציבים יש עוד סוג של א
הם מטרות אבל מצד שני הם פוגעים בעצמם כי 
מקשרים את האושר שלהם ליכולתם להשיג 

 םהלש העשויות להיות מחוץ לשליטשמטרות 

אמונות למה אנשים מפתחים , אכזבה וציפיות גבוהות, חשש, כתוצאה מכל הרגשות הללו של פחד
על מנת ליצור חיים יפים  גדולות ובעלי משמעות הם מפחדים להציב מטרות ,דבר מה אינו אפשרי
 .לשרוד ולהתפרנס –מוותרים על החלומות שלהם וממשכים לחיות בשגרה , כפי שהיו רוצים לחיות

היא מערכת  מטרות בעלי משמעותכלל הסיבה שאנחנו לא מעיזים להציב לעצמנו בדרך , אם כן

כיצד היא , דבר קצת על מהי מערכת אמונותבוא נ. למה למעשה זה לא יכול לקרות –האמונות שלנו 

 .נוצרת ומשפיעה עלינו ומה ניתן לעשות
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 ?מהי וכיצד היא משפיעה עלינו –מערכת האמונות 

. יום והרבה פעמים אפילו לא מודעים להן אמונות שאנחנו חיים איתן יום, לכל אחד מאיתנו יש אמונות

 :אמונות אלו מתעצבות אצלנו בשלוש דרכים

דעות שאנחנו מעצבים לעצמנו , אלו הם דברים שאנחנו אומרים לעצמנו שוב ושוב –תכנות פנימי  .1

 . בנוגע לכל מיני היבטים של החיים

אלו הם דברים שאנחנו שומעים שוב ושוב מהסביבה  –( חיקוי)תכנות חיצוני או מודלינג . 2

בהרבה מאוד מקרים אמונות . 'וטלוויזיה וכ, מערכת החינוך, קרובים, הורים –החיצונית שלנו 

מגבילות הקיימות אצלנו הן תוצאה ישירה של מה שספגנו מכל הגורמים החיצוניים הללו מאז שהיינו 

 .ילדים ועד היום הזה

תמיד , למשל. תוצאות שליליות אלו הם דברים שחווינו בעבר וקיבלנו –חוויה מוחשית מהעבר . 3

נשארת בתת מודע שלנו , כתוצאה מהכישלון. רגל נופשטף אותו אבל בסו נוהקמ, להקים עסק נוחלמ

חוויות אלו מעצבות לנו את . של תוצאה שלילית שאנחנו לא רוצים לחזור עליה שוב, חוויה של כישלון

אם אנחנו  בין, האמונות בהרבה מאוד מקרים ונשארות חרוטות עמוק בזיכרון ובתת המודע שלנו

 .חנו מודעים לאותה אמונה מגבילה או לאאם אנ בין, רוצים בכך או לא

אם  .דבר בלתי מוחשי, כרגש, משהו שקיים אצלנו כרוח, בלתי נראהאמונה זה משהו , אם כך

 אז עלינו להחליף את האמונות הקיימות באמונות שיקדמו אותנו, אנחנו רוצים להגיע לתוצאות אחרות

 .לעבר המטרות שהצבנו לעצמנו

עם המון  ןכדי לנוע לקראתו עם כל העוצמה וכל האנרגיה שהצבנו כדי להתקדם לעבר המטרות

להבין על מנת זיהוי אמונות הוא תנאי הכרחי . לזהות את האמונה המעכבתעלינו , השראה ומוטיבציה

חליף אותה באמונה שתוביל הול ,הקיימת והחוסמת אותנו ,אמונההאיך אפשר בעצם להיפטר מאותה 

 .להגשמת המטרה שהצבנו

עלינו לפרוץ את  ?מה ניתן לעשות, זיהינו את האמונהאחרי ש

הזה התהליך כל . ליצור לעצמנו מערכת אמונות מקדמת, הגבולות

תכנות מחדש של המוח שלנו למערכת אמונות חדשה  -נקרא 

 . ומקדמת

תכנות מחדש מתבצע ברמת המודע שמשפיע על התת תהליך של ה

מה זה אמת ומה זה  התת מודע שלנו לא יודע להבחין. מודע שלנו

כל מה שאנחנו  ,לכן. הוא מאמין במה שאנחנו אומרים לו. שקר

זה להטמיע הרגלי חשיבה ואמונות שתואמות את צריכים לעשות 

  המטרה הגדולה שהצבנו לעצמנו

 

 :הנה מספר דרכים שבהן ניתן לעשות את תהליך התכנות

 

 : הזאת אומרת לדמיין את התמונה המלא, לפתח את הדמיון.  1

תראה בדמיון שלך כל , עולה ומתקדם, אדם שתמיד חלמת להיות, תראה את עצמך כבן אדם מצליח

תצייר את התמונה המלאה של אותם החיים  ,מטרה שלךשל ה, פרט של התמונה המנצחתפרט ו

 .תדריך את הדמיון שלך, תעשה את זה כל יום. תרגיש את זה, אתה רוצה לחיות

 

  לימוד והתפתחות אישית ב בשביל להיפטר מאמונות מגבילות זההדבר השני שמאוד חשו.  2
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כדי להיות , שאנחנו עוברים בדרכנו למימוש הפוטנציאל שלנו תהליך צמיחההתפתחות אישית זה 

לצבור ידע ולהבין את התפתחות אישית זה . כדי לעשות יותר ולהשיג יותר, יותר ממה שאנחנו עכשיו

 .ומיומנויות לפתח הרגלים, ר מודעות וחיבור רוחני שלנולהגבי, הפסיכולוגיה של ההצלחה

 

זה אומר למצוא עדויות של ? מה זה אומר. עדויות –דרך נוספת להיפטר מאמונה מגבילה היא . 3

. לקחת את אותו האדם כמודל, אנשים שהצליחו ועשו את הדבר שאנחנו לא מאמינים שניתן לעשות

עדויות זה אחת הדרכים הטובות ביותר להתגבר על ? וכלאז למה שאנחנו לא נ, אם הוא עשה את זה

 .האמונה המגבילה כמובן לאחר שזיהינו אותה

 

בן אדם שסובל , למשל. לעשות משהו שאותו אנחנו מפחדים לעשות – התנסות פיזית חזקה. 4

זוהי , אם הוא יצליח לעשות צניחה חופשית ועל ידי כך יתגבר על פחד גבהים שלו. מפחד גבהים

הוא מקבל אמונה בעצמו ואומץ שהוא יכול , כתוצאה מכך, ה התנסות פיזית חזקה מאוד עבורותהי

התנסויות פיזיות עוזרות לנו להתגבר על האמונות המגבילות והדברים נראים פחות . לעשות כל דבר

 מסובכים ומפחידים
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 איך להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי
 

של אדם ששמו בסיפור  נתחיל. לתת לך כמה דוגמאותאני רוצה , על תהליך התכנותאם כבר דיברנו 

דקות של  4 -ר בניסטר הבריטי היה הרץ הראשון בעולם ששבר את מחסום ה 'רוג .ר בניסטר'רוג

 (.מטרים 1,609.344מרחק של ) ריצת המייל

הייתה אמונה בעולם הספורט שלא ניתן לרוץ מרחק של מייל 
, כשנתיים לפני כן. בן אדם י"ע לפחות לא, קותד 4 -בפחות מ

 .ר בניסטר החליט שהוא הולך לעשות את זה'רוג

ר השתתף באולימפיאדה 'רוג, שנתיים לפני שבירת השיא
מטרים ולמרות שהוא שבר שיא בריטי חדש  1500בריצת 

 .ללא מדליה, הוא הגיע רק למקום הרביעי

במשך בניסטר התלבט , לאחר הכישלון באולימפיאדה
ים החליט לקבוע אך ברגע מסו...חודשיים האם לפרוש מריצה

להיות האדם הראשון בהיסטוריה שישבור את  -מטרה גדולה ומרגשת -מו מטרה חדשהלעצ
 .הדקות 4מחסום 

ר בניסטר חצה את קו הסיום בזמן שהוא 'רוג צופים 3000בשידור חי ולעיני  1954למאי  6-ב
 .המתמוטט באפיסת כוחות על הרצפ

כך נשברה האמונה  .שניות 3:59.4על לוח התוצאות היה רשום בגדול  -אף אחד לא האמין
בזכותו כולם החלו . ברגע שהוא שבר את השיא הוא פתח את הדרך עבור רבים אחרים. המגבילה

 . להאמין שזה אפשרי

 .זה מראה לנו מהי כוחה של אמונה

 .3:43.13כשהאחרון היה בתוצאה של  שיאי עולם חדשים בריצת מייל 18נקבעו , 1954מאז 

 ?ולמה סיפרתי לך את כל זה

 ,נמצא שבכל תחום שבו נרצה להצליח ולהציב מטרה גדולה ובעלת משמעות, אם נבדוקכי 
שזה כבר , עלינו להבין קודם כל שזה אפשרי .מישהו כבר עשה את זה ופתח את הדרך גם עבורנו

 .ית וניתנת להשגהאפשר, דולה שלא תהיהגכמה , כל מטרה, נעשה

אזכיר לך שהם , בטח שמעת על אחים רייט ואם לא. בניסטר זה רק דוגמה אחתר 'גלמעשה רו

 .אווירבכבד אף אחד לא האמין שניתן להטיס כלי טייס , לפני האחים רייט. אלו שהמציאו את המטוס
 .הם פתחו וסללו את הדרך לרבים אחרים, את זהכשהם הצליחו לעשות  ,אבל

פלזמה שבה האו  בו אייפון שאתה משתמשה? ספה שעליה אתה יושבה? אם השולחןומה 
 ?אתה צופה בתכניות הכי אהובות עליך

מטרה שהניעה , ו גדולהלעשות מש, ה גדולה ומרגשתמטר, הכל התחיל ממטרה של מישהו
האמונה המקדמת שהכל א שהיה משותף בין כל האנשים האלו הימה  –והעיקר . אותם

הם האמינו שזה אפשרי ושאלו את עצמם שאלות לגבי איך אפשר לעשות . י כי הכל אפשריאפשר

 .את זה

 אז השלב. עדויות של איך ליצור אמונה מקדמת ולשבור אמונה מעכבת הבאתי לך כאן הרבה
לאחר שאתה מוצא דבר אחד  .גדולה ומרגשתשהיא  ,אחת לפחות הלהגדיר מטר – הראשון

אני רוצה שתשכח מכל , לך השראהת אותך ונותנת יו מרגשגדול שעצם המחשבה על
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תפתח  ,במקום. המחסומים ואמונות שיכולות להופיע במוח שלך למה זה לא יכול לקרות
 ,וגם אם לא, עשו את זה, כי ישנם אנשים שכבר השיגו את זה, את האמונה שזה אפשרי

 .לעשות את זה כי הכל אפשרילהיות הראשון ואז אתה יכול 

. הצבתי לעצמי מטרה מעוררת השראה עם אמונה שהכל אפשרי, מצוין" –אתה אומר בטח 
 " ?מה הלאה. אבל הרי זה לא נגמר בהצבת מטרה בלבד

לא תוביל אותנו ליצירת עתיד יפה  –להציב מטרה גדולה ומאתגרת  –כמובן שרק הצעד הראשון 
ד ולצאת לדרך העשייה באופן צעד אחרי צע, לבנות תכנית פעולה מפורטתהצעד הבא הוא . וכובש

אחת הסיבות . הכוח הזה של לפעול ולעשות קיים בכל אחד מאיתנו. בלי להרים ידיים, ומתמיד דקוממ
מובילות אותנו קדימה ומעוררות בנו מטרות שאין לנו  –ו לא משתמשים בכוח זה היא שאנחנ

 . השראה

, בתהליך של הצבת מטרות נדבר על עוד כמה שלבים חשובים, תכנית פעולה מאסיביתלמעבר 
 .בתוכם גם איך מגדירים מטרה בצורה נכונה

תרגיל זה ייתן לך הבחנה והערכה איך ואם . תרגיל מאוד חשובשנעשה אני רוצה , אבל לפני הכל
בפרק הבא אסביר במדויק את מהות התרגיל ואני רוצה לבקש . בתקופה האחרונההתקדמת בחיים 

רגיל זה יעזור לך להציב מטרות על מנת לעצב לך את החיים כפי ממך להשקיע בו זמן ומחשבה כי ת
 .שאתה רוצה לעצב אותם
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 מחר, היום, אתמול

יעזרו לנו , ונמטרות שיצמיחו אות, לדעת איזה מטרות אנחנו רוצים להציב בחיים שלנוכדי שנוכל 
אנחנו צריכים לדעת איפה היינו  ,מרגש וכובש, ליצור עתיד יפה, להוציא את מלוא הפוטנציאל החוצה

מה היא , שנים Xאיפה אנחנו עומדים היום ואיפה אנחנו רוצים להיות בעוד , מסוימת לפני תקופה
 .מידת ההתקדמות שלנו

איפה אתה נמצא , שנים 5איפה היית לפני  –זאת אומרת . שנים 5לצורך התרגיל ניקח תקופה של 
תחומים מובילים  10 -את המצב אנחנו הולכים להעריך ב. םשני 5היום ואיפה אתה רוצה להיות בעוד 

לכן אבקש ממך , זה ספר מעשי, זה לא ספר תיאורטי -תזכור מה שכתבתי בתחילת הספרון . בחיים
 . להצטייד בדף ועט ולעשות את התרגיל הזה

 :אז הנה ההוראות המדויקות

בתרגיל אתה . שנים 5יום ובעוד ה, שנים 5לפני  –חלקים כפי שכבר הסברתי  3-התרגיל מחולק ל
הוא  0כאשר  00עד  0-מ –ליד כל תחום עליך לכתוב ציון . מובילים בחיים שלך תחומים 10מקבל 

 .הוא הציון הגבוה ביותר 00-והציון הנמוך ביותר 

עליך לכתוב משפט אחד שמתאר את המצב שלך באותו התחום נכון , לאחר ששמת ציון ליד כל תחום
 :המצב הגופני ,למשל .עתיד, הווה, עבר –ה לאותה תקופ

לא , המצב הגופני שלי היה לא טוב –ליד הציון מיד יבוא המשפט . 3ציון  – שנים 5לפני : אתמול 
 .קילו יותר ולא אכלתי אוכל בריא ומזין 1הייתי , עשיתי כושר

אני מרגיש יותר . תזונהקילו ושיניתי הרגלי  5הורדתי , פעמים בשבוע 3אמן תאני מ – 1ציון  – היום
 .בריא

אני אוכל אוכל בריא , המשקל שלי אידיאלי, אני עושה כושר כל יום – 10ציון  – שנים 5בעוד : מחר
 !ומזין ומרגיש בריא ואנרגטי

 ? ברור

 :נתחיל מהעבר, אז בוא ניגש לתרגיל

 שנים               ציון                    משפט 5לפני 

                                                              גופני         

 מנטאלי

 רגשי

 איך נראיתי חיצונית

 זוגיות

 סביבת חיים

 חברתי

 רוחני
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 קריירה

 כלכלי

איפה אתה עומד בוא נראה , תחומים אלו וכתבת משפט 10-אחרי שנתת ציון לכל אחד מ, עכשיו
עכשיו אתה עושה , אז. איפה אתה רוצה להיות, כה מצוינת לגבי העתיד שלךזה ייתן לך הער .היום

 :ד מהמצבים הללו ומשפט לידחלכל א 10עד  0-נותן ציון מ –את אותו הדבר 

 ציון                    משפט                          היום

                גופני                                                       

 מנטאלי

 רגשי

 איך נראיתי חיצונית

 זוגיות

 סביבת חיים

 חברתי

 רוחני

 קריירה

 כלכלי

האם ? מה למדת עד עכשיו מהתרגיל –אני רוצה לשאול אותך שאלה , לפני שנמשיך לחלק השלישי
שנים או  5ני ממה שהיית לפהתקדמת באופן רציני , אתה מרגיש שהשתפרת בתחומים מסוימים

אחרים אתה עדיין  תחומים מסוימים יש שינוי אבל בתחומיםיכול להיות שב ?שלא הרבה השתנה
שנים היה יותר טוב ממה  5ייתכן אפילו שהמצב שלך בתחומים מסוימים לפני . מקוםהצא באותו מנ

להתקדם , םתן לך אפילו עוד יותר את הדחיפה והנעה לעשות שינוים גדולים בחייייזה . שהוא היום
 .ולהציב מטרות גדולות שיובילו לעתיד יפה וכובש

שתיים ותרשום כאן בטבלה , ממש דקה –דקות  שתיתקדיש לעצמך , חלק השלישישנעבור לאז לפני 
 :מה למדת מהתרגיל הזה

 

 

 

 

 

 :תובנות –מה למדתי מהתרגיל עד עכשיו 

 

 
 



 
16 

 http://www.DianaBenZvi.comכל הזכויות שמורות לדיאנה בן צבי    

שנים קדימה ותכתוב איך אתה רואה את  5תביט  -עכשיו זה הזמן  להגיע לחלק השלישי, והנה

 .ותכתוב משפט המתאר את המצב 10עד  0-תן ציון מ. בכל התחומים הללה, מך בעתידעצ

 שנים             ציון                    משפט 5בעוד 

 גופני                                                                      

 מנטאלי

 רגשי

 איך נראיתי חיצונית

 זוגיות

 ת חייםסביב

 חברתי

 רוחני

 קריירה

 כלכלי

אתה , וגם כתבת לעצמך תובנות מהתרגיל, אחרי שעשית תרגיל כה חשוב ומשמעותי, עכשיו! מצוין

רוצה לעצמך איפה אתה גדרת שנים וגם ה 5 איפה שהיית לפני יודע איפה אתה נמצא היום לעומת

תודה וכל רוצה לומר קודם כל  אני. שנים בכל אחד ואחד מהתחומים הללו 5היות בעוד ל

  !הכבוד

בעוד כמה פרקים אנחנו נעבור לתרגיל שבו תוכל לגלוש לעולם של ילדים . ןאבל זהו רק תרגיל ראשו

ליצור את  –מעוררות השראה , מרגשות, ותוכל להתפרע עם הדמיון שלך ולהציב לך מטרות גדולות

נגדיר מהם השלבים להגדרת , לפני הכל ,ךא. האובססיה המופלאה בדרך ליצירת עתיד יפה וכובש

 .המטרה
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 השלבים להגדרת המטרה

אני מבקשת , ואם לא. אני שוב רוצה לברך אותך על כך שלקחת יוזמה ועשית את התרגיל, ראשית

הספרון הזה הוא מעשי והדבר החשוב ביותר  –אל תשכח מה שאמרתי לך . ממך לא להמשיך הלאה

וכדי ליצור  !י המטרה של הספרון הוא לעזור לך ליצור עתיד כובש ויפהכ, לבצע פעולות, הוא לעשות

 .לעשות את התרגילים, עליך לעשות פעולות וכצעד ראשון, עתיד כובש ויפה

 .בוא נגדיר קודם כל מה זה מטרה, להגדרת המטרה לפני שנעבור לשלבים

אנחנו היורים , לצורך העניין. מטרה היא הגוף אליו מכוון היורה את חציו, על פי ההגדרה של מילון

 . את החצים לכיוון אותה המטרה שהצבנו לעצמנו

 ?אז מהם השלבים על מנת להציב מטרה

הדבר , אז כמו שאמרנו בפרקים הקודמים. 1

אבל זה לא מספיק . הראשון הוא להציב מטרה

חשוב שנחליט  .לילכרק להציב מטרה באופן 

יך זה צר. מה בדיוק אנחנו רוצים להשיג

. ולא משהו כללי, להיות משהו ברור ומוגדר

 אני מציבה מטרה בתחום הקריירה  –למשל 

זהו דבר מאוד . להיות מצליחה –והמטרה היא 

 .כללי

למשל אם אני עוסקת . חשוב שנדע להגדיר מה המשמעות של ההצלחה בשבילי בקריירה שלי 

בארץ ובעולם אשר עושה שינוי מוכרת מאמנת אישית  להיות –אז המטרה שלי תהיה , באימון אישי

 .החוצה להוציא את הענק שבתוכםעוזרת להם להגשים את עצמם ו, יםבחייהם של אלפי אנש

ההצלחה שלי בקריירה תבוא לידי ביטוי על ידי כך שאהיה מאמנת אישית מוכרת , זאת אומרת

 . ואעשה שינוי בחייהם של אלפים

לא לכתוב משפטים , באופן ברור ומדויקלהגדיר אותה , רהטמגדירים מחשוב מאוד כשאנחנו , כןל

 .בפרטי פרטים, אלא להגדיר מה זה אומר היות בריאאני רוצה ל, אני רוצה להיות עשיר – ייםלכל

כי זה רק יפזר אותנו לכיוונים  להציב מטרה חדשה וכל פעם ת המטרהלשנות אחשוב לא , ועוד דבר

 .שונים ויוציא מהמיקוד

 לרשום את המטרה שלנו, להעביר את זה לניירחשוב , אחרי שכבר החלטנו מה אנחנו רוצים. 2

הכוונה לא לשמור בראש או להגדיר בראש את הדבר שאנחנו רוצים להשיג . בפרטי פרטים, במילים

לכתוב כמה קילו , אם החלטנו שאנחנו רוצים לרדת במשקל, למשל. קיודמלתאר ב, אלא לרשום אותו

 .איזה מידה מכנס אנחנו שואפים להגיע ללבוש ועוד, לרדתבדיוק 

שנדע להגדיר את  ,אבל מאוד חשוב ,מאוד, אחרי שרשמנו את המטרה על נייר בפרטי פרטים. 3

אני רוצה לרדת במשקל כדי להיות יותר , למשל. למה אנחנו רוצים להשיג את המטרה". הלמה"

כדי להיראות יותר , וש את הבגדים שפעם לבשתיכדי ללב, תפקוד יותר טוב של הלבמען ל, בריאה

 .צעירה ואטרקטיבית ועוד

היא לעזור לאלפים " למה"ה ,של להיות מאמנת אישית מוכרת או אם ניקח את הדוגמה הראשונה

 .להגשים חלומותלעזור להם , שלהם לגלות את הפוטנציאל, ינוי בחייםלעשות ש
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ישנו . יותר פשוט להשיג את המטרה שלנו לנו הרבהאז יהיה , שלנו יהיה מספיק חזק" למה"כאשר ה

 :משפט שאני מאוד אוהבת

 .הוא הופך להיות מאוד פשוט" איך"ה, חזק מספיק" למה"יש שלמי 

מתי אנחנו רוצים להגיע לאותה , היעדתאריך להגדיר מהו   - לא פחותחשוב הצעד הרביעי הוא . 4

יכול להיות , תאריך יעד למטרה שהצבנו בלי להגדיר. מטרהלנו לא מספיק רק שתהיה . המטרה

 –יר את האנשים שאומרים אתה בטח מכ. זה יהיה רצון טוב אבל לא מטרה. שלעולם לא נגיע אליה

 .תאריך היעד – מתיהזה לעולם לא מגיע כי הם אף פעם לא מגדירים  "יום אחד"אבל   ,..."יום אחד"

אז זו לא תהיה מטרה , א נגדיר תוך כמה זמןאם ל, קילו 5אם החלטנו שאנחנו רוצים לרדת , למשל

כשיש לנו תאריך . ל הרצויקחשוב מאוד להגדיר מתי אנחנו כבר נגיע למש. אלא סתם מילים ורצון טוב

 .לעשות את הפעולות כי יש משהו שמוביל אותנו, למטרות שלנוהרבה יותר קל לנו להיצמד , יעד

ם תאריך יעד לכל יחשוב ביותר לש. קילו 5אני יורדת  שבועות 4תוך  –אז תאריך יעד יכול להיות נגיד 

 .מטרה

 .בא צעד נוסף ומאוד חשוב, אחרי שכבר עשינו את ארבעת הצעדים הראשונים הללו

 .המה של ירידה במשקל אז נמשיך איתאם כבר התחלתי עם הדוג

ת אפשר לרדת במשקל אם נמשיך לאכול כמו שאכלנו עד עכשיו או נמשיך לנהל אכמובן שאי 

לחם לבן או דברים , אנחנו נצטרך לוותר על מאכלים מסוימים כמו שוקולד למשל .אותו אורח חיים

זה אומר שיש מחיר . אולי נצטרך גם לעשות פעילות גופנית ועוד, אחרים שהם משמינים ואינם מזינים

 :אז השלב החמישי הוא. שנצטרך לשלם כדי להגיע למטרה שהצבנו לעצמנו

 !ינו לשלםישנו מחיר שעל. 5

הכוונה להבין את המשמעות של הדבר  -מראש  .אנחנו משלמים מראשוחשוב לזכור שאת המחיר 

 .צריך לוותר על משהו אחר, ם בחייםשעל מנת להשיג משהו מסוי

 !!!כך זה עובד

שזה המחיר שאנחנו הולכים לשלם כדי , לפני שיוצאים לדרך, חשוב שנהיה מוכנים על ההתחלה

 .רצויה ולהצליח במטרה שלנולהגיע לתוצאה ה

 ,למשל. במחיר אני לא מתכוונת רק לכסף אלא גם לדברים אחרים שעליהם אנחנו מוותרים בדרך

, הפסקתי לצאת למסיבות. שילמתי מחיר גבוה, ויצאתי לדרך, כשאני החלטתי לעשות שינוי בחיים

רגילה לעשות וכולי נכנסתי רתי על דברים מסוימים שהייתי תוי, תי על שיחות ארוכות עם חבריםויתר

 . התפתחות וגדילה, לימוד, תהליך מופלא של צמיחה –לתהליך של העצמה והתפתחות 

ולהפסיק , לעשות דברים שאנחנו לא רגילים לעשות, לשלם מחיר זה אומר לצאת מאזור הנוחות

 .לעבר המטרה שהצבנודברים שאינם מקדמים אותנו  לעשות

כלומר לעשות כל יום משהו קטן , לצאת לפעולהל השלבים הללו זה והשלב החשוב ביותר לאחר כ. 6

 .שיקרב אותנו לעבר אותה המטרה שהצבנו

אז לעולם לא , אם נקפיד על כל השלבים אבל בפועל לא נעשה כלום כדי להביא את המטרה למימוש

נית פעולה הדבר החשוב ביותר בין כל השלבים זה תכ. וגדר על הניירהכל יישאר כתוב ומ .נגיע לשם

כל יום לעשות משהו מאוד , לבנות תכנית עם פעולות שנעשה כדי להגיע לאותה מטרה שהצבנו –

 . שיקרב אותנו עוד צעד למטרה שלנו ,קטן אפילו
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זה הסיבה שהרבה מאוד אנשים לעולם ! דבר החשוב ביותר שישהזה  – יציאה לפעולה, עשייה, לכן

אבל אני יודעת שאנחנו לא  !!!ק מדברים ולעולם לא עושיםכי לרוב הם ר ,לא מגיעים למטרות שלהם

  אלוככים לאנשים תיישמ

גם אם נגדיר בפרטי פרטים מה אנחנו רוצים להשיג , משקלבאם ניקח את אותה הדוגמה של ירידה 

אם בפועל , וגם אם נציב תאריך יעד, קילו 5למה אנחנו רוצים להוריד , עם המטרה שהצבנו לעצמנו

 ?האם משהו ישתנה  –שום פעולה  לא נעשה

 !בהחלט לא

כדי לרדת במשקל ולהגיע  תונעשה פעולוחליט בהחלטה חד משמעית לשלם את המחיר נאם לא 

 .לא ישתנה כלום במשקל שלנו, לתוצאה הרצויה

 !לעשות ולעשות, לעשות –אז זהו שלב מכריע 

 .על כל הנושא של יציאה לפעולה אני ארחיב באחד הפרקים בהמשך

בבקשה תעבור שוב על , אבל לפני שאתה עובר. עליו נדבר בפרק ההמשךש ישנו עוד שלב, ועכשיו

 .הפרק הזה ותקרא שוב את כל השלבים
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 המפתח להצלחה

גם אם . בין כל השלבים אחד החשובים והקריטייםשהוא שלב פניך עוד בבפרק זה אני רוצה לחשוף 
נעשה כל , נקפיד על כל ששת השלבים שעליהם דיברנו בפרק הקודם וגם אם נצא לפעולה מאסיבית

ולא ארוכה יכולה להיות הדרך להגיע למטרה שלנו , הזהמהשלב אבל נתעלם , יום עוד צעד ועוד צעד
 .פשוטה

  .המפתח להצלחהאני מאמינה שהשלב הזה הוא בהחלט 
 תכנון - ם בחיים טמון בשתי מיליםהמפתח להצלחה בכל תחו

  .או מדידה ובקרה
 .למה בדיוק הכוונהבוא נראה עכשיו 

 :שוטהאני רוצה לתת לך דוגמה פ, לפני שנדבר על זה

בטח תסכים איתי שלא ניתן לבנות בית . נניח שאנחנו הולכים לבנות בית
, האמבטיה ,איפה יהיה הסלון, בלי שנתכנן איפה יהיה איזה חדר

כדי להביא את הבנייה בפועל אנחנו צריכים לתכנן . 'המטבח וכו, יםהשירות
למדוד את , ךבמהלך הדרך שהכל מתבצע כמו שצרי לבקרהיטב וכמובן 
 !כל דבר נבנה במקום שלושלבדוק ההתקדמות ו

חייב שתהיה , להגיע למטרה שהצבנו לעצמנו, לא נוכל לבנות חיי הצלחה  !אותו דבר גם בחיים
 .שאותה נבדוק ונבקר במהלך הדרך מוגדרת מראשתכנית פעולה 

 ?או מדידה בקרהואיך בדיוק עושים 

הרבה אנשים לא מגיעים  –ה מאוד אנשים לא לוקחים בחשבון פה נכנס אלמנט מאוד חשוב שהרב
ותוכנית פעולה  ששת השלבים עליהם דיברנו ת מוגדרות לפייש להם מטרואם גם  ,למטרות שלהם

  .א עוצריםלעולם להם כי  ברורה

עושים את הפעולות אבל הבעיה היא שהם אף פעם , יוצאים לדרך, תאריך יעד, הם מגדירים מטרה
הם אף . למדוד את התוצאות באמצע הדרך לפני שממשיכים הלאה, לא עוצרים בדרך כדי לבקר

 .עוד רעיונות, אולי יש עוד דרכים, לא בודקים אם הדרך בה הם הולכים היא נכונה םפע

 .תוצאה הרצויה במטרה שהצבנולמנט של בקרה זה אלמנט קריטי כדי להגיע להא

והיא  מטרה שלישיש רק דרך אחת ל, יודעת הכלתמיד חשבתי והייתי בטוחה שאני , גם אני הייתי כך
ה מטרה הייתי מציב .לראות עוד דרכים ,לא הייתי פתוחה ללמוד ולקבל עוד רעיונות, דרך שליה

ולהשיג  במקום להצליח ,ךכ .לבחון את הדרך, פעם ולמדוד תוצאות מבלי לעצור מדיוהולכת אחריה 
כמובן שאלו היו שיעורים . תיות בדרך ונכשלתי לא פעם אחועשיתי הרבה טע , את המטרות שלי

 .מעולים של החיים שמהם למדתי המון

מה השגנו עד , כשיולמדוד איפה אנחנו נמצאים ע, לעצור ולמדוד תוצאותעד שהבנתי כמה זה חשוב 
אולי צריך לשנות משהו , נו או שלאאותנו למטרה שלהאם הפעלות שאנחנו עושים מובילות , עכשיו
למדוד ורק אז לתכנן את , כל הזמן לבקר, את העיקרון הזה צריך לבצע כל הזמן .להתייעץ, בדרך

 . המשך הדרך

אני רוצה שנדבר  ,המעשי ביותר נעבור לפרקלפני ש, רנו על כל השלבים הללואחרי שדיב, ועכשיו
 .על המפתח להשגת יעדים
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 יעדיםהמפתח להשגת 

, בקרה ותכנון –החשוב  ששת השלבים ודיברנו על הצעדאחרי שדיברנו על כל 

עצרנו , יצאנו לדרך כדי להשיג אותה, הצבנו מטרהנניח ש .אני רוצה לשאול שאלה

נכשלנו במטרה שלנו ולא השגנו את התוצאה הרצויה  אבל, בדרך כדי למדוד תוצאות ולעשות בקרה

 ?האם זה אומר שעלינו להרים ידיים ולעבור למטרה אחרת –

ה גדולה במיוחד אם זו מטר, כשאנחנו מציבים לעצמנו מטרות! חד משמעית לאאז התשובה היא 

צליחים כל האנשים המ! חשוב מאוד להתחייב, ודוחפת אותנו קדימה מטרה שמניעה אותנו, ומרגשת

, מחויבות טוטאליתהייתה להם , הגשימו חלומות שלהם והשיגו את המטרות שלהם, שהגיעו רחוק

 .הם פשוט התמידו בדרך

כל האתגרים שאנחנו  –אני מאמינה שהחיים בוחנים אותנו לא מעט פעמים בדרך למטרה שלנו 

עד , למטרה שלנופוגשים בחיים אלו הם הניסיונות של החיים לבדוק עד כמה אנחנו מחויבים 

שוב ושוב עד , ומנסים עוד דרך ועוד דרך, עד כמה אנחנו פועלים, כמה אנחנו מתמידים בדרך

 . שמגיעים לתוצאה

, אנשים שהגשימו את החלומות שלהם היא ההתמדה שלהם, הסוד של כל האנשים המצליחים

 .לעולם לא להרים ידיים, המחויבות שלהם למטרה

 

, מה שהם היום והגשימו את עצמם עברו דרך ארוכה של עליות וירידותרוב האנשים שהפכו להיות 

הם לעולם לא ויתרו ולא . מכשולים ואתגרים כאשר לאורך כל הדרך הזו ליוותה אותם ההתמדה

 .הרימו ידיים באמצע הדרך

 

האם , אם קולומבוס לא היה ממשיך הלאה והיה מוותר באמצע הדרך ופשוט היה חוזר אחורה

 ?ה קיימת והייתה יכולה להיות מה שהיא עכשיואמריקה היית

הוא גם ? היה ממציא את הנורה החשמליתהאם , היה מוותר, ניסיונות כושלים 999אחרי , ואם אדיסון

 . דרכים שבה לא עושים נורה 999אלו היו רק עוד . הניסיונות שלו כושלים 999לעולם לא הגדיר את 

 

 !להשגת המטרות שלנו בחייםשהמחויבות למטרה זה המפתח אני מאמינה 

 

מכשולים  .אנחנו רוצים להגיע מהטרה או חלום שאליוזה חלק , כישלון ומכשול זה חלק מהדרך

 .לומדים ומתפתחים, אתגרים טובים שמהם אנחנו צומחים וגדלים יותר, כ אתגרים"וירידות הם סה

 

הם מקשרים כל כך  כי, כי הם מפחדים להיכשל הרבה פעמים אנשים לא מציבים לעצמם מטרות

ונמצאים ממש חצי , יוצאים לדרך, אפילו גרוע יותר. אותן שיגלהלא עלולים הם לכך ש כאב הרבה

 .מרימים ידיים ומוותרים, מטר מהשגת המטרה ומתייאשים

 

המנצחים לעולם לא  –אחד המפשטים האהובים עלי הוא משפט מתוך ספרו של נפוליאון היל 

 .ים לעולם לא מנצחיםמוותרים והמוותר

 

להתמיד , ולא לעצור, לצאת לדרך, ליצור לעצמנו עתיד כובש ויפה, המנצחיםאתה ואני בחרנו להיות 

 .עד שלא נגיע למטרה

האם אתה מוכן לצאת למסע על מנת ליצור ? אז האם אתה מוכן להפוך את הבלתי נראה לנראה

 ניצור לעצמנו, נתפרע, נחלום בגדול, לדיםאז בוא נגלוש עכשיו לעולם הי? לעצמך עתיד יפה וכובש

 .נתפרע עם רעיונות וחלומות גדולים, חווייתיות, חיים יפים ומרגשים עם מטרות גדולות

 ?האם אתה מוכן
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 -להפוך את הבלתי נראה לנראה 

 עולם החלומות
 

חלומות הכי חלק שבו אתה הולך להתפרע ולכתוב את ה –הגענו לחלק הכי מעשי בספרון זה , והנה

זה המקום שבו תתחיל לעשות את הצעדים , להגדיר מטרות הכי גדולות שלך, משוגעים שלך

 . הראשונים על מנת להפוך את הבלתי נראה לנראה

 

 :תחומים עיקריים ארבעהבתרגיל זה אנחנו נתמקד ב

 מטרות בתחום של התפתחות אישית .1

 כלכלהמטרות בתחום הקריירה וה .2

 קאותמטרות של חוויות והרפת .3

 ומה ונתינהתרל מטרות ש .4

 

לכל אחד ואחד מהתחומים יהיה לך זמן מסוים שבפרק זמן . תרגיל זה הוא מעשי, כמו שכבר אמרתי

אני . לים לך בראשגדולים ומרגשים שעוהכי , עליך לכתוב את כל המטרות והחלומות הכי מופרעיםזה 

 :רוצה לתת לך כמה כללים לגבי התרגיל

 

 תכתוב את הכל על הנייר, מה אפשרי ומה לא אפשרי –עצמך  קודם כל אל תצנזר את 

  תכתוב בלי לעצור במשך פרק זמן מסוים שיינתן לך 

 תכתוב את הכל. למה זה קשה ולא יעבוד, תשכח מכל האמונות למה זה לא יכול להצליח . 

  מה הייתה רוצה , אם הייתי יודע שלעולם לא הייתי נכשל –תשאל את עצמך שאלה הבאה

 ?להשיג

 אם אתה  –למשל . אל תכתוב בתרגיל את המטרות עם כל הפרטים כדי שיספיק לך הזמן

הוא יהיה איפה , רהיטים כאלו וכאלו, עם בריכה, רוצה שיהיה לך בית גדול עם גינה ירוקה

את כל הפרטים . צפון תל אביב, כהיגינה ובר, בית גדול –תכתוב פשוט , ממוקם ועוד

 חר כךהמדויקים תוכל להשלים גם א

 לקבל את כל הדברים הגדולים , עם דמיון מופרע, תעניק לעצמך את החופש להיות ילד שוב

 דברים מרגשים, בחיים

 לכל תחום ותחום ,לא יותר ,דקות 5-7ך קח לעצמ  

 

 אנחנו יוצאים לדרך? אז האם אתה מוכן

 

 

 מטרות בתחום של התפתחות אישית. 0

 
מה . להתפתחות וצמיחה אישית שלךת שקשורות בחלק זה אתה הולך לרשום את כל המטרו. 1

, שירה, אם זה מוזיקה?  מה היית רוצה ללמוד? במראה החיצוני שלך? הייתה רוצה לשפר בגוף שלך

אולי לשבור דפוסים ? היית רוצה לשפר ברמה הרגשיתמה ? קריאה או הקלדה מהירה, וימתשפה מס

מה הם הכישורים שאתה ? פחות לכעוס, סיביאולי להיות פחות אימפול? תסכול, מסוימים של אכזבה

 ?מהן התכונות שהיית רוצה לחזק על מנת להיות אדם שאתה רוצה להיות? רוצה לפתח

 

זה אומר  – לטווח קצרהמטרות שתכתוב יכולות להיות . הסבר קטן, לפני שאתן לך כמה דוגמאות

 .כמה שנים מהיום, שנה ,כמה חודשים – טווח יותר ארוךחודש או , שבועיים, בתקופה של שבוע

 :אז הנה כמה דוגמאות של מטרות בתחום של התפתחות אישית
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 ליצור גוף חלומותיי

 ללמוד לרקוד פלמנקו

 לשפר את כושר הגופני שלי

 ללמוד עיסוי

  לשכור טבח צמחוני בבית

 לשנות הרגלי תזונה

 יבה חיוביתשלפתח תכונות של אופטימיות וח

 שליבתחום ללמוד מאנשים מצליחים ביותר 

 ללמוד לדבר מול קהל ולעמוד על הבמה

 ללמוד משחק

 לשיר

 ללמוד שפה איטלקית

 ספרים בשנה בתחום ההתפתחות האישית 100לקרוא 

 להיות אדם חייכן

 להיפטר מפחד גבהים

 

זה הזמן שלך לרשום את המטרות שלך בתחום של התפתחות   עכשיו , מתוך הדוגמאות שנתתי

עבור לדף נוסף לתוכל , לךלא מספיק  ףבמידה והמקום בד -האפשרות לכתוב  יש לך כאן את. אישית

 !תסמן זמן וצא לדרך, יאללה. או להתחיל מראש על דף אחר
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אני רוצה שנחזור , אחרי שרשמת את כל המטרות שלך בתחום של ההתפתחות האישית, ועכשיו. 2

-תקדיש דקה, תסתכל על כל הרשימה שלך. רה שעשינו בפרקים הקודמיםלשלבים להגדרת המט

 . מתי אתה רוצה להשיג כל מטרה –מטרה את תאריך היעד שתיים ותרשום ליד כל 

אם . כיצד אתה הולך להשיג את המטרות האלהבשלב זה תתעלם מהנקודה  –אני רוצה לבקש ממך 

כל היקום  ,מאמינים בה ומתחייבים לה, ים להשיגשאנחנו מאוד רוצ  המטרה גדול, יש לנו חלום גדול

 . הוא לא חשוב כאן" איך"אז ה. עוזר לנו כדי שנשיג אותה

מכל המטרות שכתבת בתחום של ההתפתחות האישית  לבחור מטרה אחת –הוא השלישי השלב . 3

גורם לך  זה היה, נרגש מזה היית, שאם היית משיג אותה, גדולה, מטרה מרגשת, לשנה הקרובה

 .סיפוק ואושר פנימי

אחרי שבחרת מטרה אחת שהכי חשוב לך . ושוב אני מחזירה אותך לשלבים של הגדרת המטרה

מה  –למה זה חשוב לך , למה את רוצה להשיג אותה –תכתוב סיבות , שתשיג אותה במהלך השנה

 ?מה תחמיץ אם לא תשיג אותה? תרוויח אם תשיג אותה

 .מה גורם לך להתחייב למטרה זו –מחיר אתה מוכן לשלם  איזהתכתוב , אחרוןודבר  

להגיע להתמיד בדרך ו, ולשלם את המחיריםאז הרבה יותר קל לנו להתחייב , חזק" למה"כשיש לנו 

 .לתוצאה הרצויה

 .בתחום קריירה והכלכלההליך אנחנו הולכים לעשות במטרות את אותו הת

 

 

 הקריירה והכלכלהמטרות בתחום . 9

 
מה . כלכלההעסקים וה, הקריירהבתחום  ךאתה הולך לרשום את כל המטרות של –אשון צעד ר. 1

רמה של שפע כלכלי אתה איזו ל? האם אתה רוצה להקים עסק? רוצה להשיג בקריירה שלך היית

ותכתוב את כל המטרות והחלומות הכי  ,לא יותר, דקות 5-7ו קח לך עכשי? רוצה להגיע בחיים

 .שלך גדולים ומשוגעים

 

 :למשל

 ?כמה אתה רוצה להרוויח בשנה

 ?יותר? מיליון? חצי מיליון? ₪ 100,000

 ?האם אתה רוצה להקים חברה גדולה

האם ברצונך להיות מנהל במקום העבודה שלך או לקבל קידום 

 ?מסוים

 ?אם אתה רוצה לצאת לחופש כלכלי בגיל צעיר

 ?מתי אתה רוצה לצאת לפנסיה

 ?להגיע בחסכונות שלך כך שלא תעבוד יותרלאיזה סכום אתה רוצה 

 ?האם אתה רוצה להגיע להכנסה פאסיבית

 ?אולי אתה רוצה ללמוד לנהל את הכסף שלך יותר טוב

 ?ל"יכול להיות שאתה מעוניין להשקיע כסף בארץ או בחו

 ?לפתוח קרן

 ?ליזום פרויקטים עסקיים

  ?איזה סכום אתה רוצה לחסוך עבור הילדים

 ?לשלם את המשכנתאמתי אתה רוצה 
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 ?אולי אתה רוצה להיות איש עסקים משפיע

 ?לטייל בעולם במסגרת העסקית והקריירה

 .מה היית רוצה להשיג, תחשוב על הדוגמאות שלך עכשיו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמו שעשינו עם המטרות של , תאריך יעד קה או שתיים ותכתוב ליד כל מטרהתקדיש ד. 2

 ".איך"ואל תחשוב על . האישיתההתפתחות 

 

מטרה בתחום  –שאתה מתחייב להשיג אותה השנה הכי חשובה , מטרה אחתתבחר , לאחר מכן. 3

מה תקבל , למה חשוב לך להשיג אותה, תקדיש כמה דקות ותכתוב מהן הסיבות, הקריירה והכלכלה

, ר שאתה מוכן לשלםתכתוב מה המחי, וכמובן. כל הסיבות שיתנו לך השראה ומוטיבציה, כשתשיג

 .מה גורם לך להתחייב

 

תחשוב שאתה ממש מחזיק , וכאן. תחום של חוויות והרפתקאות –בוא נעבור לתחום השלישי , וכעת

 .בכד של אלדין עם השד שהולך להגשים לך משאלות הכי גדולות שלך שאינן מוגבלות בכמות
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 מטרות של חוויות והרפתקאות. 3

 
תשכח , ממש כמו ילד קטן, כאן אני רוצה שתתפרע. חוויות והרפתקאות מטרות שלבוא נעבור ל

דקות  5-7אז קח לך עכשיו . לעשותליצור או , ממגבלות כלכליות ותכתוב כל מה שהיית רוצה לרכוש

 !את הכלותרשום 

 לבנות בית גדול על החוף

 לרכוש סירה

  להיות בעל מטוס פרטי

 פרטי על איפרטי בית 

 יירה צרפתיתאולי דירה בריב

 ?פורש או פררי אדומה –חלומות שלך הומה לגבי מכונית 

 ?אולי לבנות אולפן הקלטות

 ?בית ספר לריקוד

 ?גן חיות פרטי

 

 : רוצה תכתוב כל מה שהיית

 למשל להיות נוכח בפסטיבל קאן

 להיות בהופעה של ביונסה או להקה הכי אהובה עליך

 להפיק סרט

  להשתתף בסרט

 דורסללשחק באליפות כ

 לעמוד על הבמה עם שחקנים הכי גדולים לככב במחזה בברודווי

 להיות עם כל הסלבריטאים בהוליווד

 לשיר שיר עם זמר אהוב עליך

 לטייל מסביב לכדור הארץ

 י'לעשות בנג

 גבוה לטפס על הר

 להשתתף ברוקדים עם כוכבים

 להתארח אצל עופרה ווינפרי בתכנית

 MTVלהופיע ב 

 ועוד ועוד
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, לאחר מכן. תאריך יעדדקות ותכתוב ליד כל מטרה  2-3תיקח לך , הקודמיםכמו בתחומים , ועכשיו

תכתוב לך סיבות , אותךלך צמרמורת בגוף ומניעה עושה , תבחר מטרה אחת שהכי מרגשת אותך

 .וותרעל מה אתה מוכן ל ,למה חשוב לך להשיג אותה וכיצד אתה מתחייב להשיג אותה

 

תחום , ועכשיו נעבור למטרות בתחום התרומות שזה אחד התחומים שנותנים לנו את הסיפוק אישי

 .להשפיע על חייהם של אחרים באופן ממשי, לתרום משהו לעולם, שנותן לנו הזדמנות להשאיר חותם

 

 

 מטרות של תרומה ונתינה. 4

 
כל אחד מאיתנו רוצה להשפיע , ושיזכרו אות, יר חותם בעולם הזהארוצה להש כל אחד מאיתנו

 .המטרות של תרומה ונתינהאז כאן זו הזדמנות שלך לכתוב את כל . בחייהם של אנשים אחרים

 :מה שעולה לך בראש כיצד תוכל לתרום לעולםדקות ותכתוב  5-1קח לך עכשיו 

 

 לבנות מקלטים לחסרי בתים

לבנות בניין שלם לכלבים וחתולים שיחיו שם כמו 

 מלכים

 לאנשים עם מוגבלויותלהתנדב בעמותה 

 להתנדב ליד שרה או לעמותה למען חייל

  לתרום לילדים חולי סרטן

 לעשות שינוי בחיים של אנשים

 לחסל אפליה וגזענות

 לשמח אנשים מבוגרים בבית אבות

 לנקות אוקיינוס

 לכתוב ספר בעל משמעות וערך

 לכתוב שיר בעל חשיבות 
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עצם המחשבה על שותבחר לך מטרה אחת לשנה הקרובה  תאריך יעדתכתוב עכשיו ליד כל מטרה 

למה היא חשובה לך תכתוב סיבות . גורמת לך להתרגש ולנוע קדימה התרומה שלך לעולם ולאנושות

 .ותכתוב מה אתה מוכן לעשות כדי להשיג אותה

 .תחום הזוגיות –ועכשיו אנחנו עוברים לתחום האחרון ומאוד חשוב 

 

 ום הזוגיותחמטרות בת
 

הרי . תחום הזוגיותשעליו לא דיברנו וזה , ישנו עוד תחום אחד מאוד חשוב בחיים של כל אדם ואדם

ואת זה כיף אמיתי לחלוק את ההישגים שלנו  .אף אחד? בלי אהבה? צה להיות לבדמי היה רו

 4והיא לא תהיה ברשימה של משל עצמה  אך זוגיות היא מטרה. ההתלהבות שלנו עם אדם שלצידנו

, אתה מחפש זוגיות –זה הכל תלוי במצב שבו אתה נמצא היום  .רובהקשהגדרנו לשנה המטרות 

פחות חשוב לך הנושא הזה ויכול להיות ש, רוצה לשפר אותה אולי,נמצא במערכת יחסים או נשוי 

  .כרגע

חלקות הן מת .ולא מטרות, פעולותה שתכתוב כאן אני רוצ, לכן

אם נושא , שוב .אם אתה רווק או נשוי –תלוי במצב שלך  ,ייםלשת

 .פשוט תדלג על הפרק הזה, זה לא בא בחשבון כרגע

פעולות מה אתה רוצה תרשום כאן את כל , ה רווקבמידה ואת

 :בזוגיות

מה מיוחד  ?מה התכונות שלה ?איזה בת זוג היית רוצה להכיר 

 ?אצלה

 ?לאן אתה לוקח אותה לדייט

  ?בשבוע עם כמה בנות אתה נפגש? כמה פעמים בשבוע אתה יוצא לדייטים

 ?איפה אתה מחפש את הבת זוג שלך

 ?מתי אתה יוצא לדרך

 ?מהו חזון של האישה האידיאלית עבורך

 

 :תכתוב זא, ואם אתה כבר נמצא במערכת יחסים או נשוי

 ?כיצד אתה גורם לה להרגיש מיוחדת

 ?שלךזוג הבת את כיצד אתה מפתיע 

 ?יחסיםהמה אתה רוצה לשפר במערכת 

 ?יותרטוב איך תוכל להיות בן זוג ? מה אתה רוצה לשפר אצלך

 ?איפה אתם מטיילים

 ?מה אתם עושים אחד בשביל השני כדי להעצים אחד את השני

 ?או הראשון? איפה אתם חוגגים את יום הנישואין הבא שלכם
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בהתחלה זה טוב עד שאנחנו , כשאנחנו לבד. פיעים ביותר בחיים שלנוזוגיות זה אחד התחומים המש

תסתכל על החיים , לכן. בת זוג/ןבנו את הצורך העמוק הזה להכיר ב ויש. להרגיש ריקנות םמתחילי

תבדוק איפה אתה נמצא כרגע ותחליט אם זוגיות הופכת להיות אחת המטרות החשובות ביותר , שלך

 .בשנה הקרובה

 .מתוך כל הרשימה שעשית ופשוט צא לדרך ולותתבחר כמה פע

אתה מחליט את מידת החשיבות שלה לפי , מטרה משל עצמה היא, כמו שאמרתי, המטרה החמישית

 .אני לא שמה אותה ברשימת המטרות שלנו, לכן .המצב שלך כיום

 

מה המטרות שצריכות לדחוף אותך קדי, ולות ומרגשות לשנה הקרובהמטרות גד 4אז כעת יש לך 

. חזק ומוגדר היטב והתחייבות שלך להשיג את המטרות שלך "למה"עם , ולעורר אצלך השראה

דמיין את התוצאה ? כיצד היית מרגיש אם היית מגשים את ארבעתן  -עכשיו תשאל את עצמך 

 .מטרות הללוהאחרי שהגשמת את  ייראואיך החיים שלך , הסופית

חזקה ונכונות  אם יש מחויבות. יהיה הרבה יותר קל" איך"האז , חזק מספיק "למה"יש לך אם , כי שוב

 .אין שום סיבה שלא תגיע למטרה, שלשלם את המחיר הנדר

, אחרי שעשינו תרגיל כה חשוב והגדרנו את המטרות, עכשיו

לבנות תכנית  –וזה  ףסונ נשאר צעד, למה וגם התחייבנו כתבנו

נה הבאה או שבלי  לדחות לחודש הבא או ל, צאת לדרךפעולה ול

, אלא לצאת לדרך עכשיו, לעוד כמה שנים ואפילו לא ליום אחד

 !החל מרגע זה

 

המטרות האלה על נייר ותדביק אותם במקומות שבהם אתה  4תכתוב את כל  –המלצה שלי 

זה מה שאני . אמבטיהאו אפילו , מחשב שלך, חדר עבודה שלך –נמצא הכי הרבה במשך היום 

 שלי מלא במטרות ופתקים  כל הבית. עושה

 . כמה פעמים ביום, תביט במטרות שלך יום יום

כלומר לראות את מה  –עליך לעשות תהליך של ויזואליזציה  ,כדי שהדבר יהפוך למוחשי –עוד דבר 

אבל לא רק לראות אלא לחוות ברמה הרגשית את חווית ההשגה , ה רוצה להשיג בדמיון שלךשאת

תפעיל את כל החושים שלך כשאתה מדמיין את כל  .שהצבת לעצמךהמטרות  4 -של כל אחת מ

 . ממש תחוש את החלומות שלך .מה תשמע, כיצד תיראה, מה תרגיש –המטרות שלך 
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אינו מבחין מה ך כי המוח של תרגיל זה של דמיון מוביל אותך להגשמת המטרות והחלומות שלך

אותם  וחווים ,אנחנו רוצים להשיג ולהיותשכשאנחנו רואים את עצמנו מה  .אמיתי ומה לא אמיתי

 . דברים אלו לאט לאט נמשכים אלינו, ברמה רגשית

 ,כאילו כל היקום עוזר לנו, ביטחון שזה  הולך לקרותגם מתחילים לחוש הרגשה של אנחנו , מצד שני

 .גם נוקטים בפעולות שמקרבות אותנו לעבר המטרות המרגשות הגדולות שהצבנואנחנו 

אין צורך להמתין כי אין ! כבר היום, ר לעשות עכשיו זה לצאת לפעולה מידית כבר עכשיואז מה שנשא

 .זמן יותר טוב מעכשיו
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 מטרתה של המטרה

מהי מטרה של  – אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו היאאחת השאלות החשובות ביותר שכל 

מודעים להשפעתן על א תמיד אנחנו ל, הרי כשאנחנו ממוקדים בהשגה של מטרותינו? המטרה

 .אנחנו חושבים שהמטרה היא להשיג את המטרה. הסביבה שלנו

אנחנו , נדרשת הבנה עמוקה כדי להבין שבזמן שאנחנו מגשימים מטרה! אבל זה לא באמת כך

להיות בעלות השלכות מרחיקות לכת יותר  הלוכי העפשההו ונתוא םיבבוסה לע תובר םיעיפשמ

 .ממה שתכננו

אז אני אצטרך , אם אחת המטרות שהצבתי בתחום הקריירה שלי זה להכפיל את הרווחים שלילמשל 

אני מצד אחד  –יש כאן שני דברים . או למצוא כוח אדם או לפנות לאנשים שיעזרו לי לעשות זאת

רוצים לממן לימודים או אולי שיוצרת הזדמנות של צמיחה ואולי גם עבודה עבור האנשים האחרים 

דברים , אתגרים ,בדרך אל המטרה שלי אני עוברת תהליכים, מצד שני .ועוד טיול לתאילנדת לעשו

 .אותי ברמה האישית והרוחנית יםשמצמיח

כך אני מחפשת אנשים שיעזרו בתהליך  –החלטתי שאני רוצה לקנות דירה השנה , או דוגמה נוספת

, ובנוסף .בכסף הזה למטרות שלו מרוצה וישתמשהרכישה וכמובן האדם שממנו ארכוש יהיה גם כן 

 .אני פוגשת אנשים חדשים ועוברת תהליך שמצמיח אותי

אם כך אנחנו . מין שרשרת שלעולם לא נגמרתלמעשה נוצרת , זה אומר כשאנחנו מציבים מטרות

 כלי הן רקמטרות  .תהליכיוולא המטרה העילאית  טרות שאנחנו מציבים הן רק האמצעימבינים שהמ

 .לצמוח ולהתפתח, כדי שנוכל לגדול

מה שיעשה אותנו . השגת מטרה לא תגרום לנו אושר לטווח ארוך

שנשיג את  כתוצאה מכךמי שאנחנו נהפוך להיות מאושרים זה 

בעוד שאנחנו מתגברים על , עצם ההתפתחות והצמיחה. המטרות

כל , אתגרים ונפילות בדרך למטרות שלנו, כל המכשולים

הם  –האנשים שאנחנו פוגשים , נו עוברים בדרךהתהליכים שאנח

 .לנו את רמת הסיפוק העמוקה יותר ולטווח ארוך יותר אלו שיתנו

לאיזה אדם אני צריך להפוך על מנת "אז שאלת השאלות היא 

 "?שאוכל להגיע לכל המטרות שלי

כך למעשה , כי איך שנענה עליה, זוהי שאלה אולי החשובה ביותר

ון שאליו נפנה באופן אישי כדי להשיג את נוכל לקבוע את הכיו

 .המטרות שלנו

תרגיל שיעזור לך להגיע לכל , אז עכשיו עוברים לתרגיל אולי החשוב ביותר בתוך הספר הזה

 .המטרות שלך וליצור את העתיד הרצוי

איזה תכונות  –אתה רוצה להיות סוג של אדם קח לך כמה דקות ותכתוב פסקה שמתארת איזה 

חליף באמונות איזה אמונות לה, איזה כישורים לפתח או לשפר, ריך לפתח או לשפראופי אתה צ

 !ל להשיג את המטרות שהצבת וליצור לעצמך עתיד מדהיםשמקדמות על מנת שתוכ

אתה לא  שייך , אבל אני גם יודעת שאם הגעת לפרק זה ולתרגיל זה, אני יודעת שזה דורש עשייה

 .בלי מאמץ כלשהו, בלי לצאת מאזור הנוחות, ד ובקלותלקטגוריה של אנשים שרוצים הכל מי

ליצור לעצמנו חיים של סיפוק , אתה ואני שייכים לאנשים שאכן רוצים להפוך את הבלתי נראה לנראה

 .מצמיחות ומפתחות אותנו, מטרות גדולות שמניעות אותנו קדימה, הצלחה והגשמה, ואושר
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 :דם עליך להיות כדי להגשים את המטרות שלךאז קח לך עכשיו כמה דקות ותרשום איזה סוג א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סוג האדם שעלי להיות כדי 

 להגשים את המטרות שלי
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 !!!עשייה –השלב החשוב ביותר 

 –שבלעדיו שום דבר לא יקרה החשוב ביותר  דיברנו על השלב, לבים להצבת המטרהבפרק על ש

רק  האם מספיקאנחנו כבר עושים צעד ראשון כשמגדירים את המטרה אבל . שלב של העשייה

 !בהחלט לא? להגדיר

, לא מעט פעמים מצאתי את עצמי מגדירה מטרה

הייתי בהתלהבות , עדשמה תאריך י, כותבת על נייר

עד ששמתי לב שאני לא עושה , בהתחלה אדירה

לא , השוע כן ינאגם אם  ,פעולות והכי חשוב שום

 . מתמידה בדרך כדי להשיג אותה

מאמן , דרך שליהי ממורה אחד הדברים שלמדת

, טוני רובינסאנ ,בעולםביותר הטובים בין  אישי שהוא

פעולה חיובית כדי של צורה כלשהי ולעולם לא לעזוב אותה לפני שאנקוט ב לרשום מטרההוא 

 .להגיע למטרה שהצבתי

אני מדגישה את זה שוב והחלטתי . זהו הצעד החשוב ביותר -עשייה  - הצעד של יציאה לפעולה, לכן

מטרות מרגשות וגדולות שמניעות אותך  4נפרד כי כרגע יש לך  לכתוב את הנושא הזה שוב בפרק

 . מרגשות אותך ונותנות לך השראה, קדימה

אז ההתלהבות לאט לאט תיעלם , זהה לאחר שתסיים קריאה של הספר, אם לא תצא בפעולה מידית

 . תמשיך לחיות בשגרה שלךאתה ו

משהו , בניית תכנית, התחייבות, קהבדי אם זו, אם זו שיחת טלפון – מפעולה הכי פשוטהתתחיל 

 00-פעולות פשוטות שאתה יכול לבצע ב 00ותרשום לעצמך תיקח דף ועט . שיניע אותך קדימה

צעדים קדימה  10פעולות שיקרבו אותך , פעולות שאתה יכול לעשות כבר עכשיו ,ימים הבאים

 .למטרות שלך

 - ממךבלתי נפרד חלק , יות הרגל שלךזה יהפוך לה, ימים 10אני יכולה לומר לך בוודאות שאחרי 

 . משהו ידחוף אותך קדימה

אז תתחיל כבר עכשיו לחפש , אם אחת המטרות שהצבת לעצמך היא ללמוד לרקוד סלסה, למשל

או אם  .ספרהתקבל לוח זמנים מבית , ה פרטיתחפש מור, תלך לשיעור ראשון, בתי ספר לסלסה

תעשה , לחנות שמוכרת את אותו הדגם תלך, דגם מסויםה לרכוש השנה רכב מהחלטת שאתה רוצ

 .תבקש עלון עם כל הפרטים מהסוכנות, הרכב תחוש את, נסיעת מבחן

 !להתחיל מהצעדים הקטנים ביותר, חשוב מאוד ליצור תנופה

מטרות שלך בארבעה ה לשוית ההשגה רגיש את חות, חשוב שתעשה את התרגיל של דמיוןכמובן ש

מומלץ לחזור על כל . תקרא אותם שוב ושוב, כל על המטרות שלך כל יוםתסת, תחומים שהצבת

אולי תרצה להוסיף עוד כמה , חודשים 3כל תחומים  4 עםתרגיל השעשית במשך  כולההרשימה 

 .אות לך פחות מרגשותשנרשכבר השגת אותם או אלו חלומות חדשים ואולי להוריד מטרות מסוימות 

אנחנו אוטוטו משיגים  ,מטרה שלנוברגע שאנחנו מתקרבים ל .בהישנה עוד נקודה אחת מאוד חשו

לאחר , אם לא נעשה זאת. אף יותר גדולה ומרגשת, חשוב מאוד מיד להציב מטרה חדשה ,אותה

שייתן , כי לא יהיה לנו יותר דבר שיניע אותנו קדימה, דיכאון רגשי, שנגיע למטרות שלנו נרגיש ריקנות

 .כל פעם דורשת שנגדיל את המנה של ההתרגשות -זו סוג של התמכרות חיובית  .לנו השראה
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משהו , למה לשאוף, חשוב שיהיה לנו למה לחיות. מרגשת הם לא באמת חיים החיים ללא מטרה

לשגשג , לגדול, לצמוח, רצון עז להמשיך לחיות, השראה, נותן לנו כוח, מרגש, שמוביל

 .ולהתפתח

 !זה מה שיוצר לנו עתיד כובש ויפה
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 איך לתכנן את עצמנו להצלחה

, ות אותך קדימה ונותנות לך השראהמטרות שדוחפ, ומרגשותמטרות גדולות  4יש לך כש, עכשיו

שהן יהפכו להיות חלק בלתי נפרד ממערכת , להפוך את המטרות לכל כך מושכותתפקיד שלך 

להאמין שכבר השגת  ,לדמיין אותן שוב שוב -לתכנת את המוח שלך , זאת אומרת .העצבים שלך

 .סופיתהלראות את התוצאה , ןאות

ת כל יכול להשיג א באמתאתה לפתח תחושת ביטחון חזקה ואמיתית שת זה עליך לעשושמה 

 .לתכנת את עצמך להצלחה, המטרות המרגשות שהצבת לעצמך

, להשגת המטרות שלנו, כשאנחנו מתכננים את עצמנו להצלחה

תתחיל כבר עכשיו לתכנן את . בסופו של דבר אנחנו מגיעים לשם

תה רוצה להיות בעוד תדמיין את עצמך איפה שא, עצמך להצלחה

תחוש , תראה את עצמך שכבר השגת את המטרות שלך, שנה

, שאתה כבר נמצא שםיש תרג, תפעיל את כל החושים שלך, אותן

 .כאילו שזה כבר נמצא בהישג ידך

 :י משימות שיעזרו לך מאודאתן לך שת, כדי שזה יקרה

 ליחתתאז כבר עכשיו ? נות מגבילותזוכר את הפרק על אמו. 1

למה הדברים הללו לא יכולים לקרות יכול לתת שלך  חומהמחסומים שהול האמונות כאת  תונפל

מציעה לך לעבור שוב על הפרק הזה . ך מערכת אמונות מקדמתמתיצור לעצ .ותטפל בהם עכשיו

 .תשל מערכת אמונו

 4 שאתה הולך להשיג את –מכרים שלך , חברים, תיצור התחייבות מול משפחה, דבר שני. 2

סוג זה תיצור אצלך מחויבות באמת מידה התחייבות מ. שהצבת בארבעה תחומים המטרות

 .גבוהה יותר

למה , לא מעט מחסומים ומכשוליםהחיים גם ככה יתנו לך  –לתת לך מחסומים אל תיתן למוח 

, אם בחרת ללכת בדרך של הצלחה והגשמה, אם בחרת ליצור לעצמך עתיד יפה וכובש? להוסיף עוד

 ? את עצמךלמה לעצור 

אותך בדרך  כל אתגר שהחיים יתנו לך רק יצמיח, כל מכשול, כשאתה מתכנן את עצמך להצלחה

 –כי אל תשכח מה שאמרנו בפרק הקודם , בדרך ליצירת חיים יפים ומאושרים, למטרות שלך

והאדם , אלא הדרך, תוצאה היא לא ההצלחה. המטרה של המטרה זה לא להשיג את התוצאה

 .יות כתוצאה ממה שאתה עובר בדרךשאתה הופך לה

אז אתה באמת , ואם עשית את כל התרגילים הללו, אני יודעת שאם קראת את הספרון הזה עד כאן

 . שואף ליצור לעצמך עתיד כמו שאתה רוצה שהוא יהיה

, שלנו להצלחה התמדה בדרך –המאתגר ביותר הוא , אז מכל התרגילים והמשימות שקיבלת בספרון

לעשות חלק מהצעדים זה גם יכול להיות , להגדיר מטרות זה קל. ירת עתיד כובש ויפהליצ, גשמהלה

הרוב מרימים ידיים ומוותרים על המטרות ? במכשול? באתגר? קל אבל מה קורה אם נתקלים בבעיה

 .שלהם

מטרות יש לנו  !אנחנו תכננו את עצמנו להצלחה ואנחנו נתמיד בדרך. אלוכאנשים בין אתה ואני לא 

 .ספקשום מרגשות שמניעות אותנו קדימה ואנחנו נגיע לשם ללא 

 .הסיכום –אני רוצה שנעבור לחלק האחרון של הספרון 
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 הלקח העילאי - סיכום

מהו הלקח  –את עצמך כשאתה מגיע לפרק הסיכום הוא שאתה יכול לשאול  ביותרהשאלה החשובה 

פרון על המטרות וחשיבותן בחיים של כל אחד דיברנו בס. העילאי שאני יכול לקחת מתוך הספרון

 .על השלבים להגדרת המטרה, מאיתנו

תחושה מקנה שעתיד מושך  –המסר המשמעותי ביותר בספרון הוא , אבל הלקח החשוב ביותר

, או שהמטרות שלנו קטנות וחסרות השראה, כשאין לנו מטרות. גדילה והגשמה, דינמית של צמיחה

אין שום דבר , והדבר החשוב ביותר, נותן לנו כוח לשאוף, תנו קדימהאז אין שום כוח שמניע או

 . חברתית או כלכלית, רגשית, רוחנית, שמצמיח אותנו ברמה אישית

רות לנו ליטול חלק משמעותי שמטרות לא רק נותנות לנו את האתגר להשיג דברים אלא מאפ

שמעניקים משמעות לחיים צמיחה וגדילה שאלו הם הדברים , תרומה, בתחושה עמוקה של אושר

 .שלנו

יוצאים לגמלאות לאחר הרבה שנים של עבודה ולא מציבים לעצמם אשר מחקרים מוכיחים שאנשים 

כל . שנים 3הם מחזיקים מעמד בחיים בקושי , משהו שיעסיק אותם ויניע אותם קדימה, מטרות

, ן להם למה לצפותאי, כשזה נגמר. מטרה שלהם הייתה ללכת לעבודה ולהביא משכורתה, חייהם

 .אין להם שום דבר שמצמיח אותם והם מתים, למה לשאוף

, 80או  8לא משנה אם זה בן אדם בן , שכל אחד מאיתנו צריך מטרותהלקח העילאי של הספר הוא 

לכל אחד ואני בטוחה ש. נותן לו השראה ,מצמיח אותו ,משהו שמניע אותו קדימהכל אחד צריך 

וזה לא משנה מה . הו גדול ומרגש שמתחבא בפנים ומת לצאת החוצהמש, חלום, מאיתנו יש מטרה

 . הגיל שלנו

. את אותה הנקודה שלעברה אנחנו רוצים לשאוף ולהתקדם, אנחנו יכולים ליצור את אותה ההשראה

 . יהיה כפי שאנחנו רוצים שהוא, כובש ויפהיש לנו את היכולת ליצור עתיד 

די תשתמש בו כ! הכוח הזה טמון גם אצלך

אתה יודע כבר . ליצור לעצמך עתיד כובש ויפה

 .מה עליך לעשות כדי לעורר אצלך השראה

 

זה לא עוד ספר כבר מראש אמרתי שספר 

עם תרגילים מעשיים בעלי  אלא ספר, תיאוריות

אם עד עכשיו קראת את הספר ולא . משמעות

אז תחזור שוב על כל פרק , עשית את התרגילים

תעשה את התרגיל של . וכל תרגיל ותבצע אותם

גדולות מטרות  4תציב לעצמך , עתיד, הווה, עבר

כתוב מה תתתחייב ו, להגיע למטרות האלוסיבות למה חשוב לך התכתוב את , ומרגשות לשנה קרובה

 .המחיר שאתה מוכן לשלם

 

תדמיין את , כל יום ןבמקום שתוכל לראות אות ןתדביק אות, תסקור את המטרות שלך שוב ושוב

תעבוד , תאמין בעצמך וביכולת שלך להגיע למטרות שלך, יה הרגשית של השגת המטרות שלךהחוו

 .על מערכת האמונות שלך על מנת שהם יוכלו לקדם אותך לעבר המטרות שהצבת

 

מי שאנחנו הופכים את , שאנחנו עוברים המטרה של המטרה זה לא התוצאה אלא הדרך – תזכור

מאוד חשוב להתמיד בדרך ולא לוותר על , לכן. טרות שלנואת המ שמשיגיםלהיות כתוצאה מכך 

כ אתגרים של החיים לבדוק עד כמה "מכשולים הם סה .אותה עם כל מכשול קטן ףהמטרה או להחלי

 .מחויבים אנחנו למטרה
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למצוא אנשים מה שיעזור לך להתמיד בדרך זה   -ועוד דבר חשוב שאני רוצה לתת בפרק הסיכום 

זוכר בפרק על האמונות דיברנו שאחת . בר השיגו מטרות דומות לשלךכ, שכבר עשו את זה

. לעשותיש אדם אחד לפחות שעשה את מה שאנחנו רוצים  םהדרכים להוריד מחסומים זה לראות א

 .למודלים לחיקויתהפוך אותם , אלוכתמצא אנשים 

 

תבקש מהם לעזור לך , םאליהתפנה , אם יש בין אנשים אלו גם חלק שאתה מכיר אותם באופן אישי

תשתמש בכל , ובכלל. מה מוביל אותם בחיים, תלמד מהן האמונות שלהם, תכנית פעלהלבנות 

 .המשאבים האפשריים על מנת להשיג את המטרות שלך

 

. הן אלו שמניעות אותך קדימה .ליצירת עתיד כובש ויפה, מטרות הן המקור שלך לצמיחה והגשמה

 .לבצע את התרגילים, כמה פעמים, וב ושובזה שממליצה לך לעבור על הספר ה

 

לעשות כל יום  ,לצאת לפעולה, והדבר החשוב ביותר

. צעד שיקרב אותך לפחות מילימטר אחד למטרות שלך

ימים יכול להיות מניע  10 -פעולות ב 10התרגיל עם 

. מצוין על מנת להפוך את העשייה היום יומית להרגל

ת ביטחון וסיפוק שאתה זה גם ייתן לך תחוש, מעבר לכל

 .צומח ומתפתח, מתקדם

 

אתה ואני שייכים לאנשים . הםביופי מטרותי, העתיד שייך לאלו שמאמינים ביופי חלומותיהם

, אני בטוחה שלא סתם רכשת את הספר ואני בטוחה שאתה תעשה את כל התרגילים שכאן !אלוכ

 .ד כובש ויפהואני גם מאמינה שתגיע לכל המטרות שלך ותיצור לעצמך עתי

 

מטרות  4 -אשמח מאוד אם תשתף אותי ב. אני כאן לכל שאלה ואשמח גם לעזור לך ולכוון אותך

 !ולהוביל אותךהגדולות והמרגשות שלך ויהיה לי לעונג לעזור לך לבנות תכנית פעולה 

 

חיים ה –ליצור יצירת מופת ? האם אתה מוכן לצאת לדרך, ועכשיו

 ?שגדול ומרג, עתיד כובש, שלך

 !אני כן

 

ACTION! 
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 הלימ תירחא

 – םלועב רתויב םירכומהו םילודגה םינמאמה דחא לש םיהדמ רפס לש הארשהב יתבתכ הז ןורפס

  .ןומה ונממ תדמול תישיא ינאש ,לודג םדא ,המיהדמ תוישיא  ,סניבור ינוטנא

 הז ןורפסב יתאבהש םיליגרתה לכ .םינפבש קנעה תא ריעהל – הארשה יתלביק ונממ רפסה לש םש

 ףתשל יתטלחה ,ןכלו ,ילש םייחב ישיא ןפואב םתוא יתמשייו יתעציב ,ינוטנא לש רפסה ךותמ יתדמל

  !ךתוא םג

 םישגהלו חתפתהל ,לודגל ,חומצל םילוכי ונחנא תורטמה תרזעב ,םייחל תועמשמ תונתונ תורטמ

 !ןוימדב ותוא םיאור ונחנאש ומכ הפיו שבוכ דיתע ונמצעל רוציל ,תומולחה תאו ונמצע תא

 יל בותכת םא דואמ חמשאו ךלש םייחב ותוא םשיית ,רפסה ךותמ בר ךרע תלביקש הווקמ דואמ ינא

 .ךלש תומדקתהה תא ליימב

 !!!ךרדב החלצה ןומה ךל תלחאמ

 :ןושארה קרפב םג יתבתכש ילש טוטיצה םע םא םייסאו

אלא צריך לבצע את השיר ואת הריקוד עם , לא מספיק רק לדעת לשיר ולרקוד, כדי לשיר ולרקוד"
 .ל גם לגבי החיים ”כנ. עם מוטיבציה , עם תשוקה, רגש

 
לעשות ולהיות האדם לעשות את מה שאוהבים , מוטיבציה, תשוקה, חשוב לחיות את החיים עם רגש

 ".שרוצים להיות
 

 דיאנה בן צבי
 


	תוכן העניינים:
	מי זאת דיאנה בן צבי
	הקדמה

