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״ידענו שתצליח״ 
הSMS׳ים לא הפסיקו להכנס אליו לטלפון, זה היה בוקר לפני 

משחק על עונה שלמה 

״ידענו שתצליח״ הם כתבו לו, ״היום זה היום שלך״, ״אמרתי לך 
שבסוף תהפוך לכוכב״.  

צליל הווטסאפ שוב צלצל, אלא היו אותם אנשים שעד לפני שלוש 
שנים לא אמרו לו שלום ברחוב שפתאום התעוררו ושלחו הודעות.  

מאמנים שלא דיברו איתו שנים לקחו קרדיט על ההצלחה שלו בכל 
ערוצי הספורט וכתבו שהם שמחים שהוא ״הקשיב להם״ 

ושהעבודה שלהם איתו השתלמה.  

עיתונאים שלכלכו עליו/ ספידו אותו עד לפני 3 חודשים הכתירו 
אותו ככוכב הבלתי מעורער. 

אבל אותו בוקר היה עבורו בוקר אחר, כי הוא היה כבר במקום אחר. 
חזק. עוצמתי. מנטאליות  

של אלוף אמיתי, שלא זקוק שיגידו לו שהוא כוכב כדי לדעת את 
זה. הערך העצמי שלו 

כאדם כבר לא היה תלוי בביקורות או בציונים של התקשורת או של 
עוברי האורח ברחוב. 

הוא קרא את ההודעות הללו אחת אחרי השנייה וחיוך של גיחוך 
עלה על פניו,  

הוא לא ישכח את אותם הימים בהם היה לבד, את אותם הימים 
ש״אוהדי ההצלחות״  

נעלמו לו כשהוא היה צריך אותם מכל.  

אבל הבוקר הזה היה אחר, הוא כבר לא היה צריך שיגידו לו שהוא 
כוכב כדי לדעת שזה  

הולך להיות משחק חייו, תחושת ידיעה פנימית שהוא הולך להצליח 
עטפה אותו כמו  

כדור אש שרק מחכה לשרוף את הדשא בדרך לאליפות. 
 

פעם הודעות כאלה היו מכניסות אותו לחרדה ולחץ, הפחד לאכזב, 
להתבזות, להכשל  

לפשל מול כולם. אבל מאז הוא עבר דרך, הוא הפך להיות אפילו 
יותר חזק נגד אחרים,  

אבל בעיקר הוא הפך להרבה יותר סלחן ומחובר לעצמו - היום הוא 
כבר בשל לחיים. 

כי ככה זה עובד - בדיוק כמו אותם אלופים שזמנם הגיע, - עכשיו 
הוא מוכן, הוא  

במוכנות שיא לקראת רגע השיא.  



שום דבר לא קרה לו במקרה. כל הדרך שעבר הכינה אותו לימים 
כאלה. ולימים נפלאים אחרים שעוד יגיעו.  אלו הן הימים שהמשחק 

עבורו הוא רגע מהנה, הקהל הוא הסימן שהוא בבית. 

היום הוא כבר חזק מנטאלית, היום הוא כבר אוהב את עצמו, שלם 
עם עצמו,   

מקבל את עצמו כמו שהוא, מכיל את הסחות הדעת וגאה בדרך 
שהוא עשה. 

הוא פשוט הגרסה הטובה ביותר של עצמו - בלי מסכות. 

הוא אלוף שזמנו הגיע 

(אנחנו עוד נחזור לסיפור הזה…) 



ברוכים הבאים לעולמם של אלופים 

כן אני יודע מה עובר לכם בראש עכשיו, הנה עוד פתיחה זוהרת של 
״עוד ספר״ על הצלחה.  

אז זהו שלא. לא בדיוק.  

ברוכים הבאים לעולם שלי. 
עולם הספורט התחרותי.  

עולם שלמראית עין נראה מאד זוהר: כסף גדול, הצלחה מהירה, 
יופי, פרסום, שלמות, תארים, כבוד ותהילה נצחית.  

אך מאחורי הקלעים של הפרגוד הזוהר הזה? מתנהל לו מסע 
תובעני ומאתגר שברב הפעמים, גובה מחיר נפשי כבד לאלו שלא 

מכירים את חוקי ההצלחה שלו.  

תנו לי להסביר,  

בעולם ממנו אני מגיע, אתה נמדד רק על דבר אחד - תוצאות! 
ה״שורה תחתונה״. 

חוט השערה שמפריד בין הפסד לתהילה, הוא לפעמים בגדר רולטה 
רוסית. זה מקצוע שבו אתה הופך במהירות האור 
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וזה עולם- בלשון המעטה -לא פשוט, והסיבה היא די ברורה לא? 

בחיים בהם אתה מוערך ונמדד רק על תוצאות, אתה באופן לא 
מודע מתחנך ולומד להאמין שהערך שלך כאדם, נקבע בהתאם 

לתוצאות שלך כספורטאי. 

ומה קורה כשאתה מעריך את עצמך רק לפי התוצאות? 

בימים טובים אתה מלך העולם.  
ובמשברים? אתה מרגיש חסר ערך  

בימים של ניצחון אתה מרגיש ״מליון דולר״ 
ואחרי הפסדים? אתה מרגיש ״אפס מאופס״ 



האלופה שחשבה להתאבד 

עד לאותו הערב היא עוד הייתה אלופת ה-MMA (אומנות לחימה 
משולבות) במשקל של 51 עד 54 ק“ג. 

רונדה ראוזי, זהו שמה של הבלתי מנוצחת. אבל כמו שכתבתי…. עד 
לאותו לילה שחור שאותו היא כנראה לעולם לא תשכח. 

זה היה בנובמבר 2015, באותו הערב רונדה ראוזי הפסידה 
בנוקאאוט להולי הולם, מה שהיה בעצם הפסדה הראשון בקריירה. 

רונדה שמרה על "זכות השתיקה" בנוגע לאותו לילה. ולמראית עין? 
הכל היה נראה בסדר.ראוזי מאז הספיקה להצטלם לסרט עם טינה 

פיי, הנחתה ב"סאטרדיי נייט לייב" והופיעה באחד משערי מגזין בגדי 
הים של "ספורטס אילוסטרייטד".  

הכל היה נראה בסדר עד לתוכנית של אלן דג'נרס בפברואר 2016, 
בה ראוזי פתחה את הלב ודיברה על הלילה ההוא.  

היא סיפרה על ההכנה שלך לפני הקרב, איך היא הרגישה בזירה, 
ואת התחושות שלה במהלך 59 השניות של הקרב לפני שנוצחה.  

ואז היא פתחה את הלב… והתחילה להכנס לפרטים בנוגע לשיברון 
העצום והברוטלי שעבר עליה מהרגע שהפסידה. 

״מי אני בכלל בלי החגורה?״ 

״הייתי בפינה של החדר הרפואי. ישבתי שם ואמרתי לעצמי 'מי אני 
בכלל בלי כל זה?', ובאותה שנייה ממש חשבתי להתאבד. 'אני כלום, 

מה אני עוד עושה חוץ מאגרוף?' והוספתי 'אף אחד לא שם יראה 
אותי ממטר‘. 

ראוזי חשפה בראיון הזה באומץ רב וחוסר פחד את הרגע השפל 
הגדול ביותר בקריירה שלה. 

 
ראוזי חשבה להתאבד אחרי ההפסד להולי הולם. 

ואולי אתם שואלים עכשיו, ״איך ספורטאי מגיע למצב שכל הזהות 
שלו כאדם תלויה בתוצאות שלו בתחרות כזו או אחרת?״  

האמת? 
שהכל מתחיל עוד בילדות שלנו 

סיפור קצר ותבינו את הרעיון...  

דמיינו ילד שמתחיל לשחק כדורגל מה החלום שלו? 



- להיות יום אחד מסי. 

סטטיסטית ידוע ש״אחד למליון יגיע״, אבל הילד בונה לעצמו תמונה 
  .Plan B עתידית מאד ורודה וברורה ש״זה מה שהוא רוצה״ ואין

אבל מאחורי הקלעים, בראשו של הילד, קורה משהו מאד מסוכן, 
הילד מגיע להחלטה לא מודעת, שאם החלום לא יתגשם אז הוא 

יחשב ככישלון - כישלון כאדם. 

הילד לומד שהוא ״שווה כאדם״, רק לפי התוצאות שלו בתפקיד 
המרכזי בחייו - כדורגל במקרה הזה. וזאת - אתם כבר מבינים - 

גישה שמובילה אותו למסלול חיים של אומללות  

אבל המציאות היא אפילו יותר אכזרית, כשהילד מתחיל לחוות 
הפסדים במשחקים בשבת. או כשהוא יושב קצת על הספסל ולא 
משחק בגלל החלטת המאמן, או מקבל הודעת שחרור מהקבוצה  

- באותו הרגע חלום חייו מתנפץ לרסיסים.  

וכילד - אתה תופס את זה שהחיים שלך נגמרו ואתה לא יודע איך 
להתמודד.  

והסיפור הקטן הזה מתאר חיים של דור שלם של ילדים שגדלים 
לעולם שבו הם שווים כבני אדם רק על סמך התוצאות שלהם 

בתפקיד המקצועי בו הם בחרו.   

אבל זה לא נגמר שם. 
לא רק בספורט. 

התופעה שתיארתי עכשיו מתארת בעיית שורש עמוקה יותר של 
האנושות במאה ה-21, מגיפה שפרצה מעבר לחומות עולם הספורט 
התחרותי ושהחלה לתקוף תלמידים מוסדות החינוך שהערך העצמי 

שלהם נמדד רק לפי כמות ״הלייקים״ שהם מקבלים בפייסבוק 
ובאינסטגרם. 

וזו בדיוק אותה מגיפה שחדרה לבעלי העסקים שמתפשרים על 
מחירים נמוכים, כי לימדו אותם שכסף הוא דבר משחית שירחיק 
מהם אנשים, ושעדיף להוריד מחירים ולהתפשר כדי להביא לקוח 

במקום להפוך לבעל עסק שבוחר את הלקוחות שלו ומעביר אותם 
תנאי קבלה מסודרים לפני שהם רוכשים 

וזה ממשיך לעולמות הדיאטה בה אנשים רוצים להיות רזים כדי לא 
להיות דחויים בחברה שמקבלת אותך רק לפי אחוזי השומן שלך. 



מגיפת הדימוי העצמי הנמוך 

אני קורא למגיפה הזו: מגיפת הדימוי העצמי הנמוך.  

מגיפה שבה החיפוש אחר הערך העצמי שלך נמצא אי שם תמיד 
בחוץ, בכמות ה״לייקים״, בתוצאות עם הלוח, במכירות בסוף רבעון, 

במחמאות של העולם על ה״הופעה״ החדשה שלך מזארה, או על 
הקילוגרמים האחרונים שהשלת. 

ונכון, כשהעולם מגיב ומפרגן לנו אז הכל טוב 
אבל כשהעולם לא מגיב אליך? מי אנחנו בלי התוצאות? 

וזה די טבעי אם תחשבו על זה. 

שלא כמו בעבר, היום במאה ה-21 שזכתה לתואר המכובד תרבות 
האינסטנט, בני האדם נאלצים להתמודד עם אותן הטלטלות 

שספורטאים מתמודדים איתם ביום יום. תוצאות כאן ועכשיו. 

ושלא יספרו לכם סיפורים שהתוצאה לא חשובה 
התוצאה חשובה - ומאד. 

אבל כשהתוצאה לא לטובתנו, כדאי שנהיה מחוסנים עם שריון 
נפשי נגד כישלון.  

במילים אחרות, כדי לחיות חיים בריאים יותר בעולם תחרותי 
עלינו ללמוד לעשות הפרדה בין ״האדם שאנחנו״ 

- לתפקיד המרכזי שלנו בחיים   
ולהעריך את עצמנו ללא תנאי וקשר לתוצאות 

ללמוד לחיות עם עצמנו בקבלה מלאה גם בלי התוצאה  

כלומר... 

בספורט: אנחנו חייבים לדעת להפריד בין האדם שאנחנו - 
לספורטאי שאנחנו (כלומר, לדעת שאתם קודם כל אדם אהובים 

 ומוערכים בלי קשר לספורט ורק אחר כך אתם ספורטאים עם 
שאיפות) 

  
בעסקים: אתם חייבים לדעת להפריד בין האדם שאתם - לבעלי 

העסקים שאתם (כלומר, לדעת שאתם קודם כל בני אדם אהובים 
ומוערכים בלי קשר לכסף שתעשו ורק אחר כך אתם אנשי עסקים 

עם שאיפות) 

ואם אנחנו רוצים להגיע לדרגת אלופים אמיתית, עלינו להביא את 
עצמנו למצב מנטאלי שאנחנו מרגישים שאין בנו שום חיסרון, 

וששום תוצאה לעולם לא תוכל להכתיב את הערך שלי כאדם  

ופה מתחיל הקסם... 
למה אתם שואלים? 



שאלה מעולה. 
כי כך, ולאורך זמן…  

כשאנחנו יודעים להפריד את הערך העצמי שלנו מהתוצאה, 
כשאנחנו מנותקים מהתלות בלוח התוצאות   

אנחנו משוחררים יותר  
ובניצחונות? אנחנו נהנים (ולא עפים על עצמנו)  

ובהפסדים? אנחנו מכילים אותם באהבה כשיעור בדרך (ולא 
מכריזים על טרגדיה)   

ואז 
לאורך זמן 

ובאופן פרדוקסלי  
הביצוע נהיה נינוח יותר, משוחרר, ומלחיץ פחות. 

ולבסוף התוצאות מתחילות להיות לטובתינו  

מצחיק אבל לימדו אותנו שעלינו להיות ״דבקים במטרה״ כדי להשיג 
אותה. 

כך גם אני חשבתי 

אך האמת היא, שכשאנחנו משוחררים מהצורך בתוצאה - היא 
מגיעה מהר יותר. 

טוב, אם להיות מדוייק יותר אז יש ״מינון קסם״ להשגת מטרות. 

ותהיו רגועים, הספר הזה עוצב כדי לתת לכם את הכלים לעשות 
את זה, כרגע אנחנו רק מדברים על התמונה הגדולה, כדי שיהיה 

לכם רקע לקראת מה שצפוי לכם בהמשך.  

ועם השנים גילית שהדרך לתוצאות חדשות בחיינו מתחילה באיך 
שאנחנו מגדירים ניצחון 

ולמה אני מתכוון?  

ג׳ון וודן, אחד מגדולי מאמני הכדורסל שאי פעם ידע העולם  
אמר לכוכב הקבוצה שלו משפט שנחרט בזכרוני, כשאמר:  

״ביום שתחזור הביתה ממשחק, 
ואשתך לא תדע אם ניצחת או הפסדת  

- תדע שאתה ווינר״ 

ואני חושב שהגישה הזאת מתארת את הגישה המנצחת לחיים 
מאוזנים בעולם תחרותי   

האם זה אומר להתכחש לאכזבה? 
האם זה אומר להסתיר את הכאב שלך?  

ממש לא - כאב זה רגש נפלא שדרכו ניתן לפתח חוסן מנטאלי 
עוצמתי  



כדי להגיע לתוצאות ארוכות טווח, וכדי להתאושש מהפסדים 
בלי לקבל התקף לב בגיל צעיר, עלינו להבין דבר מהותי  

לא ההצלחה היא שבונה אתכם 
ולא הכישלון הוא שהורס אתכם  

אלא הדימוי העצמי שתפתחו בינהם 

וזה מוביל אותי לנושא המרכזי של הספר, נולדת אלוף. 

הדרך להתמודד עם המסע לשבירת שיאים אישיים  
מתחילה בלהגדיר מחדש את מהות מילה ניצחון  

לתת את כולך למען התוצאה 
אבל לעולם לא לתת לתוצאה  

להיות כל כולך 

ולכן זה הזמן להתחיל לשמן את המוטו החדש שלכן שאומר: 

״אני אתן את כל כולי בשביל התוצאה, 
אבל לעולם לא אתן לתוצאה להיות כל כולי״ 

״אני אתן את ה-100% שלי לתפקיד לי, 
אבל לעולם לא אתן לתפקיד להיות ה-100% שלי״ 

לכדורגלנים שלי אני תמיד אומר: 
״אתם לא כדורגלנים שהם בני אדם 

אתם בני אדם מדהימים שגם משחקים כדורגל״ 

לבעלי עסקים אני אומר:  
״אתם לא אנשי עסקים שהם גם בני אדם 

אתה קודם כל בני אדם מדהימים שגם עושים עסקים״ 

אתם מתחילים להבין לאן אני חותר כאן? 

הרעיון הוא שבדרך להשגת כל מטרה שאני קוצב לתת את כל מה 
שאני מסוגל בשביל התוצאה, אבל אני לעולם לא אתן לתוצאה 

להגדיר אותי כאדם. כלומר, ״בשניה שלפני״ - אני עולה כדי לנצח! 
״שניה אחרי״? - הפסד או ניצחון - אני יודע שאני אהוב וראוי לחיים 

בלי קשר לתוצאה״  

אז מי אתם בעצם?  

אם עד היום הגדרתם את עצמכם ואת השווי שלכם בהתאם 
להצלחה שלכם במקצוע העיקרי בחייכם, הגיע הזמן להגדרת 

חוקים חדים לניצחון. 



אתם הרבה יותר מכדורגלנים, ספורטאים, אנשי עסקים, מאמנים, 
הורים. אתם לפני כל אלה בני אדם אהובים ומוערכים ללא תנאי 

וקשר לתוצאות שלכם - וזה הבסיס להשען עליו 

גישה כזאת הוכיחה את עצמה עבורי, ועבור הלקוחות שלי כל פעם 
מחדש, ועכשיו היא שלכם. 

ואולי אתם רוצים לאמר עכשיו: ״כן איתן נו ברור, קל לך להגיד כי יש 
לך רזומה הצלחות שאי אפשר להתווכח איתו״. 

אז רגע לפני שהמשפט הזה יוצא לכם מהפה, אני אחזיר אתכם 
לראונדה ראוזי שחשבה לשים קץ לחייה כי היא הפסידה - זוכרים? 

ראוזי חשפה בראיון (באומץ רב וחוסר פחד) את הרגע השפל הגדול 
ביותר בקריירה שלה.  

וכשהמראיינת אלן דג׳נרס פרגנה לראוזי ואמרה לה שהיא עשתה 
שירות מבורך להרבה אנשים בכך שהראתה שהיא גם אנושית וגם 
ופגיעה, ראוזי המשיכה וסיפרה שבעקבות ההפסד היא חשבה על 

הייעוד שלה בחיים והכיוון שאליו חייה הולכים. 

ואז היא סיכמה: 

"לכל אחד יש את את הרגעים שבהם הוא מרים את עצמו מהרצפה. 
לי היו לא מעט כאלה. אבל למעשה, אף אחד לא ראה אותי עוברת 

את זה. אולי הייתי צריכה להיות הדוגמא ל'להרים את עצמי' בשביל 
כולם. והיום? אני באמת מאמינה שאני בלתי מנוצחת, כי להיות 
מנוצח זו בחירה. כולם מפסידים בחיים, אבל אני בוחרת להיות 

בלתי מנוצחת תמיד“. 

ראוזי הייתה צריכה לרצות להתאבד כדי להתחיל לחיות חיים של 
אלופה. 

אבל אתם עכשיו חכמים יותר, אל תחכו התחילו עכשיו לנצח בכל 
מגרש 

ולשם כך אנחנו כאן. 
להגדיר יחד מחדש חוקים חדשים, בהם אתם תמיד מנצחים. 

להיות מנוצח זו בחירה 

קריאה מהנה 

שלכם, 

איתן 



אלוף עולם שצריך ניתוח מנטאלי, לא פיזי 

קוראים לו עמית. עמית מדאח. 

ילד מהכפר הדרוזי כיסרא-סמיע שלמד באותה התקופה בכפר 

ורדים. 

זה היה בוקר קייצי בסוף אפריל, עמית ישב עם חבריו באוטובוס 

בטיול מטעם התנועה הדרוזית הציונית. 

אחת המדריכות בתנועה הביאה לטיול את בן זוגה, שחשב ששמע 

מישהו במושבים האחרונים מקלל אותה, הוא ניגש לעמית בזעם 

והאשים אותו.  

עמית, שהיה מופתע לגמרי מההאשמות, אמר לו שזה לא הוא 

ושהמדריכה היא בת דודה שנייה שלו. הוא גם הגיש לו את הטלפון 

שלו כדי שידבר עם אביו. אך בן זוגה של המדריכה לא נרגע, הוא 

תפס את עמית בזרועו והנחית על פניו שני אגרופים. עמית היה אז 

בכיתה ו', המכה המבוגר היה בן מעל ל-20. 

עמית נפצע בצורה קשה. הוא אושפז בבית חולים בנהריה ובילה 

יומיים במחלקה הניורולוגית. 

3 שנים קדימה, אני באמצע נסיעת עבודה בחו״ל, מקבל טלפון 

ממספר לא מזוהה. שלא כהרגלי אני עונה. ״אהלן איתן, מדבר ד״ר 

וחיד אבא של עמית, מתאגרף בסגנון איגרוף תאילנדי״. 

נעים להכיר, אני משיב.  



״תראה איתן, לקח לי הרבה זמן לתפוס אותך, שנינו יודעים שאתה 

הטוב בתחומך ומה גם שאני יודע שאתה מאד עמוס, אז אני אעשה 

את זה קצר - אני רוצה שעמית יהיה אלוף עולם״  

מטיל פצצה, ושותק. הסתקרנתי. 

״ולמה אתה צריך אותי?״ עניתי. 

תמיד אהבתי לשאול את השאלה הזאת, זו שאלה מכריחה את הצד 

השני לקלף את החומות ולספר לך באמת את מקור הבעיה.  

״תראה איתן, עמית מתאמן מגיל 5, היום הוא בן 14 ועושה 

התקדמות נפלאה בעולם האגרוף, בשבוע שעבר הוא אפילו 

התמודד באליפות אירופה מול מתאגרף רוסי בן 15, שאמנם פירק 

אותו אבל בו זמנית מאד שיפר אותו. אבל עם זאת איתן, אני חייב 

להיות איתך גלוי, משהו חסום אצל עמית.״ 

״מה חסום״ המשכתי לחקור. 

שוב שקט בקו.  

״לא יודע, זה התפקיד שלך. מה שאני כן יכול לומר לך זה שאני 

מזהה אצל עמית לחץ מסויים לפני קרבות, ירידה בביצועים ברגע 

האמת, מצבי רוח מתשנים, לפעמים אפילו רצון לפרוש מאגרוף, 

ומה שהכי מפריע לי זה שהילד שלי לא מחייך. הוא עילוי אמיתי 

אבל כדי להיות אלוף עולם הוא חייב את היתרון המנטאלי - ולכן 

אנחנו מדברים״  



המוחמד עלי של המכון 

כשחקרתי עוד קצת על ההסטוריה של עמית גיליתי שהוא הוגדר 

בתור ה״מוחמד עלי״ של המכון שלו בצפון, ואובחן בתור עילוי לגילו, 

וכן כאתלט מחונן. 

משהו לא הסתדר לי, תהיתי לעצמי, התמונה הגדולה מראה 

ספורטאי צעיר שנראה בדרך הנכונה. איך יכול להיות שילד כל כך 

מוכשר עדיין מרגיש חסום בזירה? 

מי שמכיר את שיטת העבודה שלי יודע שאף ספורטאי, מנכ״ל, איש 

ציבור או כל אדם שמתחיל איתי תהליך - לא מתחיל תהליך לפני 

שהוא עובר אבחון מנטאלי לזיהוי מעכבי ומאיצי פוטנציאל (עוד 

נדבר עליהם בהמשך הספר). מדובר באבחון שבניתי עם פסיכולוג 

ספורט בעל שם עולמי וכיום משרת אותי נאמנה ומאפשר לי לחדור 

כמו רנטגן לפרמטרים בהם המתאמן זקוק להתערבות מנטאלית,   

ובעזרתו אני מקבל החלטות באשר לכיוון ההתערבות עם המתאמן. 

בין הפרמטרים אותם אני מודד תוכלו למצוא את עמודי התווך של 

חוסן מנטאלי בעולם תחרותי: ביטחון עצמי, מסוגלות עצמית, חרדת 

ביצוע, תפקוד תחת לחץ, הצבה ועמידה במטרות לטווח קצר בינוני 

ארוך, דימוי והערכה עצמית, פחד מכישלון על כל סוגיו. 

ביקשתי מד״ר וחיד להעביר לעמית את האבחון המנטאלי במייל, עם 

הבטחה שאחזור עם החלטה לאחר התשובות. 

אחרי למעלה מ-480 אבחונים אותם ניתחתי באופן ידני, הייתי צריך 

להיות אדיוט כדי לא לשים לב לדפוסים שחוזרים על עצמם. וגם 

כאן זה היה ברור ובוהק! מחסומים בולטים שגרמו לעמית להכנס 

ללחץ לפני קרב תחושה שהשפיע על הביצועים שלו בעיקר 

בקרבות החשובים. 



משהו בקילר אינסטינקסט של עמית היה רדום, ולא מרצון. 

כשנכנסו יותר פנימה לאבחון, זיהיתי בין המחסומים את הפחד 

לאכזב את המאמן, מחשבות על ״מה יקרה אם אפסיד״, הפחד לא 

לעמוד בציפיות, התחושה שמצפים ממנו להישג - כל אלה גרמו 

לעמית לפחד מהקרב ולפעמים אפילו לפרוש מהאיגרוף". 

ואז זה קרא! 

בום! 

הרגשתי את זה. 

סוג של צמרמורת בשכמות, כן בשכמות, אתם יודעים… מאחורי 

הכתפיים - מתחת לצוואר, זוהי נקודת הידיעה שלי (עוד נדבר על 

נקודת הידיעה הרבה יחד), נקודת הידיעה שלי זהו מצפן קבלת 

ההחלטות שלי, בכל פעם שאני מרגיש שם זרמים אני יודע ״שזה 

זה״.  

פאוזה קטנה לשיעור קטן על קבלת החלטות… תראו, רובנו למדנו 

לקבל החלטות מהראש, שזה נחמד, ובטווח הקצר? ההחלטות הללו 

אפילו מתבררות כנכונות. יחד עם זאת מסתבר שההחלטות 

הטובות באמת לא מתבצעות כלל מהראש, אלא מהגוף, יש 

שקוראים לזה אינטואיציה, יש שיקראו לזה תחושת בטן, אני  קורא 

לנקודה הזו ״נקודת הידיעה״ - רגע שבו אתה יודע שמשהו אכן נכון 

לך עוד לפני שהוא קרא.  

חברתי הטובה וחוקרת התודעה אואזיס צולר מכנה את הנקודה 

הזו ״נקודת הקוהנטיות״, זהו רגע המפגש בין המח ללב - זהו רגע 

קסום של הרמוניה מושלמת בין האגו לנשמה, בין השכל ללב אם 

תרצו.  

ובעודי קורא ומנתח את האבחון, הרגשתי שעמית עונה עליו מתוך 

גרוני, לרגע שוב חזרתי להיות הספורטאי הצעיר שהרגיש רגליים 



כבדות לפני משחקים, הילד שפחות ממשחק מושלם היה חוזר 

הביתה בדיכאון, אותו ילד שנתקף כאבי בטן לפני משחק חשוב. 

באותו הרגע ידעתי שאני הולך איתו עד הסוף. נזכרתי שוב 

בשליחות שלי שבה נשבעתי שכל עוד אני חי לא אתן לאף ילד 

שאוכל לגעת בו לעבור את הזוועות שעברי על בשרי בעולם 

התחרותי לתוכו גדלנו. 

לא ידעתי ששנתיים קדימה מאותו תחילת מסע מנטאלי עתיד 

לעמוד הילד מכיסרא על פודיום המנצחים באליפות העולם 

בתאילנד, כשעל חזהו מדליית הזהב כאלוף העולם באגרוף 

תאילנדי. 

בחזרה לאבחון המנטאלי… 

בעודי מנתח את האבחון המנטאלי ובונה תוכנית עבודה לא ידעתי 

אם אעזור לו להפוך לאלוף עולם, זו גם לא הייתה מטרת העל שלי, 

מה שעמד לנגד עיני הייתה תשוקה בלתי מתפשרת לפתח אצל 

עמית את תחושת הערך והדימוי העצמי המנצח כך שלעולם לא 

יחזור לאותה טראומה של הילד חסר הישע בספספל האחורי של 

האוטובוס שלא יכל להגן על עצמו נפשית. 

האתגר קסם לי! קבעתי עם עמית תחילת תהליך לייזר.  

המשימה הוגדרה: בניית דימוי עצמי מנצח 

להשתחרר מהפחד להפסיד 

ידעתי שאם רק אעזור לו לחזור לחייך - נוכל לבנות אלוף עולם ולא 

רק בקיקבוקסינג. רוב האנשים חושבים ששינוי מנטאלי זה אומר 

לעזור לאנשים לחשוב טוב יותר בזמן לחץ. זה נכון, אבל חלקית.  



מטרת העל האמיתית היא שהספורטאי יגיע למצב שהוא כלל לא 

חושב, כי הביצועים הטובים ביותר מגיעים כשאתה לא חושב, 

כשאתה נהנה, אלה רגעי הזרימה, הפוקוס, שבהם תחושת הזמן 

נעלמת ואתה פשוט לא רוצה שהמשחק ייגמר.  

הרי ביננו, כולם רוצים לנצח, כולם רוצים תהילה כסף השפעה - לא 

ראיתי אחד שעולה למשחק החיים עם התשוקה להפסיד. ולכן 

השאלה היא לא האם אנחנו עמית רצה לנצח - אלא האם הוא היה 

מוכן מנטאלית להשתחרר מהפחד להפסיד, כך שבתהליך הליווי 

המנטאלי בתהליך בנינו אסטרטגיית קרב מנטאלית שאיתה הוא 

עלה לכל קרב, אסטרטגיה שהיא נכונה לו, ומביאה אותו ברמת 

המתח הנכונה והאופטימלית לקרב, לא לחוץ מדי עד כדי חרדה אך 

גם לא רפוי מדי עד כדי שאננות - איזון מוחלט. 

עם הכלים המנטליים החדשים שהוא קיבל, עמית הגביר את 

האימונים. נסע למחנות אימונים בתאילנד, שם מתאמנים עם 

מקצוענים גדולים כל יום מ-6 בבוקר עד הערב. (כן, מחטיפים לך 

שם לא מעט) אבל הוא גם למד ליהנות יותר מהתהליך 

למה אני מספר לכם את זה? ואיך זה קשור למסע שאנחנו עומדים 

לעבור יחד. 

תראו.  

ברגע בו עמית הגיע לרגע השיא שלו, רגע שספורטאים מחכים לו 

כל חייהם, ניצחון בגמר אליפות העולם ועמידה על הפודיום, מה 

הייתה תגובתו? 

הוא היה מאד שמח, כמובן (אחרי הכל אתה אלוף עולם) - אבל הוא 

לא ״עף על עצמו״, הוא קפץ מאושר - אבל בו זמנית בתוך תוכו הוא 

ידע שהוא לא הפך לאדם ״שווה יותר״ בגלל המדליה, כי הוא היה 

אלוף לפני המדליה וידע שיהיה אלוף גם בלעדיה. 



ברגע שהוא שחרר את התלות מהמדליה - הוא הפך לחופשי 

משרשראות הציפיות המכבידות, ואז באופן פרדוקסלי, כשהוא 

השתחרר מהלחץ לא לאכזב או לפשל ברגע האמת, השגת המדליה 

הפכה למשחק מהנה ולא לציפייה מלחיצה. 

זוכרים את המוטו שלנו?  

אני  אחזור עליו עבורכם. 

אלופים נותנים את כל כולם למען 
התוצאה, אבל הם לעולם לא נותנים 

לתוצאה להיות כל כולם. 

ואני יודע שאיפה שאתה לא נמצאים עכשיו, לכל אחד מכם יש את 
האליפות שלו, את המלדיה האישית שלו, עבור אחד מכם האליפות 
יכולה להיות להכפיל את ההכנסה שלו השנה, עבור אחר לרדת 10 
ק״ג, להיות בזוגיות מאושרת, לחתום בקבוצה גדולה, להקים עסק 

מצליח. 

ומשפט ההצלחה מספר 1# שכבר הייתי רוצה שתכניסו לחייכם 
אומר את הדבר הבא. קחו דף ועד ותרשמו את המשפט הזה 

בשומר מסך שלכם 

״אני אתן את כל כולי בשביל התוצאה, אבל לעולם לא אתן 1.
לתוצאה להיות כל כולי״ 

״אני אתן את ה-100% שלי לתפקיד לי, אבל לעולם לא אתן 2.
לתפקיד להיות ה-100% שלי״ 

כן אני  יודע שזה נשמע מנוגד לכל הגיון, אבל ברגע שאנחנו 
משתחחרים מהצורך בתוצאה - המסע אליה הופך למהנה יותר, וקל 

יותר להשגה. 

ברגע שהחיים שלנו לא תלויים בתוצאה, אנחנו פועלים מתוך 
הכישרון האולטימטיבי שלנו בכל מגרש בחיים. 

וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות יחד לעבר המטרות שלכם - 
יהיו אשר יהיו. 



עמית המתאגרף הצעיר שלנו זה במשהו גדול יותר מהמדליה, הוא  

זכה בידיעה שלא משנה מה יהיו התוצאות שלו בזירה, תמיד יהיה 

לו על מי להשען - על עצמו. 

מה שעמית עשה הוא מה שכל אחד מאיתנו צריך לעשות. להזמין 

את המדליה לשיחת פיטורים! 

״מה פיטורים איתן?!״ אתם בטח אומרים עכשיו. הרי המדליה, 

התוצאה, הניצחון, ההישג שלי בחיים היא החותמת שאכן הצלחתי 

לא?  

אתם צודקים, אבל חלקית.  

תראו, המדליה הניצחון, התוצאה, היא אכן מדד חיצוני להצלחה, 

אבל כדי להשיג אותה אתם צריכים להשתחרר מהתלות בה. 

להשתחרר המתפיסה שהיא תהפוך אתכם לאנשים טובים יותר. 

אתם אנשים מדהימים רק מעצם היותכם מי שאתם - וזה הבסיס 

לכל הישג. 

כשאני יושב עם ספורטאי, מנכ״ל בכיר, ארגון גדול או ילד בן 7, 

מטרת העל הראשונה שלי היא לעזור לו להבין שאין בו שום חיסרון. 

כי רק דרך תחושת המלאות - הוא יכול לעלות למגרש החיים שלו 

ולהציג את מלוא הפוטנציאל שלו. 

ברגעים הראשונים האגו, ההגיון, החלק ה״מציאותי״ בתוכנו - לא 

מסוגל לראות שאנחנו חסרי פגמים - וזה הפגם מספר 1 שלנו שמונע 

מאיתנו ביצועי-שיא. 

מצד שני, ברגע שההפרדה בין האדם למקצוע מתבצעת - האלוף 

יצא לאויר העולם. 



״אז איך עושים את זה״, אתם בטח שואלים. 

איך מפתחים דימוי עצמי מנצח שבו ומרגישים אלופים ומצליחים 

עוד לפני שהשגנו את היעד? 

ויותר מעניין , מהו התהליך המדוייק שעוברים כל המתאמנים שלי? 

ושאותו תוכלו ליישם מיידית לעבר שבירת שיאים אישיים בחייכם? 

כל התשובות מתחילות בפרק הבא. מתחילים להכנס לעובי הקורה. 


