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 הקדמה מאת:
סגן נשיא NIKE העולמית לחדשנות

במהלך הקריירה שלי התמזל מזלי להיות בקרבת אנשי ספורט מהגדולים 

בעולם, ובקרבת מגוון אנשים יצירתיים ומעוררי השראה מרקעים שונים. 

ברצוני לשתף אתכם בייחודיותו של איתן.

ומיד  אביב  בתל  בינלאומית  בוועידה  נואם  איתן  את  שמעתי  לראשונה 

ולנוכחותו  שלו  לכריזמה  הסוחפים,  החברתיים  לכישוריו  נמשכתי 

מחשבה  ומלא  מעמיק  בידע  המגובה  כובש,  ביטחון  בעל  הוא  הכללית. 

ומותיר אותך משוכנע באותנטיות שלו ובתשוקה שלו להפוך את פועלם 

של אחרים ואת חייהם לטובים יותר.

בינינו  נוצר  וצנוע.  כן  שהוא  ומצאתי  שלו  הנאום  לאחר  לאיתן  ניגשתי 

חיבור מיידי. ראיתי אותו עושה זאת מאז פעמים רבות עם כל האנשים 

שהוא פוגש. יש לו באמת את היכולת המיוחדת להתחבר אליהם ולהוציא 

מהם את המיטב.

אני מאמין שתחושו בזאת במהלך קריאת הספר.

הראשון,  ספרו  את  בחביבות  לי  הושיט  הוא  שיחתנו,  את  כשסיימנו 

"כדורגלן חסר פחד - לשחק ללא מעצורים". היה בי רצון עז לדעת עוד, 

עד שוויתרתי על המשך הכנס באותו אחר הצהריים וקראתי את הספר 

מתחילתו ועד סופו!

יצאתי מהכנס ההוא עם שתי מחשבות: הראשונה, שאני רוצה לשפר את 

והשנייה,  זאת,  לעשות  הכלים  את  בידיי  יש  ועכשיו  האישיים,  כישוריי 

שאני רוצה להביא אותו לארה"ב כדי שיהווה השראה לכל צוות חדשנות 

המוצר ויוצרי המוצרים שלנו בנייקי, וכך נעביר את המידע הלאה. 

איתן הסכים בטובו להגיע אלינו למשרדים הראשיים של נייקי בפורטלנד 
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ולספר את סיפורו האישי ועל השיטות שפיתח. המפגש יצר הזדהות חזקה 

מאוד בקרב הצוות הבין-לאומי היצירתי והמגוון שלנו.

של  הסבוך  הנושא  את  הפך  הוא  שבה  הדרך  מכול  יותר  אותי  הרשימה 

פיצוח נפש האדם לתהליך כל כך פשוט ואינטואיטיבי, בעל שלבים קלים 

לביצוע, שביכולתו לשפר את חייו של כל אדם.

מניסיוני, הדרך הטובה ביותר לפתור אתגרים מורכבים היא לאסוף יחד 

אחד  כל  שבה  ומסורים,  יצירתיים  חכמים,  אנשים  של  מגוונת  קבוצה 

מביע את כישוריו על בסיס יומיומי, ולהקשיב בתשומת לב לכל הקולות 

הנשמעים בחדר, לעבוד יחד כצוות ולפתור בעיות.

בספר זה ישנן דרכים לגישור על הפער שבין ביצועיכם האישיים כיום לבין 

הפוטנציאל האמיתי שלכם. המטרה היא להביא לידי ביטוי את הגרסה 

המיטבית שלכם לכל מצב שתתמודדו עמו, או לכל קבוצה שתימצאו בה.

אני סבור שרק דבר אחד חסר לאיתן ברפרטואר שלו, וזו המחשבה שקיים 

דבר שאינו אפשרי או שהרעיון ש״ווינריות״ היא משהו מחוץ ליכולתנו. 

איתן הוא אדם המאמין בכל לבו שהכול אפשרי!

העולם יהפוך למקום טוב יותר כאשר עוד ועוד מאיתנו יחשבו וינהגו כך. 

תיהנו מהקריאה ואני מקווה שגם אתם כמו איתן, תעבירו את השיעורים 

הלאה.

טוני ביגנל

סגן נשיא חדשנות הנעלה בנייקי

VP Footwear Innovation
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 מבוא:
 "ידענו שתצליח"

היה זה בוקר לפני משחק גורלי על האליפות. ניצחון – אלופים. הפסד – 

אפסים.

אנשים שעד לפני שלוש שנים לא אמרו לו שלום ברחוב פתאום התעוררו 

זה  "היום  לו,  כתבו  שתצליח",  "ידענו  במסרים:  אותו  והפציצו  לחיים 

בך,  האמנתי  "תמיד  לכוכב",  תהפוך  שבסוף  לך  "אמרתי  שלך",  היום 

זוכר?"

את  לזכותם  זקפו  שנים  מילה  איתו  החליפו  שלא  העבר  מן  מאמנים 

הצלחתו בכל כלי תקשורת אפשרי וכתבו שהם גאים בבן טיפוחם ושמחים 

שהוא "הקשיב להם". הם אמרו גם שהעבודה איתם השתלמה. עיתונאים 

שהספידו אותו עד לפני שלושה חודשים – הכתירו אותו ככוכב הבלתי 

מעורער של הליגה.

לאכזב,  פחד  ולחץ,  חרדה  בו  מעוררת  הייתה  כזאת  התנהלות  פעם 

שונה.  היה  הבוקר  אותו  אבל  כולם.  מול  לפשל  להיכשל,  להתבזוֹת, 

באותו הבוקר הוא כבר היה במקום אחר: חזק, עוצמתי ובו-בזמן נינוח 

ומשוחרר. הוא לא נזקק עוד לניצחון כדי להרגיש ווינר, הערך העצמי שלו 

לא היה תלוי בתוצאה, בביקורות או בציונים של התקשורת או של עוברי 

אורח ברחוב. 

הניצחון  מעל  הוא  היום  פניו.  על  כשחיוך  הדברים  את  ושמע  קרא  הוא 

ומעל ההפסד. לא ההפסד ירסק אותו, ולא ההצלחה תבנה אותו – אלא 

הידיעה שתמיד יהיה לו על מי להישען – על עצמו. אך הוא לא שכח את 

אותם ימים שבהם היה לבד, אותם ימים שבהם נעלמו אוהדי ההצלחות 
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דווקא כשהיה זקוק לתמיכתם. 

הבוקר הזה היה אחר. הוא לא היה צריך שיגידו לו שהוא כוכב כדי לדעת 

שלו  כבר  שהניצחון  פנימית  ידיעה  חייו.  משחק  את  לשחק  הולך  שהוא 

עטפה אותו כמו כדור אש שרק חיכה לשרוף את הדשא בדרך לאליפות – 

עכשיו הוא מוכן, הוא במוכנות שיא לקראת רגע השיא. 

כאלה  לימים  אותו  הכינו  שעבר  התלאות  כל  במקרה.  לו  קרה  לא  דבר 

ולימים נפלאים אחרים שעוד יגיעו, שבהם המשחק הוא אוסף של רגעים 

מהנים, והקהל? מסמן שהוא בבית.

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

עצמו כמו שהוא, מכיל את הסחות הדעת וגאה בדרך שעשה.

הוא פשוט הגרסה הטובה ביותר של עצמו – בלי מסכות.

הוא אלוף שזמנו הגיע. 
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- ניצחון -
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פרק 1
ברוכים הבאים לעולמם

של אלופים

אני יודע מה עובר לכם בראש עכשיו. הנה עוד פתיחה זוהרת של עוד "ספר 

על הצלחה". 

אז זהו, שלא. לא בדיוק.

מאוד:  זוהר  שנראה  עולם  הכדורגל.  עולם  שלי,  לעולם  הבאים  ברוכים 

אך  נצחית,  תהילה  כבוד,  תארים,  פרסום,  מהירה,  הצלחה  גדול,  כסף 

מאחורי הפרגוד המנצנץ מתנהל מסע תובעני, שבו אנשים נמדדים בצורה 

בלבד:  אחד  דבר  פי  על  לדמיין  שאפשר  סלחנית  פחות  והכי  הקשוחה 

תוצאות. תוצאות. תוצאות.

רק השורה התחתונה נחשבת, וכל תוצאה פחות ממקום ראשון משמעותה 

עיניהם הבוחנות של  מול  זה  וכל  והלכה הקריירה,  כישלון. טעות אחת 

עשרות אלפי צופים.

חוט השערה המפריד בין תבוסה לתהילה הוא לעתים מעין רולטה רוסית. 

קל  ל-Hero.לא   Zero-ומ  Zero-ל  Hero-מ הופך  אתה  האור  במהירות 

מול  מחדש,  שוב,  שבוע  בכל  להצליח  שעליך  לדעת  קל  לא  כך.  לתפקד 

כולם. והסיבה די ברורה, לא? אבל איש אינו מוכן לדבר עליה. 

בחיים שבהם אנו מוערכים ונמדדים רק על פי תוצאות, באופן לא מודע 

אנחנו לומדים להאמין שהערך שלנו כבני אדם נקבע על פיהן.

שלנו?  התוצאות  לפי  ורק  אך  נקבע  שלנו  העצמי  כשהערך  קורה  ומה 

בניצחונות, נהיה מלכי העולם. ובהפסדים? חסרי ערך כבני אדם.
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59 שניות
ליגת  של  מעורערת  ובלתי  מנוצחת  בלתי  אלופה  הייתה  ראוזי  רונדה 

ה-MMA )אומנויות לחימה משולבות( במשקל 51 עד 54 ק"ג עד לאותו 

ערב חורפי בנובמבר 2015. 

ברורה  אחת  במטרה  שלה,  ביותר  החשוב  לקרב  לזירה,  נכנסה  ראוזי 

שעמלה עליה שנים רבות – ניצחון והגנה על חגורת האליפות שלה. 

אבל לקרב הזה היו תוכניות אחרות עבורה. היו אלו 59 שניות שראוזי לא 

תשכח כל חייה. 

הטוענת לכתר, הולי הולם, התחילה את הקרב בעוצמה מתפרצת. נראה 

שראוזי לא הייתה מוכנה לכך. הולי הלמה בה פעם אחר פעם, עד שראוזי 

צנחה על המזרן. 

על  הכריז  וכך  הקרב,  את  ועצר  הראשי  השופט  הכריז  "נוק-אאוט," 

הפסדה הראשון של ראוזי בקריירה שלה.

החדשה                 כאלופה  הולם  הולי  על  הכרוז  הכריז  החגורה  מסירת  בטקס 

והשופט הניף את ידה כמנצחת, ושם, בדיוק שם, גם החיבוק המסורתי 

ראו.  שכולם  מה  את  טשטש  לא  האלה  העוצמתיות  הלוחמות  שתי  בין 

בחגורה  הסתכם  כ"מצליחנית"  אותה  שמגדיר  חשבה  שראוזי  מה  כל 

שהפסידה בתוך פחות מדקה. 

ראוזי חזרה הביתה ושמרה על זכות השתיקה בנוגע לאותו לילה, ולכאורה 

הכול היה בסדר. היא הצטלמה לאחד משערי מגזין בגדי הים של "ספורטס 

אילוסטרייטד" והשתתפה בתוכנית המערכונים האמריקאית, "סאטרדיי 

נייט לייב". על פני השטח נראה שראוזי התגברה על אובדן התואר, אבל 

בפברואר 2016, בתוכנית האירוח של אלן דג'נרס, פתחה ראוזי את סגור 

ודיברה על הלילה ההוא. היא סיפרה על ההכנה שלה לפני הקרב,  לבה 

על רגשותיה בזירה ועל תחושותיה במהלך 59 השניות של הקרב בטרם 

נוצחה. סיפרה בהרחבה על שיברון הלב העצום והאכזרי שחייתה מרגע 

ההפסד. "מי אני בלי חגורת האליפות? שאלתי את עצמי, מי אני בכלל בלי 

כל זה? אני כלום. ובאותה השנייה חשבתי להתאבד."

וכשהתואר  לחימה,  כאומנית  הישגיה  סמך  על  זהותה  את  בנתה  ראוזי 
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אותה.  שהגדיר  המעמד  בלי  היא  מי  לשאול  העזה  היא  ממנה,  נלקח 

הקרקע נשמטה תחת רגליה. ואולי אתם שואלים: "איך ספורטאי מגיע 

למצב שבו כל זהותו תלויה בתוצאות שהשיג בתחרות כזו או אחרת?" 

האמת? הכול מתחיל בילדות שלנו. הנה סיפור שיסביר את הרעיון: 

מסי. להיות  חולם?  הוא  מה  כדורגל.  לשחק  שמתחיל  ילד  דמיינו 

סטטיסטית, ידוע שאפילו לא אחד למיליון יהיה שחקן ברמתו, אבל הילד 

ואין  רוצה"  שהוא  מה  "זה  מאוד:  וברורה  ורודה  תמונה  לעצמו  מצייר 

 .Plan B תוכנית גיבוי, אין

על פניו נראה שמדובר בילד שאפתן, נחוש, אחד שיגיע רחוק – ווינר! אבל 

מאחורי הקלעים, בראשו מתחולל דבר מה מסוכן. הוא מחליט באופן לא 

מודע שאם חלומו לא יתגשם, הדבר ייחשב ככישלון – והוא יהיה כישלון 

כאדם. 

ואז, כשהילד מתחיל לחוות הפסדים במשחקים בשבת; או יושב קצת על 

הספסל ולא מקבל דקות משחק בגלל החלטת המאמן; או מקבל הודעת 

ניפוי מהקבוצה – חלום חייו מתנפץ לרסיסים.

הילד לומד שערכו כאדם נמדד רק לפי התוצאות שלו ככדורגלן במקרה 

הזה – ושפחות מתוצאה מושלמת הוא כישלון. וזאת, אתם כבר מבינים, 

גישה שמעלה אותו על רכבת הרים של רגשות ואומללות.

בני  חשים  הם  שבו  לעולם  שגדלים  ילדים,  של  דור  מתאר  הזה  הסיפור 

אדם שווים וראויים רק על סמך התוצאות שהם משיגים בתפקיד המרכזי 

שהם בחרו בו בחייהם. 

אבל זה לא נגמר בספורט.

מגפת הערך העצמי התלותי
התופעה שתיארתי לעיל מאירה בעיה שורשית עמוקה יותר של האנושות 

במאה ה-21. מגפה שפרצה את חומות עולם הספורט התחרותי, שתוקפת 

גם במוסדות החינוך. תלמידים מוכשרים וחכמים מפחדים לדבר בכיתה 

וזו  שגויה  תשובה  יענו  שמא  שאלה,  שואלת  כשהמורה  ידם  להרים  או 

תגרור גל של גיחוכים מצד חברי הכיתה. 
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הצעיר  הנער  של  העצמי  הערך  שבהם  נוספים,  בתחומים  ניכרת  המגפה 

הממוצע נמדד לפי מספר הלייקים בפייסבוק ובאינסטגרם, מספר המעיד 

על הפופולריות שלו ועל ערכו העצמי בקרב החבר'ה.

שיחת  כל  שחווים  עסקים,  בעלי  בקרב  שפשטה  מגפה  אותה  בדיוק  זו 

מכירה המסתיימת ב"לא קונה" כחותמת של כישלון אישי. וכך גם בעולם 

דחויים  להיות  לא  כדי  רזים  להיות  רוצים  אנחנו  והדיאטה,  הבריאות 

בחברה ששופטת אותנו בהתאם לאחוזי השומן שלנו.

שלוקה  האדם  התלותי.  העצמי  הערך  מגפת  הזאת:  לתופעה  קורא  אני 

בה, נמצא כל הזמן במרוץ אחר דבר אחד – להוכיח שהוא מספיק טוב, 

זאת  לעשות  הדרך  תרמית.  אינו  שהוא  להוכיח  ובעיקר  ראוי,  שהוא 

ברורה מאוד: החיפוש אחר הערך העצמי נמצא אי שם בחוץ, בתוצאות, 

במחמאות, בתגובות.

כיף,  ממש  ואפילו  טוב  הכול  הצלחותינו,  על  לנו  מפרגן  כשהעולם  נכון, 

אבל כשאיננו משיגים תוצאות והעולם מגיב אלינו בבוז, כהרף עין עולה 

השאלה – "מה אנחנו שווים בלי התוצאות?"

נאלצים  גם אנחנו  היום, במאה ה-21  במילים אחרות, שלא כמו בעבר, 

להתמודד ביום-יום עם טלטלות ואי-ודאות שספורטֵאי עילית התמודדו 

עמן במסעם רצוף הלחצים והאכזבות אל שיאים אישיים – "תוצאות כאן 

ועכשיו".

שלא יספרו לכם סיפורים שהתוצאה אינה חשובה – היא חשובה מאוד. 

אבל כשהיא אינה לטובתנו, כדאי שנהיה מחוסנים.

זהות של ווינרים שאינה תלויה בתוצאות
כדי לחיות חיים בריאים בעולם תחרותי ולהצליח, עלינו לבנות לעצמנו 

זהות של ווינרים שאינה תלויה בתוצאות. משימה אפשרית.

אז מה הרעיון?

המקצועי  בתפקיד  להישגים  שאנחנו  האדם  בין  להפריד  ללמוד  עלינו 

המרכזי בחיינו, ולהעריך את עצמנו ללא תנאי או קשר לתוצאות. 

נבין  כלומר,  שאנחנו.  לספורטאי  שאנחנו  האדם  בין  נפריד  בספורט: 
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קשר  בלי  ומוערכים  אהובים  מדהימים,  אדם  בני  כול  קודם  שאנחנו 

להישגינו בספורט, ורק אחר כך אנחנו גם ספורטאים שאפתנים. 

בעסקים: נפריד בין האדם שאנחנו לבעלי העסקים שאנחנו. כלומר, נבין 

שאנחנו קודם כול בני אדם אהובים ומוערכים בלי קשר לעסק שלנו, ורק 

אחר כך אנחנו אנשי עסקים שאפתנים.

להשתחרר מהזהות השאולה
להשתחרר  עלינו  אמיתיים,  אלופים  לדרגת  להגיע  רוצים  אנחנו  אם 

מהזהות השאולה, שחשבנו שמגדירה אותנו כמצליחנים, ולהתחבר לאני 

האמיתי שלנו שאינו מוגבל בשום צורה שהיא. 

עלינו להביא את עצמנו למצב מנטאלי, שבו אנחנו מרגישים שלא חסר בנו 

דבר וששום תוצאה לעולם לא תכתיב את הערך העצמי שלנו כבני אדם. 

ופה מתחיל הקסם...  

איזה קסם, אתם שואלים? שאלה מעולה. 

כשאנחנו  מהתוצאה,  שלנו  העצמי  הערך  את  להפריד  יודעים  כשאנחנו 

מנותקים מהתלות בלוח התוצאות, אז אנחנו מרגישים נינוחים ומאפשרים 

לביצוע להיות נינוח יותר, משוחרר יותר ומלחיץ פחות. ובדיוק שם, באופן 

פרדוקסלי, התוצאות מתחילות לשחק לטובתנו. 

בניצחונות  אותנו,  מנהלת  אינה  כשהתוצאה  כי  ומשתפר,  הולך  רק  זה 

אנחנו שמחים ונהנים )אך לא עפים על עצמנו(, ובהפסדים אנחנו מכילים 

את עצמנו ואותם באהבה כשיעור בדרך )ואיננו מכריזים על טרגדיה(.

הבדל בין ניצחון להצלחה
מצחיק, אך לימדו אותנו שעלינו לדבוק במטרה כדי להשיג אותה.

כך חשבתי גם אני, אך האמת היא שכשאנחנו משוחררים מהצורך להשיג 

אם  מהמצופה.  מהר  להשיגה  הסיכויים  את  מגדילים  אנחנו   – מטרה 

להיות מדויק יותר, יש מינון קסם להשגת מטרות )תהיו רגועים, הספר 

הזה נכתב כדי להעניק לכם כלים לעשות זאת(.

גיליתי שהדרך להשגת תוצאות חדשות מתחילה באופן שבו  עם השנים 

indd   19.778 ףולא תדלונ 20/05/2019   10:41:40



20

אנחנו מגדירים ניצחון.

ולמה אני מתכוון? 

שהם  המטרה  או  המשימה  אם  רק  ניצחו  שהם  מרגישים  האנשים  רוב 

הציבו לעצמם הושגו. אך כשאנחנו מגדירים השגת תוצאה בתור ניצחון, 

כל יום שבו התוצאה לא הושגה נחשב כישלון, שמוביל לאכזבה, לצניחה 

מהסיכויים  אמיתית  ולהתרחקות  העצמית  ובהערכה  העצמית  באמונה 

להגיע לתוצאה הרצויה. לעומת זאת, כשאנחנו חושבים על ניצחון ואנחנו 

שקטים כי נתנו את ה-100 אחוז שלנו להצלחת המשימה, נוכל ליהנות גם 

מחוסר הצלחה זמני. 

מהקבוצה  נקודות  יותר  השגנו  אם  גם  להפסיד  יכולים  שאנחנו  יוצא 

המתחרה, כי לא באמת הבאנו את עצמנו לקצה גבול היכולת שלנו. לעומת 

בלוח התוצאות  אותנו  ניצח  היריב  גם אם  להצליח  יכולים  אנחנו  זאת, 

והשיג יותר נקודות, זאת משום שסחטנו את עצמנו עד קצה גבול יכולתנו. 

אנחנו יכולים להפסיד כבעלי עסקים גם אם עמדנו ביעד העסקי החודשי, 

כי בתוך תוכנו אנחנו יודעים שיכולנו לנקוט צעדים שאולי היו משלשים 

את הסכום שהצבנו כיעד, ואנחנו יכולים לנצח כאנשי מכירות גם בימים 

שבהם לא עמדנו ביעד העסקי, כל עוד יש בתוכנו ידיעה פנימית שמתחנו 

את עצמנו למקסימום שלנו.

הכדורסל  מאמני  מגדולי  וודן,  ג׳ון  הזה  המחשבה  קו  את  לתאר  הגדיל 

לעשר   )UCLA( קליפורניה  אוניברסיטת  את  שהוביל  מי  ידע.  שהעולם 

אליפויות בתקופה של 12 שנים )הישג שלא שוחזר עד היום בידיו של מאמן 

פילוסופיה שמסתכמת במשפט הבא:  פי  על  חינך את שחקניו  מכללות( 

"ביום שבו תחזור הביתה ממשחק, ולא יוכלו להבחין לפי התנהגותך אם 

ניצחת או הפסדת – תדע שניצחת." אני מאמין שאמירה זו מתארת גישה 

מנצחת לחיים מאוזנים בעולם תחרותי.

האם המשמעות היא התכחשות לאכזבה? האם המשמעות היא שעלינו 

להסתיר את הכאב שלנו? ממש לא. כאב הוא רגש שבאמצעותו ניתן לפתח 

אותנו  יגדיר  נקודתי  שהפסד  רוצים  איננו  אך  עוצמתי,  מנטאלי  חוסן 

אנחנו  שנכשלנו:  להרגיש  לא  אבל  מאוכזבים,  להיות  אפשר  ככישלון. 
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רוצים לדעת לחוות כאב מבלי שהוא יגדיר אותנו כבני אדם.

כדי להגיע לתוצאות ארוכות טווח וכדי להתאושש מהפסדים במהירות, 

הורס  הכישלון  ולא  אותנו  בונה  ההצלחה  לא  מהותי:  דבר  להבין  עלינו 

אותנו. תודעה וזהות מנצחת שאינה תלויה בתוצאות הן שבונות אותנו. 

מי אנחנו בעצם? אם עד היום הגדרנו את עצמנו ואת הערך שלנו על פי 

הצלחתנו במקצוע העיקרי בחיינו, הגיע הזמן להגדרה חדשה של המושג 

"ניצחון":

 לתת את כל כולי למען השגת התוצאה –

אבל לעולם לא לתת לתוצאה להיות כל כולי

זה הזמן להתחיל לשנן את המוטו החדש שלנו, המוטו המנצח: "אני אתן 

את כל כולי למען השגת התוצאה, אבל לעולם לא אתן לתוצאה להיות 

כל כולי.

ובניסוח אחר: "אני אתן את ה-100 אחוז שלי לתפקיד שלי, אבל לעולם 

לא אתן לתפקיד להיות 100 אחוז ממי שאני."

מתחילים להבין לאן אני חותר?

הרעיון הוא שבדרך להשגת כל מטרה אנחנו רוצים לתת את ה-100 אחוז 

שלנו, את כל מה שאנחנו מסוגלים, כדי להשיג את התוצאה, אבל לעולם 

ביצוע  שלפני  ברגע  כלומר,  אדם.  כבני  אותנו  להגדיר  לתוצאה  ניתן  לא 

שאחרי  ברגע  לנצח!  כדי  עולים  אנחנו   – יום  של  בתחילתו  או  משימה 

לחיים  וראויים  אהובים  שאנחנו  יודעים  אנחנו   – ניצחון  או  הפסד   –

שעשינו  הידיעה  בזכות  אלא  לתוצאה,  קשר  בלי  ומספקים  משמעותיים 

את הטוב ביותר האפשרי שיכולנו בכל רגע נתון. 

פעם  בכל  שלי  הלקוחות  ועבור  עבורי  עצמה  את  הוכיחה  כזאת  גישה 

מחדש, ועכשיו היא שלכם.

אולי תרצו לומר: "כן, נו ברור, קל לך להגיד כי יש לך שק הצלחות שאי 

אפשר להתווכח איתו."

ראוזי  לראונדה  נחזור  מהפה,  לכם  יוצא  הזה  שהמשפט  לפני  רגע  אז 

שחשבה לשים קץ לחייה בשל חגורת אליפות שאיבדה – זוכרים?
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להיות בלתי מנוצחים זו בחירה 
שלה.  בקריירה  ביותר  הקשה  הרגע  את  באומץ  חשפה  ראוזי  כאמור, 

ופגיעה,"  "עשית שירות מבורך להרבה אנשים כשהראית שאת אנושית 

פרגנה לה אלן דג׳נרס. 

ישנם הרגעים שבהם הוא מצליח להרים את עצמו," אמרה  "לכל אחד 

אותי  ראה  לא  אחד  אף  למעשה,  אבל  כאלה.  מעט  לא  היו  "לי  ראוזי. 

עצמי'  את  ל'להרים  הדוגמה  להיות  צריכה  הייתי  אולי  אותם.  עוברת 

בשביל כולם. והיום? אני באמת מאמינה שאני בלתי מנוצחת, כי להיות 

מנוצחת זו בחירה. כולם מפסידים בחיים, אבל אני בוחרת להיות בלתי 

מנוצחת." 

החיים לימדו את ראוזי את השיעור החשוב מכולם: הכרת ערכה העצמי 

ללא תלות בתוצאה. אלה הם חיים של אלופה אמיתית.

בפרקים הבאים נגדיר כללים חדשים שעל פיהם תמיד נהיה מנצחים. כן, 

להיות בלתי מנוצחים זו בחירה.
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פרק 2
אלוף עולם שצריך ניתוח מנטאלי,

לא פיזי

בבוקר קיצי יצאו לטיול מטעם התנועה הדרוזית הציונית עמית מדאח, 

נער בן 12 מהכפר הדרוזי כסרא-סמיע, וחבריו. אחת המדריכות הגיעה 

במושבים  שמישהו  חשב  הוא  באוטובוס  הנסיעה  במהלך  זוגה.  בן  עם 

האחרונים קילל אותה, ניגש לעמית בזעם והאשים אותו. 

דם  קרבת  שקיימת  והוסיף  שקילל  הכחיש  הוא  לגמרי.  הופתע  עמית 

בינו ובין המדריכה. בן זוגה של המדריכה לא נרגע וחבט בפניו של עמית 

יומיים במחלקה הנוירולוגית  באגרופו. עמית נפצע קשה ואושפז למשך 

בבית חולים בנהריה.

"אני רוצה שהבן שלי יהיה אלוף עולם" 
שנתיים קדימה. הייתי בנסיעת עבודה בחו"ל כשקיבלתי טלפון ממספר 

לא מזוהה. עניתי. "אהלן, איתן, מדבר דוקטור מדאח, אבא של עמית, 

מתאגרף בסגנון תאילנדי."

"נעים להכיר," השבתי. 

"לקח לי הרבה זמן לתפוס אותך. הבנתי שאתה הטוב בתחומך ושאתה 

עסוק, אז אעשה את זה קצר…" ואז הוא הטיל את הפצצה. "אני רוצה 

שעמית יהיה אלוף עולם." 

שקט על הקו. 

"ולמה אתה צריך אותי?" שאלתי לבסוף מבסקרנות.
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"עמית מתאמן מגיל חמש, היום הוא בן 14 ומתקדם נפלא בעולם האגרוף. 

בשבוע שעבר הוא אפילו התמודד באליפות אירופה מול מתאגרף רוסי בן 

15, שאמנם פירק אותו אבל גם בנה אותו. עם זאת, אני חייב להיות גלוי 

איתך, משהו חסום אצלו."

יכולתי לחוש בבלבול, וזו הייתה בדיוק ההזדמנות לעשות סדר. "מה זה 

אומר חסום?" שאלתי בעדינות. 

שוב שקט על הקו. 

"לא יודע, זה התפקיד שלך. אני כן יכול לומר שהוא לחוץ לפני קרבות, 

שהוא חווה ירידה בביצועים ברגע האמת, מצבי רוח משתנים, לפעמים 

להיות  כדי  אבל  עילוי,  הוא  כאתלט,  מאגרוף.  לפרוש  רוצה  אפילו  הוא 

אלוף עולם הוא חייב יתרון מנטאלי – ולכן צלצלתי אליך." 

הקשבתי ָלאבא, ובכל משפט שהוא הוסיף הבנתי קצת יותר עם מה בנו 

מתמודד. המילה שחזרה על עצמה שוב ושוב הייתה "חסום".

המילה "חסום" היא מילה שנתקלתי בה לא מעט בשיחות עם ספורטאים, 

היכולת  בין  הפוטנציאלי  הפער  את  מתארת  והיא  ומאמנים,  הורים 

בתחרות.  האמת  ברגע  מציג  שהוא  לזו  באימונים  מציג  שספורטאי 

בעסקים, לדוגמה, הפער הפוטנציאלי בין היכולת שבעלי עסקים מציגים 

האמת.  ברגעי  בפועל,  הביצוע  ובין  העסקית(  )בתוכנית  העסק  בתכנון 

בחיים האישיים המילה "חסום" יכולה לתאר את הפער הפוטנציאלי בין 

יכולתו של אדם לרצות להפחית עשרה קילוגרמים ממשקלו לבין יכולתו 

להתמיד באורח החיים החדש. ובפער הזה בדיוק נכנס האימון המנטאלי, 

שמוביל את האדם לביצועי שיא ולתוצאות ברגע האמת.

המוחמד עלי של המכון 
הוגדר  שהוא  גיליתי  עמית,  של  ההיסטוריה  על  קצת  עוד  כשחקרתי 

ואתלט  לגילו  עילוי  בתור  ואובחן  בצפון  עלי" של המכון שלו  ה"מוחמד 

צעיר,  הגדולה הראתה ספורטאי  לי. התמונה  לא הסתדר  מחונן. משהו 

שנראה כי הוא בדרך הנכונה לצמרת האגרוף העולמית לגילו. איך ייתכן 

שילד כל כך מוכשר מרגיש חסום בזירה? מדוע מתקיים פער בין יכולתו 
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באימונים לזו בזירה?

אלי,  שמגיע  חדש  מתאמן  עם  עושה  שאני  הראשונים  הדברים  אחד 

ספורטאי, מנהל בכיר, מאמן או הורה, הוא אבחון מנטאלי לזיהוי רמת 

החוסן המנטאלי. 

אותי  משרת  וכיום  עולמי,  שם  בעל  ספורט  פסיכולוג  עם  נבנה  האבחון 

נאמנה ומאפשר לי לחדור כמו רנטגן לפרמטרים שבהם המתאמן זקוק 

ותוכנית  ההתערבות  לכיוון  באשר  להחליט  וכך  מנטאלית,  להתערבות 

הפעולה המנטאלית.

עם הפרמטרים הנמדדים נמנים עמודי התווך של החוסן המנטאלי בעולם 

תחרותי: ביטחון עצמי, מסוגלות עצמית, חרדת ביצוע, תפקוד תחת לחץ, 

באישור  הצורך  בהן,  ועמידה  וארוך  בינוני  קצר,  לטווח  מטרות  הצבת 

חברתי, דימוי עצמי והערכה עצמית ופחד מכישלון על סוגיו.

עם  עם הבטחה שאחזור  במייל,  לעמית את האבחון המנטאלי  העברתי 

החלטה לאחר קבלת התשובות וניתוחן.

אחרי יותר מ-480 אבחונים שניתחתי, לא יכולתי לפספס את הדפוסים 

שחזרו על עצמם. ואכן, במקרה של עמית הנתונים היו ברורים ומובהקים. 

ממחשבות.  כבד  וראש  תפוסים  שרירים  עם  לזירה  לעלות  נהג  עמית 

מחסומים בולטים אלה גרמו לו להילחץ לפני קרב והשפיעו מיידית על 

ביצועיו, בעיקר בקרבות החשובים.

משהו בקילר אינסטינקט שלו היה רדום, ולא מרצון.

כשנכנסנו לעומק האבחון, זיהיתי בין המחסומים פחד לאכזב את המאמן, 

מחשבות על "מה יקרה אם אפסיד", חשש לא לעמוד בציפיות, תחושה 

גרמו לעמית לפחד מרגע הקרב עצמו,  – כל אלה  שמצפים ממנו להישג 

ולפעמים לרצות לפרוש מהאגרוף. 

ואז זה קרה!

בום!

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

הכתפיים – מתחת לצוואר, זוהי נקודת הידיעה שלי )עוד נדבר על נקודת 

הידיעה(, מצפן קבלת ההחלטות. ידעתי "שזה זה". 
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פאוזה קטנה לשיעור קטן בקבלת החלטות. 

רובנו למדנו להחליט מהראש, שזה נחמד, ובטווח הקצר ההחלטות אולי 

אינן  באמת  הטובות  שההחלטות  מתברר  זאת,  עם  כנכונות.  מתבררות 

מתקבלות מהראש, אלא מהגוף. יש שמכנים זאת אינטואיציה, תחושת 

בטן, אני קורא לזה "נקודת הידיעה" – הרגע שבו אנחנו יודעים שמשהו 

נכון לנו עוד לפני שהוא קרה. 

חברתי הטובה וחוקרת התודעה אואזיס צולר מכנה את הנקודה הזאת 

הרמוניה  של  קסם  ללב,  המוח  בין  המפגש  רגע  הקוהרנטיות",  "נקודת 

מושלמת בין האגו לנשמה. אין בו ספקות, יש בו ידיעה מוחלטת באשר 

לדבר הנכון שעלינו לעשות עתה.

בעודי קורא ומנתח את האבחון, הרגשתי שעמית עונה עליו מתוך גרוני. 

לרגע חזרתי להיות כדורגלן צעיר שרגליו כבדות לפני משחק, ילד שחזר 

בטן  כאבי  שנתקף  מושלם,  ממשחק  פחות  שיחק  אם  מדוכא  הביתה 

לפני משחק חשוב. באותו רגע ידעתי שאני הולך איתו עד הסוף. נזכרתי 

בשליחותי, שבה נשבעתי שכל עוד אני חי, לא אתן לאף ילד שאוכל לגעת בו 

לחוות את הלחצים שנאלצתי להתמודד איתם בעולם התחרותי התובעני 

שגדלתי בו. לא ידעתי ששנתיים מתחילת אותו מסע מנטאלי עתיד לעמוד 

הילד מכסרא על פודיום המנצחים באליפות העולם בתאילנד, ועל חזהו 

מדליית זהב – אלוף העולם באגרוף תאילנדי.

נחזור לאבחון המנטאלי.

בעודי בונה תוכנית עבודה, לא ידעתי אם אעזור לו להיות אלוף עולם, לא 

זו הייתה מטרת-העל שלי אלא עמדה בלתי מתפשרת לפתח אצל עמית 

תחושת ערך עצמי וזהות של מנצח בלי תלות בתוצאה, כך שלעולם לא 

ירגיש כמו אותו ילד חסר ישע בספסל האחורי באוטובוס.

להשתחרר מהפחד להפסיד 
היא  תחרות  בזמן  עליה  חולם  ספורטאי  שכל  האמיתית  מטרת-העל 

ביותר  הטובים  הביצועים  הרי  מחשבות.  בה  שאין  הזרימה  תחושת 

שלנו מתרחשים כשאנחנו נהנים ומתמזגים עם הרגע בזרימה, בפוקוס, 
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בתחושה שהזמן נעלם ושהתחרות יכולה להימשך בלי סוף. 

ידעתי שאם אעזור לעמית לפתח זהות מנצחת שאינה תלויה בניצחון או 

בשאר  גם  תאילנדי,  באגרוף  רק  ולא  עולם,  אלוף  לבנות  נוכל   – בהפסד 

תחומי החיים.

השאלה לא הייתה אם עמית רוצה לנצח, אלא אם הוא מוכן להשתחרר 

מהפחד להפסיד. לפיכך, בתהליך הליווי המנטאלי בנינו אסטרטגיית קרב 

מנטאלית שאיתה הוא עלה לכל קרב, אסטרטגיה שהביאה אותו לרמת 

מתח נכונה ומיטבית לקראת הקרב: לא לחוץ מדי עד כדי חרדה, אך גם 

לא רפוי מדי עד כדי שאננות – איזון מוחלט.

מצויד בכלים המנטאליים החדשים שקיבל, נסע עמית למחנות אימונים 

ברחבי העולם עם מאמנו המסור אלכס דר. ושם? מתאמנים עם מקצוענים 

כל יום משש בבוקר עד הערב )כן, החטיפו לו שם לא מעט(, אבל השילוב 

בין המאמץ הפיזי לבניית הזהות החדשה שלו כווינר ללא תלות בתוצאה 

ִאפשר לו להתחיל ליהנות מהתהליך ולהשתפר מקצועית.

עומדים  זה קשור למסע שאנחנו  ואיך  זה,  כל  לכם את  אני מספר  למה 

לעבור יחד?

לשאוף למדליה בלי להיות תלוי בה 
כל ההשקעה והמאמץ של עמית עמדו למבחן ברגע השיא של הקריירה 

בבודפשט,  שנערך  העולם  אליפות  גמר   – חייו  כל  לו  שחיכה  הרגע  שלו, 

הונגריה. במסע לתואר הנחשק התמודדו 2,000 ספורטאים מ-45 מדינות 

פודיום  על  לעמוד   – אחת  במטרה  הסתכם  אחד  כל  של  וחלומו  בעולם, 

ניצחון, ואתה ממשיך לשלב הבא. הפסד – ואתה בחוץ. אין  המנצחים. 

רחמים, אין הזדמנות שנייה. אכזרי.

שכולם  בזמן  מכולם.  שונה  מנטאלי  במצב  עמית  הגיע  הזאת  לתחרות 

לגבי  שונה  תפיסה  הייתה  לעמית  במדליה,  זכייה  בתור  הצלחה  הגדירו 

"מהי הצלחה". שלא נתבלבל, הוא רצה את המדליה כמו כולם, אבל לא 

היה תלוי בה, הוא רצה לנצח, אבל לא היה חייב את הניצחון כדי להרגיש 

שהוא בעל ערך כאדם.
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בנקודת הלחץ של מעמד אליפות העולם שחרר את עצמו עמית מהשרשרות 

המכבידות שציפיות מעמיסות במעמדים מכריעים. חופשי מהפחד לאכזב 

או לפשל ברגע האמת, הייתה הדרך להשגת המדליה משחק מהנה, ולא 

עניין של חיים או מוות.

בחצי הגמר ניצח עמית את יריבו ממולדובה בנוק-אאוט, ובגמר פגש את 

העולם  לאלוף  והוכתר  בנקודות  ניצח  סיבובים  שלושה  בתום  הבולגרי. 

בקיקבוקס לנוער לשנת 2017.

ההתרגשות הייתה גדולה על פודיום המנצחים, אבל עמית ניצח את הקרב 

עוד לפני שהוא התחיל, משום שבמשך שנתיים בנה זהות של ווינר שאינה 

תלויה בתוצאה – אלוף ללא תנאים.

בצירוף  עמית  של  מאבא  הווטסאפ  הודעת  הגיעה  עולם,"  אלוף  "עמית 

תמונה של עמית עומד על פודיום המנצחים ומניף את דגל ישראל. אני לא 

אשכח את הרגע הזה בחיים. צמרמורת ואושר הציפו אותי. 

"מברוּכ, אלופים, עשיתם את זה!" השבתי. 

"עשינו את זה!" מיהר ד״ר מדאח להכניס אותי לקבוצת המנצחים.

בשיחה שניהלתי עם עמית בארץ, אחרי התחרות, הוא סיפר ששמח על 

יום אתה הופך לאלוף עולם... אבל  הניצחון. טוב, אחרי הכול, לא בכל 

בגלל  יותר"  "שווה  לאדם  נהיה  לא  שהוא  ידע  הוא  הוסיף,  תוכו,  בתוך 

המדליה, שהוא היה אלוף עוד לפניה ויהיה אלוף גם בלעדיה.

זוכרים את המוטו שלנו? 

התוצאה  השגת  למען  אחוז   100 לתת  היא  אלוף  להיות  של  המשמעות 

ממי  אחוז   100 להיות  לתוצאה  לתת  לא  אבל  להשיג,  רוצים  שאנחנו 

שאנחנו כבני אדם.

עמית ניצח את אליפות העולם עוד לפני שהיא התחילה – לא בתוצאה, 

אלא מנטאלית: הוא השתחרר מהצורך בתוצאה והיה נאמן לביצוע הטוב 

ביותר שלו בכל קרב נתון.

על  לענוד  רוצה  שהוא  מדליה  יש  משלו,  אליפות  יש  מאיתנו  אחד  לכל 

צווארו. לכל אחד מאיתנו יש שאיפה שונה: להכפיל את ההכנסות בעסק, 

בקבוצה  לחתום  מאושרת,  בזוגיות  לחיות  קילוגרמים,  עשרה  לשחרר 
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גדולה, לגדל ילדים מאושרים.

המוטו שארצה שנפתח עמו את הבוקר שלנו הוא: "היום אתן 100 אחוז 

מעצמי להשגת המטרה שלי בחיים, ובסוף היום – אם ניצחתי או הפסדתי 

– התוצאה לא תגדיר אותי, כי תמיד אהיה שלם עם עצמי שנתתי 100 

אחוז מעצמי." 

משוחררים  אנחנו  אם  אבל  היגיון,  לכל  מנוגד  נשמע  שזה  יודע  אני  כן, 

מהצורך בתוצאה – המסע להשגתה מהנה יותר וקל יותר, הזהות שלנו 

חווה חופש ואינה כלואה בהגדרות ובחוקים שקובעים מיהם מצליחנים, 

אנחנו פועלים מתוך הכישרון הטבעי שלנו בכל מגרש בחיים, וכשזה קורה, 

אנחנו מגדילים את סיכויינו להשגת התוצאות שאנחנו כל כך חפצים בהן.

להזמין את המדליה שלך לשיחת פיטורים! 
עמית עשה את מה שכל אחד מאיתנו צריך לעשות בדרך להשגת מטרה – 

להזמין את המדליה לשיחת פיטורים!

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

– הם החותמת  היום-יומיים שלנו בחיים  הניצחון, ההישגים  התוצאה, 

שאכן הצלחנו, הם המדד לשווי שלנו, לא?"

אתם צודקים, אבל חלקית. המדליה, הניצחון, התוצאה, הם אכן מדד 

חיצוני להצלחה, אבל כדי להצליח עלינו להשתחרר מהתלות בהצלחה, 

"שווים"  או  טובים  לאנשים  אותנו  תהפוך  שהיא  מהתפיסה  להשתחרר 

יותר.

סר לנסלוט )מאבירי השולחן העגול( אמר: "הדרך היחידה לנצח קרב היא 

שלא יהיה אכפת לך להפסיד בו."

הדרך  במכירות,  התחומים:  בכל  הגדולים  של  הסוד  חבוי  הזה  במשפט 

רק  כי  עסקה,  להפסיד  לנו  אכפת  יהיה  שלא  היא  למכור  ביותר  הטובה 

אם נשתחרר רגשית מהפחד להפסידה, נוכל לדבר עם הלקוח באותנטיות 

ובביטחון, להסביר את ערכי המוצר ולא להתרגש מהתנגדויות. לא נגדיר 

את הערך האישי שלנו על בסיס סגירת עסקה מוצלחת או על בסיס סירוב 

צורם.
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בספורט, הדרך הטובה ביותר להגדיל את הסיכוי לקלוע סל או להבקיע 

גול היא שלא יהיה אכפת לנו להחטיא. ברגע שנקבל את העובדה שהחטאה 

היא חלק מהמשחק ושעצם האומץ לזרוק הוא הניצחון האמיתי, נפסיק 

שתעשה  גופנו  חוכמת  על  לסמוך  ונתחיל  האפשרית  בהחטאה  להתעסק 

את העבודה על הצד הטוב ביותר ברגע האמת. בהרצאה, הדרך הטובה 

ולהתבלבל  לטעות  לנו  אכפת  יהיה  שלא  היא  הקהל  את  לסחוף  ביותר 

במהלכה. מרצה שפוחד להתבלבל הוא מרצה שפוחד להרוס את תדמיתו. 

לעומתו, מרצה בעל זהות מנצחת עולה לבמה מתוך מודעות לכך שמרכז 

ההרצאה הוא הקהל ולא הוא, וכך הוא מרוויח פעמיים: הוא משוחרר 

מהצורך להיות מושלם, והוא מבטיח לקהל שעה של הרצאה עם כוונת 

לב אמיתית.

יש להבין את החשיבות  במילים אחרות, כדי להצליח בעולם התחרותי 

להישגים  אדם  כבני  שלנו  העצמית  ההערכה  בין  ההפרדה  של  האדירה 

שלנו בתפקיד המרכזי בחיינו )מנהל, ספורטאי, אשת עסקים(, כי רק כך 

היותנו  מעצם  רק  מדהימים  אנשים  אנחנו  משתפרים.  שלנו  הביצועים 

מי שאנחנו, אנחנו מצליחים רק מעצם המהות שלנו בלי התפקיד – וזה 

הבסיס לכל הישג.

אפס חסרונות
אנשים במאה ה-21 מסתובבים ביום-יום בתחושת חסר מתמדת. כולנו 

שהצבנו  הקרובה  המטרה  את  שנשיג  אחרי  "רק  האמירה:  את  מכירים 

לעצמנו, נרגיש מלאים ומסופקים." 

אנחנו מתגייסים למשימה, עובדים קשה, מתאמצים, ובעמל רב משיגים 

את המטרה. ואז מה? תחושת החסר שוב משתלטת עלינו, כי לנגד עינינו 

ניצבת מטרה חדשה שאנחנו רוצים להשיג, ורק אחרי שנשיג אותה, ננשום 

בנינוחות. 

אתם מבינים את הבעיה, נכון? 

חיים של ציפייה לתוצאות כדי להרגיש שהצלחנו, שאנחנו "שווים" משהו, 

ובתסכול  בלחץ  בציפייה,  שלנו  מהזמן  אחוז   97 נעביר  שבהם  חיים  הם 
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נחגוג  רגעי,  נחווה אושר  ובשלושה אחוזים ממנו  בדרכנו אל התוצאות, 

את התוצאה –וכשנרים את הראש נראה לפנינו עוד מטרה.

"איך עושים את זה?" אתם ודאי שואלים. איך בונים זהות של ווינר ללא 

שום קשר לתוצאות? איך מרגישים אלופים ומצליחים עוד לפני שהשגנו 

את היעד? מהו התהליך שנוכל ליישמו ובעזרתו לשבור שיאים?

אוהבים לנצח או שונאים להפסיד? 
הביטו בכותרת ונסו לענות על השאלה. כדאי לנו להתייחס אליה ברצינות 

אם אנחנו מכוונים גבוה בחיים.

לנצח או  יותר,  נשאל מה מניע אותו  כשקובי בריאנט, אגדת הכדורסל, 

לא להפסיד, לכולם היה ברור מה תהיה התשובה. אבל אז אחז בריאנט 

במיקרופון ואמר: "לא זה ולא זה," והמשיך: "לא השאיפה לניצחון וגם 

הרגע  באותו  אותי." המראיינת השתתקה.  מניעות  להפסיד  לא השנאה 

אפשר היה לראות את גלגלי המחשבה נעים בראשה בתהייה מה בעצם 

הופך אותו לאחד הספורטאים הטובים בעולם. "אני משחק כדורסל כדי 

לגלות דברים חדשים," אמר קובי כקורא את מחשבותיה. "כדי ללמוד 

משהו. אני מאמין שאם אנחנו משחקים מתוך הפחד להפסיד או מתוך 

הרצון לנצח – זאת חולשה בשני המקרים. כי כשאנחנו משחקים מתוך 

הפחד להפסיד, מופעל עלינו לחץ לא לפשל. ואם מניעה אותנו הגישה 'רק 

אנחנו  ניכשל?', אבל אם  יקרה אם  'רגע, מה  עולה הפחד  אז  גם  לנצח', 

לא  זה  אז  בתוצאות(,  תלויה  )שאינה  ומאוזנת  בטוחה  קרקע  מוצאים 

משנה. איננו מאוימים מהכוחות הללו, והמשמעות היא שאנחנו מרוכזים 

ולא מרגישים דבר מלבד המשימה  ברגע הזה, אנחנו מחוברים למשחק 

שניצבת מולנו – אני משתדל להיות תמיד באיזון הזה."

"אז איך הפכת להיות שחקן שלא מפחד להיכשל?" המשיכה המראיינת 

לשאול בסקרנות. 

"כישלון הוא מושג שלא באמת קיים מבחינתי, זאת אשליה של הדמיון 

המוח  את  סיפקה  לא  שתשובתו  נראה  אך  בחיוך,  קובי  ענה  שלנו." 

באמת  מכישלון  "פחד  בספונטניות:  שפלטה  המראיינת,  של  הרציונאלי 
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תשובה  לזרוע  מחויב  הרגיש  בחיים,  כך  במגרש  כמו  וקובי,  קיים?"  לא 

נדבר  "בואי  אנשים.  הרבה  כך  כל  שמנהלת  הפחד  תודעת  את  שתסדוק 

הפחד  למה  להבין  נוכל  זה  דרך  ואולי  אגדה  כל  של  טוב  סוף  על  לרגע 

מכישלון לא באמת קיים. באגדה, שלגיה מתחתנת עם הנסיך והם חיים 

נכון?" המראיינת הנהנה. "האמת היא שזה בולשיט, כי  ועושר,  באושר 

המציאות היא שחודשיים לאחר החתונה הם מתווכחים, והנסיך מסיים 

את הערב על הספה בסלון. כלומר, הסיפור תמיד נמשך, כלומר אם נכשלת 

ביום שני, הדרך היחידה להגדיר את יום שני ככישלון היא ההחלטה לא 

חדש  משהו  לנסות  ולא  דבר  ממנה  ללמוד  לא  הזו,  מהנקודה  להתקדם 

ביום המחרת. ולכן כישלון עבורי הוא מושג שלא קיים." 

"אתה רוצה לומר לי שאילו היית מסיים את הקריירה שלך מבלי לזכות 

בתארים אישיים ובאליפויות קבוצתיות, לא היית מתייחס לקריירה שלך 

ככישלון?" שאלה המראיינת את שאלת המיליון דולר.

"לא," ענה קובי בלי למצמץ. "לא הייתי מגדיר אותה ככישלון, כי היו לי 

חלום ומטרות שרציתי להגשים, ואם לא הייתי מגשים אותם, הייתי שואל 

את עצמי למה לא הגשמתי אותם. כך שמנקודת המבט שלי, הסיבה שלא 

הגשמתי את היעדים היא מנהיגות חלשה, כישלון ביכולת שלי לתקשר 

עם חברי לקבוצה, חוסר מוכנות – כל אלה יהיו סיבות לחוסר ההצלחה. 

האלה,  החולשות  את  מנתח  הייתי  בתארים,  זוכה  הייתי  לא  אילו  לכן, 

ועצם הטיפול בהן הוא הניצחון – התעלמות מהן היא הכישלון האמיתי." 

בית ספר לגדולה
השראה,  ומעוררת  ייחודית  חיים  פילוסופיית  חושף  קובי  עם  הריאיון 

המבטאת חיים של אלוף שאינו תלוי בלוח התוצאות. אבל משהו בתוכי 

מאין  הזו?  התפיסה  נשענת  שעליו  המנטאלי  הבסיס  מהו  תהה  עדיין 

ספג קובי חינוך שאפשר לו לפתח כזו מנטאליות עוצמתית? איפה הכול 

התחיל? וכמו בחיים, כשאנחנו שואלים, העולם עונה. 

על פרק חדש  לנייד  זה לדפוס קיבלתי התראה  ירידת ספר  לפני  כחודש 

בפודקאסט של לואיס האוס: "School of Greatness" שבו הוא מארח 
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את קובי בריאנט לריאיון אישי. מסתבר שבגיל 11, במשך קיץ שלם שבו 

שיחק בקבוצת הילדים, קובי לא קלע אפילו סל אחד. מאוכזב, הוא נכנס 

לביתו ושם חיכה לו אביו שחיבק אותו ואמר: "בין אם תקלע אפס או 60 

נקודות אני אוהב אותך ללא תנאים." וזה היה הדבר החשוב ביותר שקובי 

הביטחון  את  לו  נתן  הזה  המשפט  יום.  באותו  לשמוע  צריך  היה  הילד 

להיכשל, ועם הביטחון הזה חשב קובי: ״אם אבא שלי מאחורי בכל מצב, 

אז קדימה, בוא נעז ונלך על 60 נקודות." ומתוך הידיעה הזו התחיל קובי 

לעבוד כמו מטורף. הוא בנה תוכנית שיפור מקצועי ועמל עליה, ובגיל 14 

נהיה לטוב ביותר במחוז שלו. השאר כבר היסטוריה. 

קובי לא חיכה להיות מצליחן כדי להתחיל להתאמן כמו מצליחן. הוא 

ליעד  המסע  הוא  האמיתי  שהחלום  וגילה  להצלחה  הדרך  את  היפך 

נאום הפרישה שלו מכדורסל סיים במשפט: "אם  ולא היעד עצמו. את 

תתמקדו בדרך ולא ביעד, תגלו שהחלומות שלכם לא יתגשמו, אלא משהו 

גדול יותר יתגשם." 

קובי הבין שהחלומות שלנו קטנים מהפוטנציאל האמיתי שקיים בתוכנו, 

על  )ולא  עבורנו  האפשרי  המקסימלי  הביצוע  על  מפוקסים  וכשאנחנו 

מהיעדים  יותר  גדול  חלום  להגשים  עשויים  אנחנו  הסופית(,  התוצאה 

שתכננו בתחילת הדרך. 

לזכות בלוטו ולהיכנס לדיכאון
המודל המנטאלי של רוב בני האדם הוא שהצלחה מובילה לאושר. אבל 

הצלחה  ביותר  הטוב  שבמקרה  מראים  מחקרים  מיד,  לנו  שיתברר  כפי 

עצמו, אבל אחריה  ברגע ההצלחה  לעלייה חדה ברמות האושר  מובילה 

חלה ירידה לרמת האושר הקודמת.

בין  במחקרם  השוו  שלו  הפסיכולוגים  וצוות  בריקמן  פיליפ  הפסיכולוג 

קבוצת  של  האושר  לרמת  בלוטו  שזכו  אנשים  קבוצת  של  האושר  רמת 

די מפתיעות.  ושל קבוצה מן האוכלוסייה הכללית. התוצאות היו  נכים 

התברר שכעבור חודש בלבד חזרו זוכי הלוטו לרמות האושר שלהם טרם 

הזכייה. כלומר, טלטלה פתאומית של שפע כלכלי לא שיפרה את אושרם 
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לטווח הארוך. כך גם בקבוצת הנכים, מי שהיה מאושר לפני שנהיה נכה 

חזר לרמת האושר שחש קודם האירוע. לטענת החוקרים, לאחר זמן-מה 

אנשים מסתגלים לנסיבות חיוביות או שליליות. אם כך, הצלחה, במקרה 

הטוב, מובילה לפיק רגשי רגעי.

שחר,  בן  טל  ד"ר  הנכונה.  השאלה  אינה  זו  מאושרים?"  אנחנו  "האם 

מהפסיכולוגים המובילים בעולם בתחום הפסיכולוגיה החיובית והמנטור 

באוניברסיטת  חיובית  פסיכולוגיה  בקורס  לימד  כאשר  כי  סיפר  שלי, 

הרווארד, הוא ערך תרגיל ובו ביקש מתלמידיו להרים יד אם הם הרגישו 

לא  באופן  להרווארד.  הקבלה  מכתב  את  כשקיבלו  אקסטזה  או  אושר 

מפתיע הרימו רוב הסטודנטים את ידם. הוא ביקש מהם להשאיר את ידם 

יותר  מורמת אם הם חשבו שיהיו מאושרים, או לכל הפחות מאושרים 

מכפי שהיו עד אותו הרגע למשך שארית חייהם. ידם של רוב הסטודנטים 

נותרה מורמת. ד"ר בן שחר ביקש מהסטודנטים להשאיר את ידם באוויר 

אם הם מאושרים היום. רוב הסטודנטים שמטו אותה. הם לא חזו את 

השפעת הצלחתם על חייהם. 

האם  שלנו?  האושר  לרמת  בחיינו  התוצאות  לוח  בין  קשר  קיים  האם 

ניצחונות והישגים משפרים את רמת האושר שלנו?

בעוד מחקרים מוכיחים בבירור שהצלחה אינה מובילה לאושר, מתברר 

שיחס הפוך בין המשתנים הוא הנכון. הצלחה מובילה לאושר זמני – שיא 

זמני קצר מועד. אושר, לעומת זאת, מוביל להצלחה. אושר הוא הגורם 

להצלחה ולא ההפך, וזהו ממצא חשוב ביותר. 

ילד טוב של אמא, אבל רק בניצחונות
בעבודתי עם ספורטאים צעירים אני בא כדרך טבע במגע עם הוריהם. אני 

אך  המגרש,  על  ככדורגלנים  להצליח  ילדיהם  את  שדוחפים  להורים  עד 

בפועל הם מחריבים את הדימוי העצמי שלהם. על פניו יש להם כוונות 

וינצחו, הם יהיו  טובות. הם מאמינים שאם ילדיהם יצליחו על המגרש 

זו טעות קטלנית. תופעת הלוואי שילדיהם חווים היא  יותר.  מאושרים 

הרסנית: הם לומדים שערכם העצמי נמדד רק על סמך השורה התחתונה. 
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שאלות כמו "כמה נגמר?" "ניצחת?" "מי כבש את השערים?" "כמה זמן 

שיחקת?" מתכנתות את הילדים להבין שהעיקר הוא התוצאה. בהשפעת 

ומתחילים  ליהנות,  כדי  כדורגל  לשחק  חדלים  ילדים  האלה,  השאלות 

שתבטיח  תוצאה  הביתה  להביא  כדי  ההורים,  את  לרצות  כדי  לשחק 

מדליה של "ילד טוב של אמא". 

הפוך מכל מה שלימדו אותנו 
רבים  מחקרים  לאושר.  הצלחה  בין  קשר  אין  הארוך  שבטווח  הבנו 

הם  יום-יומי  בסיס  על  חיוביים  רגשות  שחווים  שאנשים  מוכיחים 

יצירתיים, יעילים, בעלי מערכת חיסון חזקה, בעלי חוסן מנטאלי ויכולת 

טובה להתמודדות עם משברים.

 "האופן שבו אנחנו חיים את ימינו הוא האופן שבו אנחנו

חיים את חיינו." אנני דילארד

השאלה שעלינו לשאול את עצמנו אינה אם אנחנו מאושרים או לא, אלא 

אם אנחנו מאושרים יותר היום. אם חושבים על אושר בתור רגע סטטי, 

ככל הנראה אין סיכוי לשינוי. אך אם נבין שהאושר הוא תהליך שניתן 

לבנות מהדברים הקטנים ביום-יום שלנו, נוכל לראות גם שקיים אופק 

אפשרי טוב יותר. אושר מוביל לרגשות חיוביים, לביצועים טובים יותר, 

המגדילים את הסיכויים לתוצאות גבוהות ולשיאים אישיים. 

מהי השורה התחתונה? 
סמך  על  זהותנו  את  לבנות  כשנפסיק  תתרחש  בחיינו  אמיתית  הצלחה 

התניה שנהיה מאושרים יום אחד, אחרי שנשיג תוצאה רצויה; הצלחה 

אמיתית בחיינו תתרחש כשנפסיק לצפות לאושר שיגיע, ובמקום לחכות, 

ניצור בכל יום רגעי אושר קטנים. ד"ר בן שחר מכנה זאת "להעלות את 

מדד החיוביות". אלופים יודעים שהסיפור אף פעם לא נגמר: אחרי ניצחון 

תמיד יהיה עוד משחק שבו נרצה לנצח, ואחרי הפסד תמיד יגיע המשחק 

הבא שבו נרצה להיות שוב במיטבנו. כלומר, הדרישה והשאיפה לתוצאות 

יתקיימו בחיינו יום-יום בלי קשר לתוצאות היום הקודם, ולכן במקום 
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לחיות על מסלול של הְמתנה לתוצאות )שיכולה להיות מתסכלת מאוד(, 

ומלאי  מסופקים  משמעות,  בעלי  להרגיש  לנו  שיגרמו  ביכולות  נשתמש 

תעוזה,  השקעה,  כמו  בהן  שולטים  שאנו  יכולות  לחיים;  וחשק  אנרגיה 

אסרטיביות ואותנטיות בתקשורת עם העולם. בכוחם של כל אלה – ושל 

שלנו.  היום-יומי  האושר  את  להגביר   – לכם  יספק  עוד  זה  שספר  רבים 

וזאת המשימה שלנו, להרגיש מלאים עם ההישג או בלעדיו. 

זה הזמן לעצור את הקריאה ולתת לעצמכם 20 דקות של האזנה לשיחה 

שקיימתי עם ד"ר טל בן שחר שהתארח בפודקאסט שלי: "הביולוגיה של 

הווינרים". בשיחה תקבלו הצצה מרתקת לתיאורי מקרה אמיתיים של 

הצלחה, ותקבלו כלים מעשיים להגברת האושר היום-יומי שלכם. היכנסו 

eitanazaria.co.il/book_bonuses :ללינק מכאן
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פרק 3
מעל הניצחון
ומעל ההפסד

אז מה למדנו בפרקים הקודמים? 

לפי העיקרון המכריע להצלחה, אלופים נותנים 100 אחוז מעצמם למען 

כבני  ערכם  להגדיר את  לתוצאה  יאפשרו  לא  לעולם  התוצאה, אבל הם 

אדם. גם אם הם ימעדו בדרך לתוצאה – תמיד יהיה להם את עצמם! 

האם המשמעות היא שאנחנו מפחיתים מחשיבות התוצאות בחיינו? לא 

ולא! להפך, אנחנו רוצים להגיע לתוצאות! להצליח בגדול! לכבוש יעדים 

ולשבור שיאים! אך בדרך אליהם נרצה לרסן את הפחד לפשל, כי היום 

הביצוע  איכות  לתוכנו,  מחלחל  מכישלון  שהפחד  שברגע  יודעים  אנחנו 

שלנו ברגע האמת נפגמת. אם נרסן את הפחד לפשל ברגע האמת, נגדיל 

בהמשך  מהצלחה?  פחד  עם  ומה  מעולות.  תוצאות  להשיג  סיכויינו  את 

נגלה שפחד מכישלון הוא נחמד וקל לטיפול, אבל פחד מהצלחה? מגדילה? 

להיות  ויכולים  להיות  רוצים  באמת  שאנחנו  מי  ולהיות  לזרוח  הפחד 

מאתגר לא פחות – וכשנדע להתגבר גם עליו, יואץ התהליך שאנו עוברים 

להגשמה עצמית. זה הסוד הקטן של המצליחנים הגדולים.

אתם ודאי חושבים שזה נשמע נחמד הרעיון הזה של התנתקות מהתפקיד 

והערכה עצמית בלי קשר ללוח התוצאות, אבל אנחנו חיים בעולם שמודד 

עולות שאלות כמו: איך  ועם המחשבה הזו  פי התוצאות.  אותנו רק על 

אנחנו יכולים להתנתק מההשפעה המיידית שיש להן על מצב רוחנו? איך 

נרגיש בטוחים בעצמנו לפני שהצלחנו? איך נחיה עם עצמנו אחרי כישלון 
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או משבר כאילו כלום לא קרה? זו פנטזיה בלתי אפשרית ליישום, אפילו 

על גבול הזיוף."

אני  גם  צודקים,  אתה  בראשכם,  עוברות  האלו  מהמחשבות  מעט  אם 

הרגשתי כך עד שחוויתי את החוויה ששינתה את חיי.

בתור ילד צעיר ממעלות עם חלומות גדולים, לא אשכח את נהגי המוניות 

שנהגו לצחוק עלי בדרכי לאימונים במחלקת הנוער של מכבי חיפה: "אין 

ילד," "אתה ממעלות, מפה אף אחד לא מגיע לשום  לך סיכוי להצליח, 

מקום," "אתה חי בסרט אם נראה לך שתצליח להגיע לקבוצת הבוגרים 

של מכבי חיפה," הם אמרו. 

ואני? הייתי קרוב מאוד להאמין להם.

למזלי, אבא שלי, מאמן כדורגל לשעבר, לימד אותי מגיל צעיר להתעלם 

מכל מה שאני שומע סביבי. "יש לך קו – לך עליו עד הסוף," נהג לומר. 

זה אחד המשפטים שבזכות אבי דקלמתי גם מתוך שינה. בכל יום הייתי 

מדרבן את עצמי בלי הפסקה עם משפטים, כמו "אני עוד אגיע רחוק," "לי 

זה לא יקרה," "אני לא אהיה כמו אותם השחקנים שגמרו את הקריירה 

בתור פוטנציאל מפוספס!" "יש לי חלום, ואני מסתער עליו בכל הכוח!"

ובלי לחשוב  יש מחיר.  גיליתי מהר מאוד,  כך  ולדרך להגשמת חלומות, 

פעמיים הייתי מוכן לשלם אותו. 

 – ובטוח  חם  מקום  עזיבת  היה  ובמזומן,  ששילמתי,  הראשון  התשלום 

ועובר ללמוד באקדמיית הכדורגל של  הבית. הנה אני בן 13, אורז תיק 

שני אימונים  נכנס למשטר של  בחיפה,  גלים  כפר  בפנימיית  חיפה  מכבי 

בדרך  שאני  ובטוח  החלום.  להגשמת  מחיי  שנים  חמש  ומקדיש  ביום 

הנכונה להשגתו.

"ילד, לך הביתה" 
אך לעתים חלומות לחוד ומציאות לחוד.

הצטיינות  של  שנים  שבע  לאחר  מכול.  יותר  חששתי  שממנו  הרגע  הגיע 

במחלקת הנוער של מכבי חיפה נקראתי לשיחה עם נשיא המועדון, מר 

יענק'לה שחר, ועם מאמן הקבוצה הבוגרת באותה העת, מר יצחק שום. 
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"אתה לא מתאים למכבי חיפה," הם אמרו. "יש טובים ומנוסים ממך. 

לא תמשיך לקבוצה הבוגרת. תחפש לך קבוצה להשתפשף בה, ואם תהיה 

טוב, אולי נחזיר אותך." 

אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. ראיתי שחור בעיניים. אני בן 18 

גלים, מפנה מבט  כפר  מורכן ממתחם האימונים של  בראש  יוצא  וחצי, 

אחרון לאחור, ומשהו בתוכי אומר לי, "זהו, איתן – זה נגמר." ואז בדרך 

הביתה… המשקולות הכבדות באמת נוחתות עלי.

אסתכל  איך  לחברים?  מחר  אגיד  מה  הבשורה?  את  להורי  אבשר  איך 

ובגדול?  שאצליח  ובגאווה  בוודאות  להם  שאמרתי  אלה  לכל  בעיניים 

הולך  אני  איך  מושג  לי  היה  ולא  גמור  הייתי  ערך,  חסר  אפס,  הרגשתי 

לצאת מהבוץ הזה. נכנסתי הביתה, טרקתי את דלת חדרי – וכולם ידעו 

שלא כדאי לדבר איתי בזמן הקרוב.

שכבתי במיטה, והמחשבה היחידה שעברה לי בראש הייתה על פרישה. 

של  לסטטיסטיקה  נכנס  אתה  גם  "הנה  לעצמי,  מלמלתי  "ידעתי," 

החולמים, גם אתה תהיה עוד שחקן מפוספס עם כישרון מבוזבז שאמרו 

שהיה לו פוטנציאל." כבר ראיתי את עצמי עובד באיזה מפעל או במקרה 

הטוב נתקע בליגות הנמוכות כל הקריירה. "הם צדקו," המשכתי לדבר 

נהגי מוניות והחבר׳ה בשכונה שהרימו גבה כשאמרתי  אל עצמי, אותם 

שאני עוד אגיע רחוק. אולי אני באמת לא כזה טוב, אולי אני באמת חי 

בסרט ואין לי סיכוי להגיע לרמות הגבוהות.

חלום חיי התנפץ לרסיסים. ההתרסקות הזאת הביאה לשבר עמוק עם 

עצמי. הפער בין חלומותי למציאות שחייתי בה בפועל התעצם.

הבשורה מארצות הברית 
למזלי, ממש באותו השבוע קרה משהו מוזר מאוד. טל, חבר ילדות שלי, 

חזר מארצות הברית עם מתנה. "קח, קח," הוא אמר. "תקשיב לזה, אתה 

נראה לי מרוסק נפשית." כך הוא הגדיר את מצבי. 

המובילים  המוטיבציה  מאמני  של  וספרים  דיסקים  ערכת  הייתה  זו 

בעולם, שהסבירו כיצד לחשוב חיובי ולהיות במוטיבציית שיא כדי להפוך 
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לספורטאי עילית ברמות הגבוהות.

ללמד  שמנסים  מרוקאית  סבתא  של  בזלזול  ובערכה  בו  הבטתי  ואני? 

מרוקאית  לסבתא  לחדש  אפשר  שאי  וכמו  מרוקאי.  דג  להכין  אותה 

הכול  יודע  שאני  משוכנע  הייתי  אני  גם  כך  באוכל,  כשמדובר  דבר  שום 

על הצלחה. "שמע, טל, כדי להגיע לרמות הגבוהות, אני צריך לעבוד על 

שרירי הרגליים – לא על הראש."

אבל הוא התעקש ודחף לי את הדיסקים והספרים לידיים. "אתה תודה 

לי אחר כך," אמר בחיוך.

כוונה  ללא  אך  נימוס,  מתוך  והספרים  הדיסקים  את  לקחת  החלטתי 

אמיתית להאזין להם, ּוודאי שלא לקרוא.

מהמחשבות  ולהתנתק  קצת  לנסוע  כדי  הורי  של  לרכב  נכנסתי  למחרת 

שסגרו עלי. מסיבה שלא ברורה לי עד היום החלטתי להאזין לדיסק. 

בום! לא האמנתי למה שאני שומע! זו הייתה הפעם הראשונה שנחשפתי 

שחשבתי,  למה  גמור  ובניגוד  להפתעתי,  המסורתי.  המוטיבציה  לעולם 

פוטנציאל  למימוש  ובכלים  פשוטות  בשיטות  גדוש  היה  הדיסק  תוכן 

בכדורגל ובחיים האישיים. התרגשות שיא אחזה בי! כאילו מישהו נתן לי 

תו VIP והכניס אותי אל אחורי הקלעים של המופע הזה שנקרא החיים 

שלנו. 

לימדו אותי לנצח רק עם הגוף
האזנה לדיסק חשפה בפני הבנה עמוקה. גיליתי שכל חיי השקעתי מאמץ 

במשחק  אמת  כשבזמן  הרגליים,  בשרירי  אין-סופיים  ואימונים  רב 

ששולט  הראש  הוא  הביצוע  רמת  את  שקובע  ומה  מתהפכים,  החוקים 

ביכולת לתפקד בלחץ, להיות שקט, רגוע וקר רוח – אלו הן היכולות של 

אלופים. ומעל כולן ריחפה התובנה שלא משנה כלל כמה כישרוני אני – 

משנה אם אני יודע לגייס את הכישרון שלי במלואו ברגע האמת, ב"מאני 

טיים", כשאני בלחץ, מול האוהדים, המתחרים והציפיות.

פרץ של אנרגיה וזעם מילא את כל גופי: הסתערתי על הדיסק ועל עולם 

המוטיבציה והחשיבה החיובית. ושם, באותם הרגעים, הגעתי למסקנה 
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וחשיבה  על הגוף עם מוטיבציה  עבודה אינטנסיבית  ולהחלטה – אשלב 

חיובית – והפעם אצליח.

חדור מוטיבציה, פניתי לכל קבוצה אפשרית בישראל כדי לקבל הזדמנות 

שנייה. הבנתי שאסור לי לעמוד במקום גם במחיר של התקדמות אטית 

– הרי דבר אינו עומד בחיים, זהו חוק התנודה, אנחנו נעים קדימה או 

אחורה.

מקבל הזדמנות שנייה 
בדיוק התחלתי את שירותי הצבאי, אך כל מה שרציתי היה לחזור לשחק. 

איפה? לא היה אכפת לי. רק רציתי לקבל צ׳אנס נוסף מהחיים. 

צלצלתי לכל קבוצה שהאומץ ִאפשר לי לדבר עם מאמניה, ולאחר סירובים 

סגור,"  שלנו  "הסגל  כמו  בטענות,  אותי  שנפנפו  קבוצות  מ-12  יותר  של 

"אתה חסר ניסיון," קיבלתי הזדמנות. קבוצה צנועה בשם הפועל רמת גן 

אמרה לי "כן". 

וכשהפועל רמת גן אמרה לי כן, רעדתי מהתרגשות, ובלי לחשוב פעמיים 

חתמתי על החוזה שהוצע לי, ואז בדרכי לרכבת קלטתי שחתמתי על חוזה 

 157.6 היא  בכלל. המשמעות  במעלות  גר  ואני  במרכז הארץ  עם קבוצה 

קילומטרים לכל כיוון, 315.2 קילומטרים בכל יום אימונים )היו חמישה 

כאלה בשבוע(, 78,800 קילומטרים בעונה. 

לוותר או לא? לזרוק הכול או להמשיך? להיכנע לקושי או להתחבר אליו? 

זו רק דגימה מהשאלות שעברו בראשי, אבל משהו בתוכי לא היה מוכן 

לוותר על ההזדמנות. "חתמתי בהפועל רמת גן," אמרתי להורי עם כניסתי 

יום.  בכל  נסיעה  שעות  ושמונה  צבאי  שירות  הייתה  המשמעות  הביתה. 

"אנחנו מאחוריך," אמרו, אך יכולתי לראות את הכאב הניבט מעיניהם 

לנוכח הסיוט הצפוי לי. 

וכך יצאתי למסע לא שפוי, שבו נסעתי בכל יום ממעלות לרמת גן ארבע 

שעות לכל כיוון, ודיסקים של מוטיבציה מתנגנים באוזני ושומרים עלי 

חיובי. תחילת העונה הייתה נוראה. במשך שלושה חודשים לא זכיתי ולו 

לדקת משחק אחת. אבל המשכתי. ואז, אחרי אלפי קילומטרים שבהם 
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השקעתי את כל כולי ולא זכיתי לתמורה אמיתית… קיבלתי הזדמנות 

ומכאן?  הקבוצה,  בהרכב  קביעות  ותפסתי  עליה  הסתערתי  לשחק. 

התחילה תקופת פריחה של ניצחונות – הלכתי מחיל אל חיל. 

ובדיוק שם,  זכינו בגביע המדינה.  וכנגד כל הסיכויים  בסוף אותה עונה 

במעמד הזכייה, מכבי חיפה, הקבוצה שזרקה אותי עשרה חודשים קודם 

לכן, ביקשה שאחזור הביתה. חוזה לחמש שנים – זאת הייתה ה-הצעה. 

סוף-סוף החיים האירו לי פנים. 

בשנה הראשונה במכבי חיפה זכיתי באליפות ראשונה כשחקן הרכב. בשנה 

וגביע.  אליפויות  שתי  עם   22 בן  הייתי  נוספת.  באליפות  זכיתי  השנייה 

ניפחתי חזה והרגשתי שזהו, אני על הגל! ההצלחה הזאת רק חיזקה את 

התובנה שחשיבה חיובית ומוטיבציה הן כלים הכרחיים לניצחון בחיים, 

כלים שעובדים. 

מגדיל תוצאות – מגדיל חרדות 
רמת  כך  שהצלחתי,  ככל  אליה.  מוכן  הייתי  שלא  תפנית  חלה  אז  אבל 

החרדה שלי עלתה. כל ניצחון הציב רף גבוה למשחק הבא. הייתי חייב 

לשחזר אותו. פתאום הניצחון של אתמול הפך לאויב הכי גדול של מחר.

גבוהים  יעדים  בהשגת  יציבות  על  ושמירה  הצלחות  עם  התמודדות 

די  רזומה  עם  צעיר  שחקן  אני,  הנה  בעליל.  סלחניות  כלא  לי  התבררו 

מרשים, ובמקום ליהנות ממנו, אני חרד לאבד אותו. 

כדי  כדורגל  שיחקתי  ההצלחות  שלפני  מבין  אני  לאחור,  במבט  היום, 

ולנצח  ליהנות  כדי  לשחק  הפסקתי  לנצח,  וכשהתחלתי  ולנצח,  ליהנות 

והתחלתי לשחק כדי לא להפסיד – כדי לשמור על מה שיש. ומה לדעתכם 

קורה כשאנחנו משחקים כדי לא להפסיד? צודקים, איכות הביצוע צונחת, 

ואנחנו מתחילים להפסיד.

הראשון  העונש  ואת  להסס,  בטוח,  על  לשחק  לי  גרם  להפסיד  הפחד 

והתעוררתי  פנדל  עשיתי  שבו  לקבוצתי,  קריטי  במשחק  מיד  קיבלתי 

לגל של ביקורות בעיתונים בתור "האשם": "עזריה שיחק כמו נמושה," 

"המנחוס התלבש על עזריה ולא עוזב," כתבו ב"ידיעות", וב"מעריב" היו 
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ממש יצירתיים וכתבו: "עזריה כנגדם."

מצאתי את עצמי בגל יורד ובלופ קטלני ששני דברים קרו בהם: הביצועים 

 70 מגובה  שצונחת  מעלית  כמו  התרסק  שלי  העצמי  והערך  ירדו,  שלי 

קומות בנפילה חופשית. נכנסתי לרצף שלילי של הפסדים, שהביאו איתם 

חשבון נפש: האם ייתכן שאני שותה בצמא כלי מוטיבציה וחשיבה חיובית 

ומשתמש בהם באדיקות, והם אינם עובדים? 

ומה עשיתי? כמובן, את מה שרבים עושים – הפניתי אצבע מאשימה כלפי 

עצמי: הכלים בסדר – אתה לא בסדר. הפרדוקס הגדול הוא שלא ההפסד 

כאב לי, אלא המחשבה שאני אשם בו.

מנצח – מלך, מפסיד – אפס
התוצאות  פי  על  שלי  העצמי  הערך  וירד  עלה  שנים  שלוש  במשך  וכך 

או  ניצחון  גורם אחד:  פי  על  נקבע  רוחי  ככדורגלן. מצב  וההישגים שלי 

הפסד. בלי לשים לב פיתחתי מנטאליות שאני מכנה: מנצח – מלך, מפסיד 

– אפס.

מה  וכל  אפס,  ובהפסדים  הסוס.  על   – העולם  מלך  הרגשתי  בניצחונות 

שרציתי היה להיעלם מן העולם. בדיוק ברגעים הכואבים האלה הבנתי 

את התובנה השנייה שעתידה לשנות את חיי: כלי המוטיבציה והחשיבה 

החיובית עובדים מצוין... רק כשאנחנו מנצחים! 

משפטי  כל  לנו,  שמוכרים  המוטיבציה  סרטוני  כל  אחרות,  במילים 

ההשראה – כולם נפלאים וטובים, אך הם מועילים רק כשהולך לנו.

אבל כשאנחנו מפסידים או נכשלים – אין בכוחם לסייע לנו. 

השקר של המוטיבציה 
והחשיבה החיובית אולי מלמדים אותנו איך להצליח,  כלי המוטיבציה 

אבל לא איך לחיות עם עצמנו כשאנחנו מפסידים. במאמר מוסגר, אין 

מחשיבה  טובה  היא   – להפך  חיובית,  חשיבה  על  לומר  רע  דבר  שום  לי 

שלילית, אבל באופן לא מודע היא תמיד בהשוואה לנתון שלילי. כלומר, 

אפשרי  בלתי  כמעט   – בזו  זו  קשורות  שלילית  וחשיבה  חיובית  חשיבה 
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לשפוט אירוע כחיובי מבלי להציב אותו מול אירועים אחרים שמוגדרים 

בעינינו לא חיוביים או שליליים. כשאנחנו אומרים, "אני מאמין שאצליח 

בזה," המוח אוטומטית מתרגם אי-עמידה ביעד בתור כישלון, ואם אנחנו 

מצליחים, אנחנו מרגישים נהדר כי החשיבה החיובית עבדה, אבל אם לא 

נעמוד ביעד, לא נוכל להתנתק מתחושת האכזבה שתזכיר לנו שלא עמדנו 

חיובית  חשיבה  שאצליח."  מאמין  "אני  כשאמרנו  לעצמנו  בהבטחתנו 

שהצבנו  ביעדים  עומדים  לא  כשאנחנו  פנימי  אמון  משבר  ליצור  עלולה 

לעצמנו, ואני נכנסתי למשבר כזה בתקופה הקשה בחיי.

רכבת הרים של רגשות
בקיצוניות.  חיי  את  חייתי  שבהן  שנים  לארבע  נכנס  עצמי  את  מצאתי 

העצמי  הערך  ל-0.  ומ-100  ל-100  מ-0  כלום,  לא  או  הכול  שנקרא:  מה 

שלי עלה וירד לפי התוצאות כמו רכבת הרים: עולה ליגה ומנצח ומרגיש 

ערך.  וחסר  אבוד  ומרגיש  ליגה  יורד  מכן  לאחר  שנתיים  העולם.  גג  על 

ופרץ  רוח  התרוממות  מרגיש  בעיתון,  טובה  מילה  מקבל  באמצע.  אין 

שבתגובה  לב  שם  מכן  לאחר  ושבוע  גופי.  את  ממלא  מטורף  מוטיבציה 

מספר 67 אנונימי טוען שאני חסר ניסיון ושאין לי מושג בכדורגל – תגובה 

שמרסקת אותי נפשית. 

מרכיב  חסרים  המסורתיים  המוטיבציה  כלי  כי  חשתי  האלה  בימים 

מכריע להצלחה. ציר שיסייע לי להישאר חזק ובעל ערך עצמי, יציב מול 

תהפוכות החיים.

תנטוש, אידיוט
בסיפורים  כמו  פה,  מתבקש  הרי  עכשיו.  בראש  לכם  עובר  מה  יודע  אני 

החשיבה  כלי  את  אנטוש  הזאת  התובנה  שבעקבות  שאספר  ובאגדות, 

לי  סיפקו  הללו  הכלים  שלא.  זהו,  אז  דרמטי...  שינוי  ואחולל  החיובית 

לפיקים  התמכרתי  מהם.  להרפות  מוכן  הייתי  ולא  לעת  מעת  ניצחונות 

של ניצחון והייתי מוכן לסבול את הדאון של ההפסד. עשיתי דיל עם כלי 

המוטיבציה האלה: "אתם תספקו לי מדי פעם ניצחונות מתוקים, ואני 
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אקח עלי את האשמה כשאני מפסיד."

נכנסתי למעגל של אזור נוחות מסוכן. החיים שלי היו "בסדר", לא טובים 

כמו שרציתי, אבל לא רעים מספיק כדי לגרום לי לזוז.

מכירים את הדיל הזה בחיים? בזוגיות? בעסקים? עם גופנו? 

יכולתי להמשיך כך עוד שנים רבות. ישנם אנשים שחיים עם הדיל הזה 

כל החיים.

בזמנו,  אגב,  הנוחות.  מאזור  אותי  שהזיזה  בעיטה  קיבלתי  לשמחתי, 

לא ממש הרגשתי שהיא הייתה לשמחתי, כי איך לומר, הבעיטה הייתה 

כואבת מאוד.

בגיל 27, במהלך משחק, מצאתי את עצמי רץ אל הכדור ונופל על הדשא 

בפתאומיות. ניסיתי לעמוד על הרגליים, ולא הצלחתי. שלוש שעות לאחר 

מכן התעוררתי בבית חולים. "אתה עזריה?" שאל אותי רופא בחלוק לבן. 

הנהנתי בחשש למוצא פיו. "איתן, מצטער שאני צריך לבשר לך את זה, 

אבל קרעת את גיד אכילס." דממה בחדר. "אתה לא תשחק עוד כדורגל," 

הוא המשיך בלי להתחשב בגבר ששכב מולו והפך בן-רגע לילד בן תשע 

שחלום חייו התנפץ מול עיניו.

רק  רגל.  פשיטת  מדויקת  בצורה  מתאר  הזה  הרגע  העסקים  בעולם 

הוא  הגוף  בעתיד,  נוסף  עסק  להקים  שבכוחו  עסקים,  מאיש  שלהבדיל 

העסק של הכדורגלן – וכשהגוף נגמר – העסק נגמר! וזו הבעיטה הכואבת 

מכאבים,  מתפתל  החולים,  בבית  שם  שוכב  עצמי  את  זוכר  אני  באמת. 

אבל הכאב האמיתי הוא הידיעה שהקריירה שלי מתה.

מי אני כשלוקחים לי את התפקיד?
הייתי מגלה.  פגשתי מציאות חדשה שהלוואי שלא  בבית החולים,  שם, 

באהבה,  אותי  ועטפו  שביקרו  מהבית,  הקרובים  וחברי  משפחתי  מלבד 

אף חבר מהקבוצה לא הגיע לבקר. 24 שחקנים, שביליתי איתם יותר זמן 

שחיפיתי  שחקנים  להגיע,  טרחו  לא  בחיי,  אחר  אחד  כל  עם  משביליתי 

עליהם בשדה הקרב הספורטיבי אפילו לא צלצלו. ומה עם המאמן, אתם 

ודאי שואלים, גם הוא לא צלצל. והבעלים של הקבוצה? הוא דווקא צלצל 
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– אבל לא כדי לשאול לשלומי, אלא כדי לוודא שאני תובע את הביטוח 

– כי כסף ממנו אני לא אראה. אני כותב את המילים האלה, ואף שעברו 

של  תחושה  אותה  את  מרגיש  עדיין  אני  ארורה,  תקופה  מאותה  שנים 

היותי נכס שהפך לגוש בשר חסר ערך, לנטל.

יעיל, נטל על  בעולם הספורט כשאתה פצוע, אתה נחשב בשר מת – לא 

הקבוצה, זאת האמת. ואת האמת הזאת הרגשתי כשכולם הלכו הביתה. 

חברי  הלכו,  ההורים   ,23:57 הייתה  השעה  הזה.  הלילה  את  אשכח  לא 

לבד.   – עצמי  עם  נשארתי  וזהו,  התפזרו,  אלי  צמודים  שהיו  הילדות 

החברים היחידים שלי באותו הערב היו המוניטור והריח באיכילוב.

ואז מצאתי את עצמי שואל את השאלה הכי חשובה ששאלתי בחיי.

מי אני בלי הכדורגל? מי אני כשלוקחים לי את התפקיד? 

הייתי בדיוק כמו מנהל שמקבל מכתב פיטורים ובדרך הביתה עולה 

בלבו השאלה מי הוא בלי המנכ"לות שלו; בדיוק כמו סטודנט שמקבל 

מכתב על פרישה מלימודים בשל ציונים כושלים ובדרך הביתה שואל 

את עצמו מי הוא בלי התואר; בדיוק כמו בעל עסק שסוגר את העסק 

המשפחתי שלו אחרי 30 שנה ובדרך הביתה עולה בלבו השאלה מי הוא 

בלי העסק המשפחתי.

 עכשיו נענה עם יד על הלב:

 מי אנחנו בלי ההיסטוריה שלנו?

 מי אנחנו בלי ההישגים שלנו?

 מי אנחנו בלי התואר האקדמי שלנו?

 מי אנחנו בלי ההצלחות והפרסים שזכינו בהם?

 מי אנחנו בלי השם שלנו?

 מי אנחנו בלי הכסף שלנו?

 מי אנחנו בלי הסמארטפון החדיש שלנו?

 מי אנחנו בלי המשקפיים שלנו?

 מי אנחנו בלי האוזניות האלחוטיות שלנו?

 מי אנחנו בלי המשכורת שלנו?
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 מי אנחנו בלי החברים שלנו?

 מי אנחנו בלי בני הזוג שלנו וילדינו?

 מי אנחנו בלי המכונית והדירה שבבעלותנו?

 מי אנחנו בלי הבגדים היפים שאנחנו לובשים?

 מי אנחנו בלי הדבר שמגדיר את ההצלחה שלנו?

 מה אנחנו שווים באמת בלי כל אלה?

האם אנחנו קיימים בכלל בלעדיהם?

שאלתם את עצמכם פעם את השאלות האלו?

אני שאלתי – ביום הכי קשה בחיי!

בלילה ההוא הבנתי שאיתן עזריה הוא לא בן אדם, הוא כדורגלן.

בחיים,  שלי  המרכזי  התפקיד  בסיס  על  נבנתה  שלי  הזהות  שכל  הבנתי 

וברגע שהוא ניטל ממני – ניטלה ממני זהותי, וכשזה קרה – לא ידעתי 

עוד מי אני. 

כשהחיים לוקחים מאיתנו את ההישגים שלנו
מצאתי עצמי בבית חולים עם גיד קרוע, קריירה מרוסקת, חלום שהתנפץ 

כל  חזקה  הייתה  שעברתי  הטלטלה  מעיני.  שינה  שהדירה  אחת  ושאלה 

נחוש  הייתי  קיומי,  להמשך  מהותי  אחד  דבר  לגלות  נחוש  שהייתי  כך, 

לגלות אחת ולתמיד איך אני בונה לעצמי זהות של ווינר ללא שום קשר 

לתוצאות. באותו הלילה הבנתי דבר שעתיד לשנות את חיי ואת חייהם 

צריך  אני  ולהתחיל מאפס,  עצמי  כדי לשקם את  עוד אלפי אנשים:  של 

)חייב!( לבנות זהות שאינה תלויה בתוצאות, שעלי לפתח תודעה שתהיה 

מעל לניצחון ומעל להפסד. 

הזה  המחשבה  לקו  קראתי  לא  עדיין  החולים  בבית  הלילה  באותו 

שהבנתי  לכם  לספר  יכול  אני  לאחור,  במבט  היום,  אבל  "תודעת-על", 

שאני חייב לבסס אישיות ואופי שאינם תלויים בשום תוצאה, אופי שלא 

ניתן לערערו, שלא ניצחון בונה אותו ולא הפסד מרסק אותו, אופי שנבנה 

באימון יום-יומי ויוצר תחושת ערך עצמי מעצם מהותנו וזכותנו הטבעית 

כבני אדם להרגיש ראויים ואהובים בעולם.
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יותר מכל מה שאי פעם נתפוס
עבור האגו שלנו, דבר אחד מגדיר את ערכנו הקיומי – התוצאה. ולצערי, 

אף מורה לא לימד אותי שגם אם נכשלתי במבחן – אני עדיין נדיר, מיוחד. 

מנצח  אני  אם  שגם  לי  ואמר  הצדה  אותי  שלקח  מאמן  היה  לא  לצערי, 

במשחק כדורגל, איני ראוי יותר לחיים מאדם אחר, עד שהמורה הגדול 

מכולם – החיים – עשה זאת עבורי.

אנחנו יותר מכל מה שאי-פעם נוכל לתפוס! זה פשוט השכל שלנו שאינו 

להאמין  שלמדנו  החיצוניות  התוצאות  בלי  ערכנו  את  לתפוס  מסוגל 

שמגדירות אותנו כאנשים מצליחים, מוחנו הוא זה שלא תופס את ערכנו 

– "ככה", במהות שלנו, כמו שאנחנו, בלי כלום, עירומים.

שלא תבינו אותי לא נכון, אני בעד שנחלום בגדול, שנרוויח הרבה מאוד 

כסף, שנשפיע על העולם ושנציב יעדים שאפתניים בכל תחום חיים, אבל 

חשוב שנקודת הפתיחה בדרך להשגת המטרות השאפתניות תהיה שאנחנו 

"שווים" גם בלי התוצאה.

יותר מזה, שאנחנו שווים וראויים לחיות בתחושת סיפוק ושלום פנימי 

עם עצמנו עוד לפני שהיא הושגה.

כי אנחנו יותר מכל מה שאי-פעם נוכל לתפוס שאנחנו!

אנחנו שווים עם ההיסטוריה שלנו או בלעדיה.

אנחנו שווים גם בלי התואר האקדמי שלנו.

אנחנו שווים גם בלי ההצלחות שהשגנו והפרסים שקיבלנו בחיים.

אנחנו שווים גם בלי השם שלנו.

אנחנו שווים גם בלי הכסף שלנו.

אנחנו שווים גם בלי הסמארטפון החדיש שלנו.

אנחנו שווים גם בלי המשקפיים המעוצבים שלנו.

אנחנו שווים גם בלי האוזניות האלחוטיות שלנו.

אנחנו שווים גם בלי המשכורת שלנו.

אנחנו שווים גם בלי החברים שלנו.

אנחנו שווים גם בלי המכונית והדירה שלנו.

אנחנו שווים גם בלי הבגדים היפים שלנו.
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אנחנו שווים גם בלי כל אלה! וזה הבסיס למנטאליות של אלופים: הרגשת 

מלאות בתוך הֶחסר, כי אלוף חושב על עצמו כאלוף עוד לפני שהוא אלוף 

)נגיע לכך בפרקים הבאים(.

לפיתוח  למסע  שאצא  זה!  שזה  לי  ברור  היה  שלי  בסיפור  הזה  בשלב 

"עצמי"  פיתוח  על  ובראשונה  בראש  שבנויה  שלי,  הפרטית  תודעת-העל 

בלי קשר לתוצאה, בלי מסכות, בלי ציונים שמגדירים מי אני, בלי תארים 

עליו "אכילס הוא  וכתבתי  לבן  אני שווה. לקחתי פתק  שמגדירים כמה 

שמסמל  האיבר  את  הפכתי  רגע  של  ובהחלטה  שלי!"  העוצמה  מקור 

חולשה עבור כולם לבסיס זהותי החדשה, העוצמתית. 

פלוס בבנק של הנפש 
שנותרה  קריירה  עם  במעלות  הורי  לבית  חזרה  החולים  מבית  יצאתי 

על  שוקד  בעודי  חדש.  "איתן"  לגילוי  וסקרנות  רעב  עם  אך  מאחור, 

הלימוד, מצאתי את עצמי מהרהר בשאלה שריחפה כל העת מעל ראשי: 

יום  אותו  עד  לעולם?"  ממך  לקחת  ניתן  יהיה  שלא  איתן,  בך,  יש  "מה 

הזאת  והשאלה  עצמו,  בפני  "איתן"  בתור  עצמי  על  לחשוב  העזתי  לא 

אילצה אותי לדלות מתוכי תשובות. הבנתי שלאורך החיים היו לי המון 

תפקידים ועוד יהיו, והתפקידים שלי זמניים ּוודאי ישתנו לאורך החיים – 

אבל האדם שאני הוא נצחי. הבנתי שהכדורגל אולי נגמר, אבל את האדם 

שאני בזכות כל החוויות שהכדורגל זימן לי, לעולם לא ייקחו ממני – הוא 

הבסיס שלי. והאדם שאני בנוי מאיכויות רבות שהיו איתי ברגעים טובים 

וברגעים פחות טובים, והן הבסיס למהותי כאדם: התשוקה שלי להיות 

עושה,  שאני  מה  בכל  שלי  הטוטליות  רגע,  בכל  יכול  שאני  ביותר  הטוב 

אורך  שדורשות  משימות  לביצוע  שלי  המשמעת  לאנשים,  שלי  האהבה 

רוח. מצאתי את עצמי ממלא דף שלם של ְּפלּוס בבנק של הנפש שלי. כל 

ככדורגלן הם הנכס שלי, הידע המעשי ששאבתי  רגעי המשבר שחוויתי 

שבסופן  חיי,  חוויות  שכל  גיליתי  שלי.  הנכס  הוא  גם  הכדורגל  ממשחק 

נשארתי בחיים, הן הניצחונות שלי, המתנה שלי לעולם הזה, ומתנה היא 

משהו שעלי לתת.
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תחושת הכוח העצום שמילאה כל תא בגופי הובילה אותי להחלטה לשתף 

אחרים בידע הזה. בסיועו של פרץ התשוקה שעטף אותי כתבתי מדריך 

סרטוני  כמה  עם  לאינטרנט  אותו  והעליתי  לכדורגלנים  קצר  מנטאלי 

מנטאלי.  אימון  באמצעות  פוטנציאל  למימוש  טיפים  ובהם  הדרכה 

יותר מ-300 כדורגלנים הורידו את המדריך, ובאותו השבוע  לתדהמתי, 

הגיעו לתיבת הדואר שלי עשרות מיילים מכדורגלנים ומהוריהם, קצתם 

עם שאלות, קצתם עם בקשות לפגישה אישית, ובהמשך אף הגיעו מיילים 

מקצה  שלהם  המשחק  את  ששינו  הטיפים  בעקבות  הצלחה  סיפורי  עם 

לקצה. 

את השנתיים הבאות הקדשתי לאלפי שעות אימון מנטאלי לכדורגלנים 

עליהם  חלמתי  חששותיהם,  עם  כאבם,  עם  איתם,  נפגשתי  צעירים. 

בלילות, ובכל פגישה ראיתי את אותו איתן הילד – שלא היו ברשותו כלים 

מנטאליים – משתקף בעיניהם. הרגעים האלה מילאו אותי אושר, אחרי 

מרתקות  שנתיים  אותן  בתום  שוב.  מאושר  להיות  אוכל  שלא  שחשבתי 

עם מאות כדורגלנים צעירים ַהְּבִריָאה החליטה שאני בשל לרמה הבאה. 

מועדון הכדורגל עירוני קריית שמונה מליגת העל הציע לי להצטרף כמאמן 

המנטאלי של הקבוצה הבוגרת של לצדו של ברק בכר, מאמן הקבוצה. 

ועונה לאחר מכן  בתהליך קבוצתי קסום זכתה הקבוצה בגביע המדינה 

הבטיחה את המקום השני שמקנה כרטיס למוקדמות הליגה האירופית 

היוקרתית. משם עברתי עם ברק בכר, לקצה השני של הארץ, למועדון 

אליפויות  שלוש  של  למסע  יצאנו  ויחד  שבע,  באר  הפועל  הכדורגל 

שייסדתי  המנטאליסט  חברת   :2018 לשנת  פורוורד  פאסט  היסטוריות. 

ולתוצאות באמצעות האימון  להישגים  וארגונים  אנשים  מובילה מאות 

לסדרת  העולמית  נייקי  חברת  של  כבוד  כאורח  מוזמן  אני  המנטאלי. 

הרצאות בפני 100 חברי הדירקטוריון של מטה החדשות, וזוכה לעבוד, 

חברות  בריאנט,  קובי  של  האישי  הכדורסל  נעלי  מעצב  עם  היתר,  בין 

בינלאומיות, מוסדות ביטחוניים ועם אנשים משני עולם. 
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משימה בלתי אפשרית
אינו  ושהכאב האמיתי  בניצחונות  נמצא  אינו  למדתי שהאושר האמיתי 

טמון בכישלונות. הם אינם רלוונטיים. חשובה יכולתנו לפתח זהות שאינה 

תלויה בתוצאות, להרגיש שווים וראויים כבני אדם גם בלי התוצאה. כעת 

אנחנו יודעים זאת, אך האם זו משימה אפשרית? 

כבר אמרנו ששכלנו ללא התודעה הנכונה, תודעת-על, אינו מסוגל להכיל 

את ערכנו ולתפוס אותו כמו שאנחנו בפני עצמנו, בלי כלום, אך בעזרת 

אימון מנטאלי נכון – המשימה הזאת אפשרית ואף מעשית!

"ניצחון הוא השקט הנפשי והתוצאה הישירה של סיפוק עצמי מהידיעה 

שעשית את המרב כדי להיות הכי טוב שאתה יכול להיות," ענה ג׳ון וודן, 

מאמן הכדורסל האגדי על השאלה "מהו ניצחון?" 

נרגיש  ניצחון, אבל אם לא  יובטח לנו  ניתן הכל, לא תמיד  נכון, גם אם 

שאנחנו שווים, ראויים ומלאי ביטחון לפני משימה, בוודאי לא ניתן הכול 

למען הצלחתה, ואז ודאי שלא נוכל להבטיח לעצמנו סיכוי לנצח.

אז איך עושים את זה? איך מרגישים מנצחים עוד לפני שהצלחנו? איך 

לכוחות  מתחברים  כיצד  ביום-יום?  אלוף  של  וזהות  תודעה  ְמַתְחֵזקים 

הפוטנציאליים הקיימים בנו כדי שיהיו זמינים לנו ביום-יום?

כיצד  נלמד  ובאמצעותה  שיא",  לביצועי  "הנוסחה  את  נכיר  הבא  בפרק 

להגשים את החיים שתמיד רצינו.
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