
  
 לכוון לשנה החדשה ולקלוע למטרה   

 איך להציב מטרות ולהשיג אותן

 שולמית אסיף
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  בנימה אישית
  שלום, נעים להכיר. שמי שולמית אסיף.

שנים לתחילתו של מסע החיפוש שלי, מסע שמטרתו  26במרץ הקרוב אחגוג 
, את איך אנחנו הייתה לעזור לי להבין את עצמי, את האחרים, את העולם

  עובדים, את איך נוכל לעבוד טוב יותר.

ובסופו של דבר להתמחות בכל מה  להקים את אינפורמה ישראל 2002-בהמסע הזה הביא אותי 
שקשור לשדרוג המוח שלנו, ליכולת להשתמש בו טוב יותר כדי לשפר את התפיסה שלנו והיכולת 

ל אותו. אני מלמדת לקרוא מהר, להבין את מה שקראנו וגם לסכם ולזכור. אני גם לצבור ידע ולנה
  מלמדת איך ללמוד.

החזון שלי הוא עולם בו אנשים סקרנים שרוצים לרכוש ידע יכולים לעשות זאת בקלות, יכולים להבין 
 .חופשיים לבחור ולדעת, לפתח את הפוטנציאל שלהם, לגדול ולהתפתח ולהיות

הידע יכול להביס את הבורות וכך לפוגג את הפחד אשר עוצר מבעדנו להביא לידי ביטוי את כל 
  .היכולות הנפלאות שלנו כבני אדם

בקפידה על מנת שיוכלו להוביל את כל מי שהולך בהם ומכבד אותם אל בניתי את מסלולי האימון 
אימנתי כבר אלפי אנשים ומאות מהם צילמו או כתבו לי את העדות על מה שקורס   .עבר היעד שלו

אך גם לביטחון העצמי ולאמון שלהם עשה לאיכות הקריאה שלהם, ליכולת שלהם ללמוד טוב יותר 
בעצמם וביכולת שלהם לגדול. כל עדות כזאת מרגשת אותי עד מאד ונותנת לי את הכוח והנחישות 

  .להמשיך ולהציע את הכלים שאני מציעה תוך אמונה ביכולתם ליצור חברה טובה יותר

שנים, פטריציו פאולטי. לולא כל מה שלמדתי  24כאן המקום להודות למי שמלמד ומאמן אותי כבר 
ובה ביותר כדי ללמד ואני ממשיכה ללמוד אצלו, לא הייתי יכולה לפתח את המתודולוגיה הט

  .אחרים

או בחוברת הזאת אני רוצה לחלוק אתכם את מה שלמראית עין אינו קשור ישירות לקריאה המהירה 
החוברת לשיפור הזיכרון, אך מבחינתי קשור מאד לשימוש הנכון במוח שלנו ובעצמנו בכלל. 

  מסכמת את כל מה שצריך לדעת על הצבה נכונה של מטרות, והדגש הוא על "נכונה". 

  עלת  ומאחלת לכם להגשים את כל המטרות והיעדים שלכם.אני מקווה שתמצאו בחוברת תו

ולהתרשם משאר הדברים שאני עושה,  forma.co.il-www.inאני מזמינה אתכם לבקר באתר שלי, 
מהקורס השלם לקריאה מהירה, מהעדויות של האנשים שלמדו איתי, מהכתבות מהרדיו, העיתונות 

  השתתפתי.  ןוהטלוויזיה בה

  בהצלחה ובברכה,
  שולמית אסיף
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  מה הקשר ולמה זה טוב –ריאה מהירה והצבת מטרות ק
  גבה אחת התרוממה, והנה שתיים: 

  הצבת מטרות, אוקי, אולי, בסדר.
  הצבת מטרות וקריאה מהירה???

  אז מסתבר שהקשר הדוק.
  נתחיל מהמטרות עצמן.  בואו

  להציב מטרות?לשם מה כדאי 
  

  מה מעייף אותנו?
  

שלנו אינו יעיל, כשאנחנו מרגישים עייפים, סביר להניח שזה משום שהיום 
הדברים לא עובדים, אנחנו לא אוהבים את מה שאנו עושים ו/או את התוצאות 

שאנו משיגים. בקיצור, מה שאנו רואים לא מוצא חן בעינינו. זה מוסיף לנו תחושה מתמדת של 
  כבדות וחוסר תוחלת.

מושג כמה זמן אך זהו מצב שהייתי מעזה אפילו לכנות "טראגי", שכן החיים הם מתנה שאין לנו 
תהיה ברשותנו, מה שהופך כל יום ליקר ערך ומיוחד במינו. בכל פעם שאנו נותנים ליום מחיינו 

  לעבור ללא תוחלת, אנחנו לא רק שורפים את היום שלנו, אנחנו שורפים את החיים שלנו.
  

כירה רבים מהאנשים שאני פוגשת מתלוננים לעיתים קרובות על מצבם, מקטרים בקיצור. גם אני מ
את הנחמה הרגעית שאפשר למצוא כששני חברים מקטרים יחדיו ומוצאים שהם מסכימים ביניהם 
על מושא התלונה. זה רגע שאתה מרגיש שאתה לא לבד, שאתה לא ה"אידיוט" היחיד כאן, שאולי 

לא טעית בכך שהתלוננת. ואכן, פעמים רבות התלונות הן אפילו מוצדקות אבל.... אבל זה 
מעבר לנחמה הרגעית שהיא, כשמה כן היא, רגעית בלבד, לא שינה כהוא זה את שהתלוננת, 

  המצב עצמו.
  

אבל כשאת אותם החברים אני שואלת: "אבל מה באמת את/ה רוצה?", רבים מהם לא יידעו 
לענות. הם יידעו מה הם כבר לא רוצים, אך בעצם נותנים לחיים פשוט לעבור תוך כדי שהם עושים 

ת כל יום. לפעמים זה יום טוב, לפעמים זה יום רע, זה אף פעם לא תלוי בהם, הם את אותן הפעולו
  כמו ספינה בלב ים ללא קברניט אשר נתונה לחסדי הגלים. 

  
  

 בשביל מה בכלל צריך מטרות?

, רכבת המחשבה, הרגש והעשייה המטרות הן כמו מסילה שעליה תוכל לנסוע הרכבת
למטרה יש את הכוח להניע אותנו לעשייה, להפוך את היום שלנו למשמעותי,  שלנו.

  למלא אותנו במרץ ובשמחת חיים. 



______________ 
  אינפורמה ישראל  –כל הזכויות שמורות לשולמית אסיף  ©

  אין להעתיק או להשתמש בתכני המסמך ללא רשות בכתב מהמחברת
  

  /http://www.in‐forma.co.il/speed_reading_course הקורס השלם לקריאה מהירה
055-8858582  08-9790671  

In‐forma@in‐forma.co.il 

ותהא זו כל מטרה שהיא, כמו "אני רוצה כסף", אני רוצה אהבה", "אני רוצה  –כשיש לנו מטרה 
  יש לנו סיבה לקום בבוקר, כל יום שלנו נמדד בצעדים שעשינו לקראת השגתה.  –אושר" 

  אנחנו צריכים מטרות:
 כי הן נותנות לחיים שלנו משמעות •
 כי הן גורמות לנו להרגיש שהגשמנו את עצמנו •
 ליכולות שלנו, למה שאנחנו מסוגלים ורוצים הן יוצרות נקודות התייחסות בחיים שלנוכי  •
 כי הגשמתן נוטעת בנו תקווה •
 כי הן מהוות תחנות ביניים למטרה גדולה יותר •

וגם כי בלעדיהן החיים עוברים ברצף של מקרים שלהם אנחנו מגיבים בלבד. אנחנו לא אדונים 
  לחיים שלנו. 

  
לאות" יש מפגש קסום בין אליס לבין ב"אליס בארץ הפ

  החתול צ'שייר.
תוך כדי החיפוש אחר הארנב הלבן, אליס מוצאת 

עצמה בצומת דרכים ובה עומד עץ גדול ועליו שלטים 
לכל כיוון. אליס מבולבלת ולא יודעת לאן לפנות. ואז 
מופיע החתול. טוב, למען האמת, קודם מופיע החיוך 

  ורק אחר כך החתול.
  שואלת אליס –"סליחה, לאן עלי ללכת?" 

  "לאן את רוצה להגיע?" –עונה החתול  –"זה תלוי" 
  "איני יודעת כל עוד..." –עונה אליס  –"ובכן," 

אם  –קוטע אותה החתול  –"אז זה לא חשוב לאן תלכי" 
  את לא יודעת לאן את הוכלת, כל דרך תוביל אותך לשם..."

  
ו הולכים, אפשר להגיע משם לכל מקום. לפעמים למקום טוב, ואכן, כשאנו לא יודעים לאן אנ

לפעמים למקום רע, לפעמים נדע אפילו להתגמש ולהגיב נכון ולהיות חיוביים, אך תמיד נהיה אלה 
  שמובלים, אף פעם לא אלה שמובילים.

  
הצבת מטרות היא יכולת נרכשת, כמו שריר שמאמנים אותו. ככל שאנו מציבים יותר מטרות 

ים אותן (וגם נכשלים לפעמים, אך לומדים איך לתקן), כך נוכל להציב מטרות גדולות יותר ומשיג
  ויותר ולהוביל את החיים שלנו כדי שיהיו החיים שאנחנו רוצים באמת. 
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O.R.A. – Objective – Reason - Action 
הנה אקרוסטיכון נפלא שטבע פטריציו פאולטי ואשר מספק לנו נוסחה טובה 

  לפעולה:
  ואלה הן שלוש השאלות שעלינו לשאול את עצמנו:

  

  

  
נכון, אלה לא שאלות פשוטות, אבל הן אלה שיעשו את ההבדל. אם נדע להגדיר היטב מהו הדבר 

נוכל להשיג אותו ואף  –ויותר מאוחר אתייחס לכך בפירוט בתכונות של מטרה ראויה  –שאנו רוצים 
לדעת את זה. אם נדע את ה'למה', יהיה לנו יותר קל לזוז, תהיה לנו סיבה שתזיז אותנו. ואם נדע 

  לפרט מה נדרש לנו, אז נוכל לבנות לעצמנו אסטרטגיה.

  את התשובות.  בהמשך המסמך נמצא תרגיל שיכול לעזור לנו למצוא

  

 לחפש השראה

כשאנו בוחנים את המטרה שלנו, יכול מאד לעזור לשאוב השראה מאנשים אחרים 
אלה מהווים עבורנו מודל כי הרי אם אדם אחד הצליח לעשות את ומהסיפור שלהם. 

מה שאני מנסה לעשות, אז סימן שזה בגדר היכולת של המין האנושי. אז השאלה 
  "איך הוא/היא עשו את זה?". זה שונה.-" להופכת מ"האם זה אפשרי?

אלה לא חייבים להיות אנשים גדולים, אבל כן אנשים שממלאים אותנו השראה, לפחות בתחום שבו 
  אנו מתעניינים.

למשל, כשאנו חושבים על היכולת של הקריאה המהירה, אז אנו יכולים לפנות למודלים גדולים כמו 
  וורן באפט, ביל גייטס, אילון מאסק, וגם דוד בן גוריון, שמעון פרס... ג'ון פ. קנדי, 

, מישהו שהתחיל מאותה נקודת עדות של מישהו שעשה את הקורסאבל לפעמים מספיק לקרוא 
לי או ביוטיוב ודווקא העובדה פתיחה כמוני והצליח, אחד מבין מאות העדויות שמופיעות באתר ש

שלא מדובר בסופרמן אלא באדם "רגיל" כמוני שעשה את הצעדים והצליח, יכולה להוות עבורי 
  מקפצה שתגרום לי לקפוץ למים ולשחות. 

  האמירה "אם הוא/היא עשה/עשתה את זה, גם אני יכול/ה!", היא בעלת כוח רב!

***  

  באתר שלי:אני מזמינה אתכם להתרשם ממגוון העדויות 
 forma.co.il/testimonies-http://www.in  

 מה את/ה רוצה באמת?
 למה את/ה רוצה את זה?

  מה נדרש לך בשביל להשיג את זה?
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  להיות מוכנים להיכשל

מכירים את וולט דיסני? בטח שמכירים, מי לא מכיר את  –מספרים על וולט דיסני 
  וולט דיסני. וזו בדיוק הפואנטה.

שבקליפורניה (והיום,  (Disney Land)אז מספרים על וולט דיסני שכשרצה להקים את דיסני לנד 
אנחנו יודעים, יש פארקים בפלורידה, בטוקיו, בפאריס והם תמיד מלאים ובכל יום בשנה משתרכים 

שם תורים ארוכים של אנשים שרוצים להשתמש במתקנים) וחיפש מימון הוא הכין תכנית עסקית. 
כבר היה די מפורסם, כבר היה לו את מיקי מאוס והוא כבר עשה את הסרט על שלגיה. ובכל הוא 

זאת, כשהלך לבנק לבקש הלוואה כדי להקים את פרק השעשועים הראשון הנושא את שמו, 
הכניסה  רקים לשעשועים ולכולם התשובה הייתה שלילית. אמרו לו שברחבי ארה"ב יש המון פא

  מש מובן מדוע אנשים יהיו מוכנים לשלם דמי כניסה לפארק נוסף...היא בחינם, אז זה לא מ

  אמרו לו לא. 
  כמה פעמים? בכמה בנקים?

  ולפני שאכתוב את המספר ולפני שאתם תזרקו מספרים לאוויר, הנה שאלה:
  כמה פעמים תהיו מוכנים לשמוע "לא" ועדיין להאמין בפרויקט שלכם?

  )365(כמה ימים יש בשנה? פעמים  373כי וולט דיסני שמע את זה 
  שמע כן. והשאר הוא היסטוריה. 374-ורק בפעם ה

  בגלל זה הוא וולט דיסני וכולנו מכירים אותו. 

. חפשו Kentucky fried chickenוזה עוד לפני שסיפרתי לכם על קולונל סאנדרס, המייסד של 
  עליו מידע ברשת.

וולט דיסני לא  –ה הוצבה בצורה שגויה אז כן, כשמנסים אפשר גם להיכשל. יכול להיות שהמטר
יכול להיות  –ניגש עם אותה תכנית עסקית לכל הבנקים, הוא שינה אותה בהתאם למשובים שקיבל 

שלא הבאנו בחשבון גורמים מסוימים, יכול להיות שהזמן לא היה בשל. יש אלף סיבות. אבל זה 
, צריך "לכוון מסלול מחדש", צריך צריך לעשות התאמות עדיין לא אומר שצריך לוותר על החזון.

  להפשיל שרוולים, להיזכר בחזון, להיזכר ב"למה" ולצאת שוב לדרך.

  אלנור רוזוולט –" להצליח זה לקום פעם אחת יותר ממספר הפעמים שנפלת"

  

שבחנו את הנושא בגדול, בואו נראה איזה תכונות צריכות להיות למטרה כדי שתהיה  לאחרועכשיו, 
  מטרה טובה ונכונה:

  



______________ 
  אינפורמה ישראל  –כל הזכויות שמורות לשולמית אסיף  ©

  אין להעתיק או להשתמש בתכני המסמך ללא רשות בכתב מהמחברת
  

  /http://www.in‐forma.co.il/speed_reading_course הקורס השלם לקריאה מהירה
055-8858582  08-9790671  

In‐forma@in‐forma.co.il 

  תכונותיה של מטרה ראויה

מהו הדבר שבחייך אינך יכול בלעדיו? מהו הדבר שיעורר מהי מטרתך אם כן? 
לעשות ולא רק לדבר על  –סוף, סוף  –אותך לעשייה, יקים אותך מרבצך ויגרום לך 

  זה ולחלום?

  זהו, שלא כל מטרה היא מטרה טובה, מטרה שתמלא את התפקיד של להניע את חייך.
  עליה לענות על ארבע תכונות:כדי שמטרה תמלא את התפקיד הזה, 

: משהו ברור, מוגדר, משהו שנוכל אחר כך לציין , קונקרטיתמוחשיתהיא צריכה להיות  .1
 ולחגוג את הניצחון.לעצמנו שהשגנו אותו 

: צריך שיהיה אפשר לכמת אותה, להגדיר את המידה, בת מדידההיא צריכה להיות  .2
להגדיר את הזמן שייקח לנו להשיג אותה, להגדיר את הצעדים שנצטרך לנקוט בכדי 

  להשיגה.
: ריאלית, בהישג יד, גם אם השגתה תדרוש מאמץ. ואכן, בת השגההיא צריכה להיות  .3

שוכחים את צעדי הביניים שנצטרך לנקוט בכדי להשיג את המטרה שלנו.  פעמים רבות אנו
  אנו לא צריכים להקטין את השאיפה, אך בהחלט להציב מטרות ביניים בדרך להישג הגדול.

: לפעמים אנו מציבים לעצמנו מטרות שהן גדולות מדודה ליכולותינוהיא צריכה להיות  .4
מות המאמץ שנצטרך לנקוט, את ממידתנו, מטרות שאינן מביאות בחשבון את כ

האינטנסיביות שזה יבקש מאתנו ואת משך הזמן שזה ידרוש מאתנו, זמן שמן הסתם 
  נצטרך לגזול מתחומים אחרים בחיינו, לפחות למשך הזמן הנחוץ להשגת המטרה.

  
המרחק שיש ביני ובין המטרה, אם אינני מוכנה  מצד אחד, צריך להיזהר ממטרות גדולות מידי.

כרגע לפעול כדי לצמצם אותו, יכול להיתפס גדול מידי וליצור בי תסכול שמביא עימו גם מרירות. 
דרכה של מרירות היא לצאת החוצה, אם בהדגשות גדולות מידי או במילים שלא צריכות להיאמר 

ני רוצה להיות עשירה, אך איני מוכנה לעשות אם א וזה, מן הסתם, פוגע במערכות היחסים שלנו.
  את כל מה שנדרש בכדי להשיג את המטרה הזאת, התוצאה תהיה תסכול בלבד. 

זמן למשך ה מאמץבעיקרון, כל מטרה ניתן להשיג בתנאי שמקפידים להקדיש לה את כמות ה
ה המתאימה. אלה הם שלושת הגורמים שיכולים לגרום לכל מטר אינטנסיביותהמספיק וב

  להתגשם.

אך אם אני מסתפקת ב"אני רוצה" ולא הצלחתי לפרט לעצמי באופן קונקרטי מספיק מה בדיוק אני 
רוצה, גם אם אעשה צעדים משמעותיים לקראת השגתה ארגיש תמיד שזה לא מספיק ואחווה 

תסכול, חוסר נוחות, כעס, חוסר אונים עד שבאופן בלתי נמנע אוותר עליה ואמצא עצמי אומרת 
  "טוב, זה לא היה באמת חשוב", אך בינתיים "תולעת" המרירות כבר החלה לפלס את דרכה בתוכי.

ּ -הֶר ּֽפ פטריציו פאולטי, מורי היקר, מבדיל בין דמיון, חלום, ובין מה שהוא מכנה " " הציָ ָר פיגו
  (מילולית: להדמות מראש). 
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מסוימת, החלומות מרגיעים החלומות בדרך כלל באים לענות על הפחדים והצרכים שלנו. במידה 
אותנו. אבל כל עוד זה רק חלום, החיים שלנו לא משתנים, כי אין לנו את המסוגלות לפעול כדי 

להגשים אותם היות ולא מדדנו את עצמנו ואת יכולותינו ולא הבאנו בחשבון את מה שיידרש כדי 
  להגשים אותם ואם אנחנו באמת מוכנים לשלם את המחיר הזה.

יודעים ולמלא את מה שלא יודעים על ידי אנו לעומת זאת, להתייחס למה ש זה, יהפיגורצ-פרה
  עולם אחר לגמרי.  מחקר של מה נחוץ לך.

ולהיות מחוברים למה   -בהבדל מהצרכים והפחדים  –פיגורציה זה להתחבר לערכים שלך -פרה
  שאנו רוצים באמת. 

ככל שנצליח לראות בצורה מדויקת ומפורטת את המטרה שלנו, ככל שנצליח לראות את עצמנו 
בצורה מדויקת ומפורטת כפי שנהיה לאחר שנשיג את המטרה שלנו, כך יש סיכוי רב שנשיג בדיוק 

  את המטרה שרצינו. 

  

  להיות עשיר

להיות אז בואו ניקח לדוגמה לרגע את המטרה של להיות עשיר. מה זה בשבילי 
עשיר? מתי אדע שאני עשירה? האם כאשר יהיו ברשותי דברים מסוימים, בית בגודל 

מסוים ובמקום מסוים, מכונית מסוג מסוים, האם אז ארגיש עשירה? או האם צריך 
להיות לי סכום מסוים בחיסכון בבנק? או האם צריך להיות לי סכום שנכנס לבנק ועומד לרשותי כל 

טיולים מסביב לעולם? אם לא אגיד לעצמי מה אפשרות ליהלומים? או האם חודש? או האם זה ענק 
צריך לקרות כדי שאוכל להרגיש עשירה, יכול להיות שיהיה לי בית, מכונית, ענק יהלומים ונסיעות 

  תכופות לחו"ל ועדיין ארגיש ענייה. 

ואיך מודדים את זה? איך מודדים עושר? עושר זה פשוט למדוד: כמה כסף בצד, איזה סכום חודשי, 
נוגעת גם למשהו שאני יכולה להגדיר  מדידה מטרה בתאיזו מכונית וכו'. אך ההגדרה של איזה בית, 

  . מראש איזה וכמה מאמץ יידרש בכדי להשיגה
ך במקרה הזה זה לא מספיק, אנחנו עדיין בדרך כלל אנחנו מסתפקים ב"נעשה מה שצריך", א

  ספינה שנתונה לחסד הגלים.

שתי התכונות האחרונות של המטרה, אשר קשורות באופן הדוק זו לזו, נוגעות להבנה של המיקום 
. ברגע שיש לי המרחק שיש כיום ביני ובין המטרהשלי היום, של היכולות שעומדות לרשותי, ושל 

השיג אותן, הצעדים הנדרשים כדי ל מידה של המרחק ביני ובין המטרה שלי, אני יכולה לתכנן את
אני יכולה לעבד אסטרטגיה שתביא בחשבון הן את כמות הזמן העומדת לרשותי והן את המאמצים 

  שאני צריכה להשקיע ולפרט אותם. 

ך מדובר על ראייה מפוכחת של המאמץ שיידרש ממני שוב, לא מדובר על לוותר על החלומות, א
  כדי להשיג את המטרה ושל הכוחות שעומדים כרגע לרשותי. מדובר באסטרטגיה טהורה.
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  שמש

אמרנו שמטרה גדולה מידי יכולה לגרום לתסכול ולהביא בסופו של דבר לכך 
יא קטנה מידי, היא השאוותר עליה. אך גם במטרה קטנה מידי יש סכנות. אם 

 –" מי שטובע צריך אווירלא תעורר אותנו. אם לא ארגיש את הצורך בהשגת המטרה הזאת כמו ש"
אדחה את הביצוע שלה עד שאולי יהיה מאוחר מידי.   -עוד מטבע לשון חכמה של פטריציו פאולטי 

אולי בכלל לא אתחיל כי יהיו לי דברים שמלהיבים אותי ואולי אשיג אותה מהר מידי ואירדם, או 
  יותר.

  צריך לבחור בקפידה, לא גדולה מידי ולא קטנה מידי.את המטרה, אם כן, 
  שמש.  נולבחור צריכה להוות עבור נוהמטרה שעלילמען האמת, 

  אין חיים על פני כדור הארץ ללא השמש. ה. ימה עושה השמש? מאירה, מחממת, מחי

(ואולי יהיו כמה "חכמולוגים" שיגידו שיש כמה צורות חיים שמתקיימות ללא שמש, אך אני לא 
  בטוחה שהיינו רוצים להידמות להן)

  אז מה זו מטרה שהיא שמש? 
להרחיב את הדעת, לאתגר אותנו לפתח יכולות היא צריכה להאיר, כלומר לעורר את האינטלקט, 

  חשיבה חדשות, שונות מאלה להן אנו רגילים.
היא צריכה לחמם אותנו, להלהיב את הרגש שלנו, להתמלא במוטיבציה וברצון להשיגה כשברור לנו 

  מה יהיה ברשותנו, מה נהיה, לכשנשיג אותה.
  אותנו, לתת לנו משמעות וכוח להמשיך., להעצים והיא צריכה לחיות אותנו, למלא אותנו באנרגיה

בכל פעם שניווכח שהפירות שהמטרה מביאה לחיים שלנו אינם אלה של השמש, עלינו לכוונן אותה 
  מחדש, לבדוק איזה מהסעיפים האלה אינו עונה יותר על תפקידו. 

החיים הם דינמיים, אנו לא צריכים להתקבע על דברים שאינם עובדים, אלא להיות מסוגלים 
  החיים שמשתנים, כשאנו משמרים מלפנינו את המטרה.להשתנות עם 

גמישות התכונות שכיום, בעידן הזה של שינויים מהירים, יכולות להתגלות כ"קלף המנצח" שלנו הן 
  . יכולת ההתאמה שלנו היא עקרונית. ויצירתיות מחשבתית

  

  

לרכוש לעצמי את היכולת לשדרג את המוח שלי על ידי כך שאוכל   רעיון נפלא למטרה:
שאוכל לקרוא, להבין   .לסמוך על עצמי לרכוש לעצמי כל ידע שארצה במהירות וביעילות

 ר שאקרא ולברור ביעילות במה להשקיע את זמני.ולזכור כל דב
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 רשות הדיבור למי שהציבו לעצמם מטרה וניצחו

 פחד הקהללהצליח בפרזנטציה למרות 

 במבחן עם מינימום השקעה 99לפקד על המוח ולהוציא 

להבין שניתן לרכוש באותה דרך כישורים נוספים, להשתנות  

 לעבור את המבחנים בפסיכומטרי  
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  המיקום אניי

ליכולותינו, כלומר להביא בחשבון היכן אנו אמרנו קודם שהמטרה צריכה להיות מדודה 
  נמצאים עכשיו, מהיכן אנחנו יוצאים לדרך.

כשאנייה יוצאת לדרך ומתכננת את המסלול לנמל היעד, צריך תמיד להביא בחשבון מהו נמל 
  המוצא, אחרת זה בלתי אפשרי לשרטט את המסלול. 

  אז מהו נמל המוצא שלך? איך נראים החיים שלך כעת? 

  הבא יעזור לך לקבל תמונה מידית של השדות השונים בחייך.  התרגיל

זהו תרגיל פשוט וגאוני. יש הקוראים לו "הכתר של המלך" ופטריציו פאולטי, ממנו השאלתי את 
התרגיל הזה, קורא לו "העוגה של סבתא לטיציה". כך או כך, אני ממליצה לך להדפיס את העמוד 

  נשימות עמוקות ולבצע את התרגיל. הבא, להצטייד בטוש או עט, לקחת כמה

שדות המייצגים את החיים שלנו. נתחיל כמו בשעון מלמעלה ונמשיך  8ההנחיות הן פשוטות: לפניך 
  ימינה

. מדובר בשדה של השאיפות שלך, של הזמן והאנרגיה ותשומת הלב רוחהשדה הראשון הוא 
עד  1-מיום שלך. בסולם משהקדשת בשנה האחרונה למה שאינו קשור לצרכים המידיים של היו

, כמה מלא השדה הזה בחיים שלך? מהי מידת שביעות הרצון שיש לך מנוכחות שדה הרוח 100
  בחיים שלך? יש להשחיר את החלק התואם את התשובה שלך באזור המיועד לרוח.  

  כך גם לגבי שאר השדות.

  : עד כמה מצבך הכספי תומך בך ויש לך שביעות רצון ממנו. כספים

  : עד כמה נוכחת הקהילה בחייך? מהי מידת הפעילות שלך עבור הסביבה הרחבה יותר?להקהי

  (זוגיות): מהי מידת שביעות הרצון שלך מהדרך בה מתנהלת הזוגיות שלך? מערכות יחסים

  : מה מצבך הפיזי והבריאותי? כמה שביעות רצון יש לך ממצבך הפיזי?גוף

  אותך ומגשימים את רצונותיך וצרכיך?: עד כמה חיי העבודה שלך מספקים קריירה

  : כמה שביעות רצון יש לך מהיחסים שיש לך עם חברים? האם יש לך מספיק חברים?חברים

  ים שלך עם המשפחה שלך?: מה מצב מערכת היחסמשפחה

: את התרגיל הזה כדאי ממש לעשות באופן פרקטי. אין כמו התמונה של  עצה
 השדות המלאים והריקים כדי לקבל תמונה מדויקת על חייך.
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  הכתר שלך? מהם השדות ה"מלאים" שלך ומהם אלה ה"ריקים יותר"?איך נראה 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

  העיקריות שעלו בך לאחר התרגיל הזה?מהן התובנות 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

  

  :נקודה למחשבה 
כעל גלגל. לו הכתר שלך היה ועכשיו נסתכל לרגע על הדף שמלאת ונחשוב עליו 

  האם הגלגל הזה היה יכול להסיע את הכרכרה שלך?גלגל, ובהתחשב בשדות שמלאת, 

גלגל יכול למלא את תפקידו אך ורק אם הוא שומר על איזון, כלומר רק אם כל השדות של החיים 
  שלנו מאוזנים. 

שיפור ונוכל לעבוד כדי זה לא אומר שכל השדות שלנו צריכים להיות מלאים. תמיד יש מקום ל
לשפר כל שדה, אך אם גילית שיש שדה אחד או יותר בחיים שלך שבו רמת שביעות הרצון שלך 

נמוכה יותר מהאחרים באופן ניכר, זהו השדה שבו כדאי לך למקד את מטרתך לשנה הקרובה כדי 
  להביא לאיזון את חייך.

השדה בו אתמקד בשנה הקרובה הוא: אם כן, 
______________________________________  

  

  ועכשיו, כשאנו יודעים מהי נקודת המוצא, מהו השדה בו כדאי לנו להתמקד,
  כשאנו מכירים את התכונות שצריכות להיות למטרה שלנו,

  כשמצאנו לנו מודל להשראה,
  נותרה עוד נקודה אחת לחשוב עליה...
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  המצב הטוב ביותר כדי לקחת החלטות

 אפשר להציב מטרה כשאנו מדוכדכים, מרירים או מוצפים ברגשות שליליים!אי 

משהו שכדאי לא  –כשאנחנו לא במצב הטוב ביותר שלנו, העתיד שלנו נראה אפור, קודר ומדכדך 
חנו לא מסוגלים להתאמץ לקראתו. כשאנחנו מרירים, גם העתיד שלנו מריר, כשאנו מדוכדכים אנ

  לראות רחוק מספיק וחסרה לנו תקווה.

  אסור להציב מטרות כשאנו במצב כזה.  אז בשום אופן
  מה עושים, אם כן?

התובנה שצריכה להוביל אותנו יכולה ממש לנבוע מההתבוננות שלנו בעצמנו במצב השלילי הזה. 
בנו שלילי, העולם שלילי. נכון? למצב הזה קוראים  באותו הרגע נראה כאילו הכול שלילי, כל חלק

'הזדהות'. אנו כה מזוהים עם המצב הזה עד כדי כך שאנו שוכחים שהיו רגעים אחרים שהיו שונים, 
  שבהם אנחנו היינו אחרים. לכולנו היו גם רגעים טובים, נכון?

יכולים גם להזדהות עם  אם כן, באותה מידה שבה אנו יכולים להיות מזוהים עם המצב השלילי, אנו
מצב חיובי. בנוסף, מה שיכול לעזור לנו היא העובדה שכשאנו מזוהים, לטוב או לרע, ממד הזמן 

ירוע קרה בעבר, אנו חווים אותו כאילו הוא קורה כך שגם אם הא ,משתנה, הוא הופך להיות זמן הווה
   , עכשיו.היום

 ,קרו לנו בו דברים טוביםאז הרעיון הוא שאנו יכולים לבחור להתחבר לרגע טוב שחווינו, רגע בו 
  הרגשנו עוצמה ויכולת. אנחנו היינו שמחים, הרגשנו טוב עם עצמנו, 

עצרו לרגע וחפשו רגע שכזה. זה לא חייב להיות רגע שבו קרו דברים "גדולים", אלא פשוט רגע בו 
  כונים". מצאתם?קרו דברים "נ

 הרגע בו אשתמש לצורך הטכניקה הוא:
_____________________________________________________________________  

  שיא באופן מלאכותי.  למצב אחת הטכניקות הנפוצות ביותר היא להביא את עצמנו

 artificialי. בלועזית, המילה היא כאן המקום לרגע להוריד את סימן ה"מינוס" מהמילה מלאכות
, שקשור לעשייה. המשמעות המילולית של ficial-, אמנות, וartוהיא מורכבת משתי מילים: 

 fake it till you make"מלאכותי", אם כן, היא "לעשות באמנות". באנגלית זה קודד לכדי פתגם: 
it” "–  .העמד פנים עד שתצליח במשימה  

, דרך פסיכולוגית חברתית, לקחה את הפתגם הזה צעד אחד הלאה, (Amy Cuddy) איימי קאדי
, כלומר "העמד פנים עד ”Fake it until you become it“ניסויים מדעיים. היא קראה לזה 

אחת של מדיטציה" (הוצאת דקה  – OMM"שתהפוך לזה". פטריציו פאולטי קורא לזה, בספרו 
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ּ -הְֶרחדקרן), שהייתה לי את הזכות לתרגם, 'ּפ  לדמות מראש כדי ללמד את היכולת  –ה' ציָ ָר פיגו
  המוח לזהות את מה שאנו מכוונים אליו. 

  למצב שיא?  אז איך מביאים את עצמנו אופציה א':
אפשרות אחת היא לשים מוזיקה שאנחנו אוהבים, מוזיקה מקפיצה ומניעה, ופשוט 

לרקוד אתה (מצב הרוח הטוב מגיע די מהר) ולהגביר את האינטנסיביות יותר ויותר, 
לקחת את כל האנרגיה הזאת ולהכניס אותה לעצור,  ממש להשתלהב, ואז פשוט

ברים לאותו אירוע, אותו רגע מכונן של עצמה , אל תוך הלב שלנו, כשאנו מתחפנימה
  ושמחה.

  במצב הזה אפשר לשבת ולעשות את התרגיל.

למי שכוחו במחשבתו לא מתחבר לפיזיות של הריקוד, מומלץ מאד לעשות את  אופציה ב':
  . "אחת של מדיטציהדקה  – OMM " טכניקת

  מישה שלבים שהגה פטריציו פאולטי.של דקה אחת בעלת ח ציהמדובר במדיט
תוכלו לקרוא עליה, לקבל פרק במתנה ואף לרכוש את הספר בקישור 

https://hadkeren.co.il/product/omm  

להתחבר לעצמנו ולאותו רגע של עוצמה, תוכל לשמש ליצירת האנרגיה המדיטציה, שתאפשר לנו 
  הנכונה והמכוונת כדי להציב את המטרה.

  

  הגיע זמן המטרה שלנו. , לאחר שהבאת את עצמך למצב של שמחה ועצמה,ועכשיו

 

  2019 המטרה שלי לשנת

  המוחשית, מדידה, בת השגה ומדודה ליכולותיי שאשיג בשנה החדשה היא:המטרה 

____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

  שאעשה לטובת השגת המטרה שלי: חמש הפעולות הקונקרטיותואלה הן 

1. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 "הנוכחותדרך  –אררט כדי לחזק את המטרה שלנו בתוכנו, הנה תרגיל נפלא נוסף מתוך הספר "
  לרכישת הספר ולקבלת פרק בחינם:  . לינק"חדקרן"(גם הוא בהוצאת 

wop-https://hadkeren.co.il/product/ararat (  

  נו על השאלות הבאות:ע

  ?שרציתאת מה  לאחר שהשגת מה תהיה הרגשתך

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
 

  ?שרציתאת מה  לאחר שהשגתלעשות  יהיה באפשרותךה מ

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
  

  ?חייךכיצד ישתנו 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
  

  אילו אנשים יהיו סביבך?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  

  
  אילו חפצים יהיו ברשותך?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
  

  ?יהיו לךמחשבות אילו 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
  

  יהיו לך? אילו רגשות

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
  

  מהמצב החדש שלך? שמחמי יהיה 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
  

  מי יעריך אותך מחדש?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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 הקורס השלם לקריאה מהירה
בביתך, בזמנך החופשי, בקצב שלך, בליווי  באפשרותך לעשותאת הקורס שלנו 

 .שלנו
ימי אימון כדי לרכוש את היכולת לקרוא מהר, ללמוד  45חצי שעה בלבד ליום למשך 

 .טוב יותר, לסכם היטב, לזכור יותר

-שנים של קורסים פרונטאליים, בני יומיים ויותר מ 8שנים. לאחר  15אני מלמדת קריאה מהירה כבר 
ותו בכל מקום ובכל זמן כך שיתאפשר לך ללמוד א איש שלמדו אצלי, התאמתי את הקורס שלי  2200

לרכוש לעצמך את  כך יתאפשר לך. בערכה המכילה גם בונוסים ומתנות רבות ושנוח לך, וארזנו אות
המיומנות הזאת בחצי שעה ממוצעת של עבודה ביום בלבד, בנוחות של הבית שלך ובשעות הנוחות לך. 

 .ך לאורך כל הדרך ונהיה שם עבורך כדי לוודא את הצלחתךאנחנו נלווה אות
מדוע שיניתי את פורמט הקורס מפרונטלי לפורמט המקוון הזה? כי קריאה מהירה היא תהליך. 

התוצאות האמתיות, כמו בכל יכולת שפיתחת בחיים שלך, יגיעו בסופו של תהליך של אימון וחזרה 
ך שום תלות בימים מסוימים ובמיקום שאולי אינו מתאים ויצירת הרגל חדש. מעבר לעובדה שכך אין ל

לך, זו הדרך שלי להישאר אתך לכל אורך התהליך. ואני באמת נשארת אתך, צעד אחר צעד לכל הזמן 
 .שייקח לך להקנות לעצמך את היכולת. אענה על כל שאלה, הבהרה והכוונה שתהיה נחוצה לך

בשפה ידידותית וקולחת ומכיל את כל הצעדים כתוב  –אשר יישלח אליך בדואר  –ספר הקורס 
 45הפרקטיים שעליך לעשות כדי להצליח בקלות להכפיל, לשלש או אף יותר את מהירות הקריאה שלך. 

מיילים אשר יגיעו אליך אחד ליום, יתוו עבורך את מסלול האימון וידריכו אותך בדיוק מה עליך לעשות. 
יה לך צורך. לרשות המתאמנים עומדת גם קבוצת פייסבוק נהיה זמינים לכל שאלה או הכוונה לה יה

 .סגורה אשר מהווה קבוצת תמיכה

 :מה לומדים בקורס שלנו

ב, ”טכניקות הקריאה המהירה הן רבות ועתיקות יומין. קורסים לקריאה מהירה זמינים מאד בארה
יקאי משתמש למשל, שם ניתן למצוא אותם בכל מכללה או אוניברסיטה. גם הפנטגון והצבא האמר

 .בטכניקות אלה רבות ואף פרסם עליהן מחקרים
 .2003אני מלמדת קריאה מהירה בישראל מאז 

הקורס שאני מציעה תופס את הקריאה המהירה כחלק מתפיסת עולם שלמה לניהול הידע, ככלי שיכול 
מודפסים  לעזור לנו להתגבר על כמויות הידע הניכרות הזמינות לנו היום דרך האינטרנט, דרך ספרים

 .או דיגיטאליים ואשר הופכים להיות הכרחיים לכל אדם שרוצה להישאר מעודכן
הקורס מתבסס על כמה מהטכניקות הידועות לקריאה מהירה ואוגד אותן בתוך מערך שלם המתחיל 

עוד לפני קריאת הספר, על ידי פעולות הכנה והקדמה אשר מייעלות את הקריאה וחוסכות זמן ומאמץ 
תיים עם מיפוי החומר הנקרא לטובת הזיכרון העתידי. זוהי הסיבה שאני אוהבת לקרוא לשיטה ניכר, ומס

 .שכן מדובר בגישה מקיפה הרבה יותר לעולם הקריאה”, קריאה תלת מימדית“שלי

 למידע נוסף על הקורס ולרכישה יש ללחוץ על הקישור הזה

 ?קריאה מהירה למה צריך

אין זה סוד שהכלים הניתנים כיום דרך מערכת החינוך אינם תואמים את הצרכים של החיים המודרניים. 
אני פוגשת סטודנטים רבים באוניברסיטה, אנשים צעירים ואינטליגנטים להפליא, אשר פשוט אינם 

חנים ובתגמול בתי יודעים ללמוד. מערכת החינוך עוסקת עדיין בהקניית ידע, במדידת הידע במב
הספר לפי תוצאות המבחנים. בתי הספר מתמקדים בהכנת התלמידים למבחנים האלה, אשר במקרים 
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רבים מכילים ידע שאיננו שימושי או רלוונטי לחיים שמחוץ לכותלי בית הספר, וכך, התלמיד שוכח את 
וריכוז הנובעות  הנלמד מייד לאחר שפלט אותו לדף המבחן. כל זה מתלווה לשפע של בעיות קשב

 .הגירויים ומחוסר הידע כיצד לנהל אותם מריבוי 

וכך, גם אם הידע היום זמין לכולם, אנו מוצפים בכמויות של חומר קריאה והדרך בה אנו יודעים לקרוא 
 .אינה מספיקה עוד, היא איטית מידי ואנו לא מספיקים לקרוא את כל מה שאנו רוצים או צריכים

 ישל  מה מייחד את השיטה

נקודת המוצא ההכרחית היא שאין שום טכניקה בעולם שתוכל לקרוא במקומך! פשוט אין! אך החדשה 
הטובה היא שניתן בקלות להגביר את מהירות הקריאה שלנו ואף להשיג יתרונות רבים נוספים דרך כך 

ביותר  זה באמת הרבה יותר קל מכפי שחשבת! פיתחתי את המתודולוגיה הטובה בשימוש במוח שלנו. 
 .אשר תוכל להוביל אותך בביטחה לשיפור היכולות שלך

בקורס אנו לא מתמקדים רק בטכניקה, שכן למרות שהטכניקה היא באמת קלה, ברוב המקרים יש לנו 
מנגנונים פנימיים במוח אשר עוצרים את השינוי האפשרי ומקשים עלינו לרכוש גם את הטכניקה הקלה 

מהכנת הקרקע, מההבנה של המוח ושל המנגנונים אשר פועלים בו ולכן ביותר. לכן, הקורס שלי מתחיל 
עוזרים לך להבין בעצמך מה המוח שלך יודע לעשות, על מה ניתן לסמוך, ממה צריך להיזהר ומדוע 

 .קריאה מהירה היא הרבה יותר אפשרית ממה שחשבת
 30%-רות הקריאה בכשהקרקע מוכנה, הטכניקה פועלת ברגע וניתן ממש תוך דקה להעלות את מהי

ואף יותר. אנו מדריכים אותך כיצד לשפר את מהירות הקריאה שלך הן ביחס לספרים מודפסים והן 
ביחס לעבודה במחשב או בקורא האלקטרוני. מנקודה זו זה פשוט שיפור מתקדם והולך. ויתאפשר לך 

 .את מהירות ואיכות הקריאה שלך 500%-בקלות לשלש ואף להגביר ב
ריאה שלך היא תהליך שלם, והתהליך הזה מתחיל מהרגע בו החלטת לקרוא ספר או בשבילנו הק

מאמר. אנו מלמדים אותך לברור את הספרים שברצונך לקרוא, להבין כבר מראש מה הם מכילים ואם 
הם יכולים לענות על מה שרצית, היכן נמצא העיקר ומה, לעומת זאת, שולי יותר. נלמד אותך גם כיצד 

 .ר כך ניתן יהיה לזכור את תכניו גם בעתידלסכם את הספ
 .הידע שלך  שיציידו אותך בארגז כלים שלם לניהול  בונוסים שונים 11גם  ניתן לקבל עם הקורס השלם

 היכנסו לדף השאלות והתשובות שלנו ? רוצים להבין טוב יותר

 כדי לקרוא את עדויות המשתתפים במהדורות הקודמות היכנסו לכאן

 תנדרש כדי שאפשר יהיה לקרוא קריאה תלת מימדי מה

נדרשים כמה דברים, ביניהם, קודם כל, לנטוש שכנועים ופרדיגמות באשר לאפשרות להשתמש במוח 
ולקרוא בצורה שונה מזו המוכרת. כמו כן, במהלך הקורס ניתן ללמוד כיצד ניתן להירגע בכדי ליצור 

 .קשר עם רבדים עמוקים יותר של המחשבה

נוסף הנחוץ הוא אימון. פעמים רבות על מנת להקנות לעצמנו הרגלים חדשים לא מספיק לנסות  דבר
פעם אחת. כפי שאומר הפתגם: החזרה (והתמדה) היא אם כל האומנויות. כשאנו חוזרים ומתאמנים אנו 

גלות סוללים לעצמנו דרכים מוחיות חדשות המשפרות את יכולתנו יותר ויותר, ולכן גם את תחושת המסו
 .העצמית שלנו. אותו חלק בתוכנו שאומר ויודע כי הוא מסוגל

  


