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כללים ידע,  הקוראים  לכם  להעניק  כדי  כתבתי  העידוד"  "אומנות  הספר   את 

 ושיטות שיישומם יאפשר לכם לנצל בצורה אפקטיבית את אחד הנכסים החשובים

נפש וכוחות  ולהעניק תקווה, אמונה   ביותר שקיבלנו כבני אדם: היכולת לקבל 

מודדות עם קשיים ומשברים לצד השגת יעדים והגשמה עצמית. הנדרשים להת

זהו כלי זמין בעל יכולות מופלאות, ולמרות כך איןכוחו של העידוד הוא עצום!   

ניצולו ברמה האינ למעט  יעיל  בו שימוש  בין שימושנעשה   טואיטיבית. ההבדל 

 מושכל ונכון בעידוד לבין עידוד אינטואיטיבי ובסיסי, כמוהו כהבדל בין תזונה גוף

בלתי אכילה  לעומת  המזון  והרכב  הגוף  צרכי  הבנת  על   המתבססת   בריאה 

מבוקרת. ההבדל בתוצאות הוא אדיר.

 המבנה ואופן הפעולה של מנגנון הכוח – ומנטליקהפסיהספר הוא המשך לספרי "

 ”, המציג את הדמיון המופלא במבנה ובאופן פעולתם של שני מנגנוני הכוחהמנטלי

 של האדם -  מנגנון הכוח הפיסי ומנגנון הכוח המנטלי. כל מנגנון כוח  במרחב בו

הוא פועל.

ב העידוד" מתמקד  "אומנות  והרכבה עלהספר  הגוף  תזונת  בין חשיבות   דמיון 

ויכולת הפקת הכוח הפיסי, לבין חשיבות ה"תזונה מנטלית" קרי  איתנות הגוף 

 עידוד, אופיו ותכניו על איתנות הנפש ויכולת הפקת תעצומות הנפש. דמיון מופלא

משנה היוצרות  ותובנות   מסקנות  לשלל  מוביל   ושיטותאשר  כללים  סדורה,    

לעידוד נכון ויעיל במצבים שונים.

   עוסקים בהבהרת המבנה ומערך הכוחות  הפועלים במרחב המנטלי.  1-4  פרקים 

 ידע שיאפשר לכם להבין את הסיבות לכישלון, דחייה, ויתור, חוסר תעוזה, קושי

 בהתמדה וכדומה. פרקים אלא מבהירים את אופן פעולתם של כוחות הנפש  ומול

מה הם מתמודדים.

  עוסק ב"דיבור פנימי" – אחד היסודות של העידוד העצמי. הוא מופיע לפני  5  פרק 

 הפרקים העוסקים בסוגי העידוד כדי שבמהלך קריאתם תוכלו לתרגל את העידוד

העצמי.



לעודד     6-14  פרקים  וכיצד  עידוד  נידרש  בהם  הבסיסים  המצבים  את  מציגים    

ביעילות בכל  אחד ממצבים אלה.

כפי  15  פרק  בדיוק  ילדים.  לעידוד  יש  עצומה  ילדים. חשיבות  לעידוד     מוקדש 

גוף מאוזנת ובריאה בגיל הילדות חיונית לבניית חוסן וחוזק פיסי, כך  שתזונת 

תזונת הנפש קרי עידוד יעיל ונכון חיוניים לבניית נפש חזקה ואיתנה.

  עוסקים בכלים זמינים לעידוד עצמי ואחרים.  16-20  פרקים 

 

 רעיון או תובנה חשובים שראוי לאמץ !הסימן

 בקריאה ראשונה מומלץ לקרוא את הספר לפי סדר הופעת הפרקים.  המושגים,

 הרעיונות והתובנות הכלולים בו מתפתחים ונבנים בהדרגה מפרק לפרק. בקריאות

הבאות תוכלו להתמקד בפרקים מסוימים ובנושאים החשובים לכם יותר.

!עודדו  והתעודדו 

 נצלו את כוחו העצום של  העידוד  כדי  לחזק  את  עצמכם  ואת

 הזולת. אחרי החיים עצמם, זוהי המתנה הגדולה ביותר  בה  זכיתם -

היכולת לקבל ולהעניק  תקווה,  אמונה וכוחות    נפש  כדי  להתמודד,

          להתקדם,  לצמוח   ולממש   את   עצמכם   כבני   אדם.

 שיתגשמו כל משאלות
לבכם לטובה !
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על העידוד

משברים עם  בהתמודדות  העוזרים  ותקווה  אופטימיות  בנו  מפיח   העידוד 

 ותקופות קשות, לצד חיזוק הנפש באמונה, אומץ, נחישות והתמדה הנדרשים

לצורך ביצוע שינויים, פריצות דרך, השגת יעדים והגשמה עצמית.

מסלול החיים משובץ קשיים והתמודדויות בהם עידוד יעיל יכריע...

בין שבירה  - לבין התאוששות

בין כישלון – לבין הצלחה

בין חשש – לבין תעוזה 

!בין  איבוד תקווה – לבין יציאה לדרך חדשה 

 השפעת עידוד על רמת התוצאות, ההישגים ויכולת ההתמודדות היא עצומה.

 זהו עוד אחד מהדברים שאנו חיים לתוכם ואף פעם לא חושבים רגע "מחוץ

" כדי לחוש ולהבין כמה הם מופלאים.לקופסא

זוג, זקוקים לעידוד לחיזוק האמונה• גבר או אישה שנואשו ממציאת בן    

להמרצה, עידוד  לצד  האמיתית,  האהבה  את  למצוא  ביכולתם   והתקווה 

נחישות והתמדה כדי שיפעלו בנידון ללא לאות.

ילד שניכשל בבחינה למרות שהקדיש זמן רב בלימוד והכנה, זקוק לעידוד•   

שיעזור בהתמודדות עם הכישלון וימנע השפעה שלילית מרחיקת לכת.

יזדקק• כך  קשבת. אחר  ואוזן  לעידוד, תמיכה  זקוק  אדם שחווה שכול,    

לעידוד להמרצה והנעה לצורך שיקום חייו.

  גבר או אישה שגילו שבן זוגם בוגד, זקוקים לעידוד לחיזוק הביטחון•
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 והדימוי העצמי,  יחד עם עידוד להגברת האמונה והתקווה בהצלחת שיקום

זוגיות חדשה. עידוד להמרצה, הנעה וחיזוק הנחישותהזוגיות או מציאת    

וההתמדה יעניקו להם כוחות כדי לפעול להשגת מטרתם.

  אדם שהפסיד את כספו בעסק כושל זקוק לעידוד לאחר כישלון  לצד עידוד•

לנחישות והתמדה  בשיקום העסק או בניית עסק חדש.

לפרופורציות• עידוד  צריך  ירוד  רוח  מצב  עם  בבוקר  קם  שפשוט  מי    

ולאופטימיות כדי שיבין שהחיים יפים ושאין לו כל סיבה להיות בדיכאון.

השפעת עידוד נכון על רמת התוצאות, ההישגים ויכולת ההתמודדות

עם משברים היא עצומה. והכי נפלא ש..

שני הצדדים יוצאים נשכרים !  

 אין צורך להסביר לאיש מה עצמתו והשפעתו של עידוד יעיל בזמן הנכון. אך

מעטים מבינים  שלא  רק מקבל העידוד זוכה בחיזוק ותמיכה.  נותן העידוד –

"המעודד", זוכה גם הוא במתנה נפלאה!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
עידוד זו עשייה המזכה את המעודד עצמו במתנה -

! הבאת תועלת וערך עצמי מעצימה ,  תחושת סיפוק
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ירון ריבלין -
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העידוד  את  התעוזהמקבל  העצמת  לצד  והתקווה  האמונה  בחיזוק   זוכה 

הנחישות וההתמדה הדרושים להתמודדות ולהתקדמות !

זוכה בסיפוק אדיר !נותן העידוד 

 אחד המרכיבים החשובים במציאת השלמות והאושר האישי הוא עשיה למען

הזולת. ומה פשוט, זול ומיידי יותר מהענקת עידוד לאחרים. 

 עידוד זו עשיה המזכה את המעודד בתחושת סיפוק עצומה הנובעת מהידיעה-

 !אני עוזר, אני מועיל, אני  שווה

 נצלו את כוחו העצום של  העידוד  כדי  לחזק  את  עצמכם  ואת הזולת. אחרי

היכולת לקבל   - זכיתם  בה   ביותר   הגדולה  זוהי המתנה   החיים עצמם, 

ולהעניק  תקווה,  אמונה וכוחות    נפש  כדי  להתמודד,

          להתקדם,  לצמוח   ולממש   את   עצמכם   כבני   אדם.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
יום יבוא ואלוהים יחשוף את  סודות העתיד לפני האדם.

עד  אז  תתמצה  כל   החכמה  האנושית   בשתי  מילים:

"ציפייה ותקווה”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- אלכסנדר דיומא -
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  1  פרק 

מה נידרש כדי לעודד 

ולהתעודד

מה
מדוע
תוכן

פןואו
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 עידוד נכון צריך להתחשב באישיותו של האדם, במצבו הנפשי ובסיטואציה

לשמה נדרש העידוד. כל אלה קובעים את יעילות העידוד: 

 לבניית חוסן ואיתנות מנטלים•

 לחיזוק תעצומות הנפש הדרושות להתמודדות עם קשיים ומשברים•

יעדים,• השגת  לצורך  הנדרשים  וההתמדה  הנחישות  התעוזה,  ולהעצמת    

הגשמה אישית ומימוש עצמי.

 בדיוק אותם תהליכים  ושיקולים שנעשים לפני מתן פתרון לחולי או חסך

 כדי להעניק עידוד יעיל אשר יחזק את הנפש וישיבבצע גופני,  צריכים להת

אותה לאיזון:  

גוף - כדי להעניק טיפול יעיל  לאדם  החש בגופו  צריך לבצע:

        : אפיון של הבעיה

 אותו אדם מרגיש (חולשה, כאבים..)  מה

 (התייבשות, פציעה, וירוס...)מדוע

: קביעת  הטיפול הראוי

דרש כדי להשיב את הגוף לאיזון (חומרים או תהליכים)  הנהתוכן 

   תרופות, דיאטה, ניתוח...אופן הביצוע 

נפש - כדי לחזק נפשו של אדם ולעזור לו להשיבה לאיזון צריך לבצע:

:אפיון של הבעיה

דן, חוסר תקווה, חוסר מוטיבציה... חש המתמודד.  תבוסה, עצב, אבמה

  הוא חש כך.  מול איזה קושי, משבר או אתגר מתמודד אותו אדם:מדוע

 וכדומה...ד כספי, חולי, בדידות, קושי כלכלי פרידה, שכול, הפס
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 : קביעת  הטיפול הראוי

עצמית,נדרההתוכן  אמונה  תקווה,   - ההתמודדות  וייעול  לשיפור   ש 

 אלא יקבעו את אופטימיות, בטחון, נחישות, תעוזה, התמדה, אוזן קשבת.

תוכן העידוד.

  העידוד. הבנת התוכן הנדרש כדי להשיב לנפש את האיזון  חסרת ערךאופן

והעוצמה הכמות  העידוד,  טכניקת  זאת.  לעשות  כיצד  יודעים  איננו   אם 

העידוד. אופן  את  או קובעים   רם  בקול  רגוע, שקט,  מתון,  נמרץ,   עידוד 

 בצעקות, לצד רגישות למינון ולמשך זמן העידוד – רציף, הפוגות, לסירוגין.

עידוד יתר מעצבן ומרגיז, עידוד קצר מהנדרש לא מביא לתוצאות הדרושות.

יש אחרים  ועידוד  עצמי  עידוד  של  העצום  מכוחו  התועלת  מלוא   להפקת 

להכיר: 

  את המצבים הבסיסיים בהם אנו נתקלים בקשיים.•

  מהם תעצומות הנפש הנדרשות בכל מצב.•

  כיצד לחזק אותן באמצעות עידוד יעיל.•

הנדרש, העידוד  אופי  ובהתאם  מתמודדים,  אנשים  מולם  הקושי   מצבי 

קבוצות לתת  מתחלקת  קבוצה  (כל  עיקריות.  קבוצות  לשתי   מתחלקים 

כמוסבר בהמשך)

- עידוד לתמיכה וחיזוק .1  צבי משבר, כישלון ותקופות רעות. תרחישיםמב 

ככל מהר  הרעה  התקופה  את  לצלוח  כדי  נדרשות  הנפש  תעצומות   בהם 

האפשר ועם מינימום כאב ונזקים לעתיד.

עידוד להמרצה.2    -  דרךהתמודדות עם אתגרים, יצירת שינויים, פריצות   

 והשגת יעדים. תהליכים מנטלים דינמיים. תנועה במרחב ההישגים וההגשמה

העצמית .
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 כפי שלא רק בזמן מאמץעידוד לאיתנות וחוסן מנטליים - : והכי חשוב. 3

 מוגבר או חולי, תזונה בריאה נדרשת לגוף לצורך הענקת חיוניות וחוסן כללי,

 כך גם עידוד ושבח נדרשים לנפש לא רק ברגעי קושי ומשבר. שבח והערכה

בטחון נפשי,  חוסן  בונים  הנפש הקבועה הם אשר   סדירים כחלק מתזונת 

ודימוי העצמי איתנים.

 המשאבים הנפשיים הדרושים לצורךאת אופי הקשיים אתם אנו מתמודדים, 

 הדמיון המופלא בין מבהיר התמודדות יעילה והדרך לחזקם באמצעות עידוד,

שני מכלולי הכוח של האדם  כמוסבר בפרק הבא.
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   2  פרק   

מרחב התנועה המנטלי - 

מרחב ההישגים והמימוש העצמי
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 אם מדובר  בעצמי או אם מדובר בזולת, לצורך עידוד יעיל יש לאפיין את

ובהתאם להגביר את המשאביםמהות האתגר או הקו  שי מולו מתמודדים 

  התובנות הבסיסית לצורך4המנטליים הדרושים לצורך ייעול ההתמודדות.  

עידוד יעיל, התגברות על קשיים ומשברים וייעול ההתמודדות הן:

. האדם נע בשני מרחבים – הפיסי והמנטלי.1

 . לצורך תנועה במרחב המנטלי (בדיוק כמו לצורך תנועה במרחב הפיסי)2

נידרש כוח.

.  להפקת כוח נידרש מזון.3

. תזונה מנטלית משמעותה עידוד.4

. האדם נע בשני מרחבים1

 המרחב המוחשי בו נע האדםזה שנתפס באמצעות החושים.  – במרחב הגשמי

 ליכה או ריצה. התקדמות אשר דורשת השקעתממקום למקום באמצעות ה

מתקיימים אנו  הגשמי  המרחב  שלצד  להבין  חשוב  אבל  גופני.   מאמץ 

ומתמודדים  גם..

 . זהו מרחבמרחב ההישגים, ההגשמה והצמיחה האישית -  במרחב המנטלי

 לכל דבר ועניין גם אם אין העין יכולה להבחין בו! אדם לפני התמודדות עם

 משבר אינו אותו האדם שאחרי ההתמודדות. אדם לפני השגת יעד, יצירת

 שינוי או פריצת דרך אינו אותו האדם שהיה לפני כן. לאחר ההתמודדות הוא

 עשוי להימצא במקום גבוה יותר או נמוך יותר במרחב המנטלי. מחוזק או

מוחלש בהתאם לתוצאות ההתמודדות.

התמ חדשכל  במקום  אותנו  ממקמים  כישלון,  או  הצלחה  הישג,   ודדות, 

המנטלי.  אותובמרחב  לא  הוא  בו,  וזכה  על תפקיד מסוים   אדם שנילחם 

 האדם שהיה לפני הזכייה. לא רק במרחב הגשמי בו תפקידו החדש בא לידי

 ביטוי בשכר גבוה  יותר,  משרד  גדול  ועוזר  צמוד.  אותו  אדם נמצא  במקום

יותר  גבוה במרחב ההישגים וההגשמה העצמית.



  13                            מרחב התנועה המנטלי - מרחב ההישגים והמימוש העצמי 

 מקום גבוה יותר אשר ממנו האופק הנשקף רחב יותר והעתיד עשיר ומגוון

 יותר באפשרויות. מקום בה עצמתו המנטלית של אותו אדם חזקה יותר מכפי

שהיתה קודם.

. לצורך תנועה נידרש כוח2

 בדיוק כפי שבמרחב הגשמי נידרש כוח לצורך תנועה,  כך במרחב ההישגים

ה לצורך  הנפש  כוחות  נדרשים  המנטלי  צמיחהוההתמודדויות   תמודדות, 

תנועה והתקדמות בכל אחד בשני המרחבים תלויה בעוצמתוהשגת יעדים.   

הכוח אותו יכול האדם להפיק. 

ומופלאים.  מורכבים  מכלולים  שני   - והנפש  ששניהםההגוף  להם   משותף 

כוללים מנגנוני הפקת כוח אשר פועל מול התנגדות לצורך יצירת תנועה !

 – לצורך תנועה של הגוף במרחב הגשמי. מנגנון הכוח הפיסי •

המנטלי • הכוח  מנגנון  במרחב  תנועה  לצורך  הנידרשים  הנפש  כוחות   –   

יצירת שינויים, דרך,  פריצות  והמימוש העצמי. קבלת החלטות,   ההישגים 

השגת יעדים והגשמה עצמית.

. להפקת כוח נידרש מזון3

 המוטיב המרכזי המוביל את הספר "אומנות העידוד" הוא הדמיון המופלא

ויכולת הפקת כוח והשפעתו של מזון בריא על איתנות הגוף   בין חשיבותו 

 פיסי, לבין חשיבותו והשפעתו של "המזון המנטלי" - עידוד, על חוסן הנפש

 ויכולת הפקת תעצומות הנפש. דמיון זה מוביל למסקנות ותובנות מפליאות

עידוד אשר אחרים.  ועידוד  עצמי  לעידוד  ושיטות  כללים   המציגות סידרת 

ההת יכולת  את  התעוזה,משפר  חיזוק  לצד  ומשברים  קשיים  עם   מודדות 

הנחישות וההתמדה הנדרשים להשגת יעדים, יצירת שינויים ומימוש עצמי.
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 למרות שאני בטוח שאיש מכם לא יצא לריצה ארוכה בלי לאכול מזון מתאים

מבחינת  נערך  מכם  איש  אם  תוהה  אני  במים,  להצטייד   "תזונהומבלי 

לפני,מנטלית" מוגברים.  מנטלים  משאבים  הדורשות  משימות  לקראת    

במהלך ואחרי המשימה. 

 כמו חשיבות תזונה נכונה והתאמת תפריט אישי לצורך הענקת חיוניות הגוף

יכולת הפקת כוח פיסי במצבים שונים, כך התאמת העידוד לאדם  ושיפור 

 ולנסיבות קובעת את יעילותו. עידוד נכון צריך להתחשב באישיותו של האדם,

 במצבו הנפשי ובסיטואציה לשמה נדרש העידוד. כל אלה קובעים את יעילות

העידוד ותרומתו:

  לבניית דימוי ובטחון עצמי,  חוסן ואיתנות מנטלים. •

  לחיזוק תעצומות הנפש הדרושות להתמודדות עם קשיים ומשברים. •

  ולהעצמת התעוזה, הנחישות וההתמדה הנדרשים לצורך השגת יעדים,•

     הגשמה אישית ומימוש עצמי.

חשוב לכן  ומוגבלויותיו.  כישוריו  לאופיו,  בהתאם  לעידוד  זקוק  אדם   כל 

 שלדברים שנבחר לומר יהיה נופך אישי, מנומק, מפורט ומתאים לאותו אדם

ללא ססמאות ואמירות כלליות.

. תזונה מנטלית משמעותה עידוד4

 עידוד הוא מזון הנפש. עידוד לנפש כמוהו כמזון לגוף. כפי שבמצבים שונים

חוסרים, השלמת  לצורך  גוף  תזונת  להרכב  חשיבות  יש  שונות   ובתקופות 

צורכת הנפש  בהן  השונים  המצבים  הכרת   כך  והתאוששות,  כוח   הפקת 

 ונדרשת לתגבור חשובה להפקת מלוא התועלת מכוחו של העידוד. עידוד אשר

יכריע בין הצלחה לבין כישלון בהשגת יעדים והתמודדות עם קשיים.

ומערכי המרחבים  שני  בין  מפליאים  דמיון  קווי  אציג שלושה  הבא   בפרק 

פועל האדם – הפיסי והמנטלי. הכוחות בהם  
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 ודדויות ומהלכים מנטליםקווי דמיון אלא יאפשרו לכם להתייחס אל התמ

 באופן מובנה וברור. התייחסות אשר מובילה לשלל תובנות, כללים ושיטות

 לעידוד והתעודדות יעילים. הדמיון בין חשיבות הרכב המזון ותזונה נכונה על

 יכולת הפקת הכוח פיסי, לבין אופי ואופן העידוד – תזונת הנפש, על יכולת

מציג  הנפש,  תעצומות  הערכותהפקת  לגבי  מעניינות  ומסקנות   היקשים 

את יגביר  יישומם  אשר  כללים  שונים.  מסוגים  מאמצים מנטלים   לקראת 

 עצמתכם המנטלית וישפר את  סיכויי הצלחתכם  בהשגת יעדים ובהתמודדות

עם קשיים ומשברים.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
המונע הגדול ביותר מן האדם להשיג את 

מבוקשו, הוא חוסר האמון שלו  שהדבר בכוחו.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- רבי נחמן מברסלב -
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  3  פרק 

מערך הכוחות 

במרחב המנטלי

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
האדם מורכב מגוף ונפש,

בשניהם הוא שואף לגדול ולצמוח.

שני מכלולים נפלאים ומורכבים,
בשניהם מתקיימים אותם חוקי תנועה וכוח !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- ירון ריבלין -
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הבנתם המנטלי.  במרחב  והכוח  התנועה  חוקי  להבנת  יש  עצומה   חשיבות 

 מאפשרת עידוד והתעודדות יעילים. כדי לנצל ביעילות את כוחות הנפש יש

 . הבנת  עם אילו כלים  ו מול מה אנו מתמודדים, היכן אנו מתמודדיםלהבין 

ולמתעודד כלים  מערך הכוחות החיוביים לעומת השליליים תקנה למעודד 

כדי לנצל את מלוא כוחו של העידוד. 

 פן פעולתם של שני מנגנוניבפרק זה אציג ארבעה קווי דמיון מפליאים בין או

הכוח והתנועה של האדם:

הפיסי  • הכוח  במרחבמנגנון  הגוף  ולהתקדמות  - האחראי להתמודדות    

הגשמי.

  - האחראי על התמודדות והתקדמות האדם במרחבנגנון הכוח המנטלימ  •

ההישגים והמימוש העצמי.

) אלה  מפליאים  דמיון  "פסיומנטליקה")קווי  בספרי  המפורטים  נוספים   ורבים 

 במבנה ובאופן פעולתם של שני מנגנוני הכוח, מאפשרים תרגום והמרת הידע

 המדעי הרב אודות מנגנון הכוח הפיסי והשיטות לחיזוקו, אל מנגנון הכוח

 המנטלי. תרגום והמרה אלא מציגים כללים ושיטות לחיזוק והעצמת כוחות

 הנפש. והתוצאה החשובה מדמיון מופלא זה, היא היכולת לתרגם ולהמיר

הכללים הקובעים את הרכב תזונת הגוף המומלץ במצבי מאמץ פיסיאת   

עידוד, המומלץ במצבי מאמץ מנטלי  - תזונת הנפש  ואופי   שונים, להרכב 

שונים.

" במונחים  העצמהשימוש  והמימוש  ההישגים  ו-"מרחב  בעליהי"   "טיפוס 

 מומלץ לכל אחדממחישים היטב מהות התהליכים המנטליים המופשטים.  

 להטמיע ולהפנים אופן חשיבה מוחשי זה המבהיר קשיי ביצוע ודחייה לא

 ברורים,  ויתור, כישלון, היסוסים, לבטים וכדומה. חשוב להבין שכל מהלך

 של השגת יעד, התגברות על קושי, יצירת שינוי או פריצת דרך, כמוהם כעליה

 ממקום נמוך למקום גבוה יותר במרחב המנטלי – מרחב ההישגים וההגשמה

וכפי שבמרחב התנועה הגשמי קיימים כוחות המתנגדים לתנועה  העצמית. 

מול הפועלים  מנוגדים  כוחות  קיימים  המנטלי  במרחב  כך   ולהתקדמות,  

קדמות ולצמיחה.שאיפתנו להת
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. מול מה מתמודדים כוחות הנפש – המשקל והחיכוך המנטלי1

 הבנת מהות הכוחות מולם אנו פועלים במרחב ההישגיות וההגשמה העצמית

הכרחית לצורך ניצול אפקטיבי של תעצומות הנפש. 

 שני סוגי כוחות מתנגדים לכוח הרצון ולהתקדמותנו במרחב המנטלי. כוחות

 אלא דומים באופן מפליא לאופיים ומהותם של הכוחות המתנגדים לתנועה

במרחב הפיסי הגשמי:

במרחב הגשמי

קדמות הם:שני הכוחות הפועלים מול כוח הגוף ומקשים על ההת

 - התנגדות הנובעת ממקור עצמי. ככל. משקל 1

שאדם יותר כבד כך התנועה יותר קשה.

חיכוך2 חיצוני..  ממקור  הנובעת  התנגדות   -   

המפוזרים שונים   ומכשולים  המסלול   אופי 

רכולאו

במרחב המנטלי

 מהות הכוחות המתנגדים לעליה ולצמיחה במרחב המנטלי זהה בדיוק לזו

שבמרחב הגשמי:

  - "שק" החששות, החרדות וכישלונות העבר שאנו. "כוח המשקל המנטלי"1

 נושאים על גבנו אשר מקשה ומגביל את תנועתנו במרחב המנטלי. קושי הנובע

ממהותנו הפנימית ומלווה אותנו לכל אשר ניפנה.

החיכוך המנטלי"2 "כוח  בהשגת.  אובייקטים  חיצוניים  מקשיים  הנובע   -   

 המשימה: מתמודדים אחרים, אנשים שמפריעים להתקדמות, חוסר פרגון

וכדומה. כוחות שאינם נובעים מתוך עצמנו אלא מגורמים חיצוניים.
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. הזיקה בין הכוחות המתנגדים2

 גם בזיקה וההשפעה ההדדית בין שני סוגי הכוחות המתנגדים קיים דמיון

 במרחב התנועהמופלא בין המתרחש במרחב התנועה הגשמי לבין המתרחש "

נגדות מעצימים זה את זה.":  שני מקורות ההתהמנטלי

במרחב הגשמי

גדלה כך  יותר,  גדול   שהמשקל   ככל 

החיכוך כוח  של  השלילית   ההשפעה 

כך גדלים  החיכוך  שכוחות  ככל   ולהפך. 

השפעתו השלילית של המשקל גדלה.

במרחב המנטלי

בדיוק אותו קשר מתקיים בין שני הכוחות המתנגדים במרחב המנטלי: 

עבר ניסיונות  פרי  והפחדים  החששות  "שק"   – המנטלי"  ש"המשקל   ככל 

כך יותר,  גדול  שלנו  העצמית  היעילות  תחושת  על  משפיע  אשר   כושלים 

פרגון, חוסר   - המנטלי"  החיכוך  "כוחות  של  השלילית  השפעתם   מועצמת 

מתמודד רציני או כל קושי ממקור חיצוני . 

– קשיים בדרך להשגת  ולהפך: ככל שגדלים "כוחות החיכוך המנטליים"  

נערה של  ליבה  על  נוספים  מתחרים  לתפקיד,  נוספים  מועמדים   המטרה, 

כדומה, כך מועצמת השפעתו השלילית של "כוח המשקל המנטלי". 

ומעמסה מנטלים. התמודדות אתה נטל   שיגרת היום-יום לכשלעצמה היא 

או קושי  מתווסף  זה  כשלנטל  שלנו.  הנפש  תעצומות  ממאגר  חלק   מכלה 

מעקבים גורמים  אותם  כל  ובהתאמה  גדל  הנטל  שגרתית,  לא   משימה 

 הקיימים כדרך קבע בחיינו מתעצמים. השפעתם השלילית הופכת משמעותית

יותר.
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 (כוח נשיאה מול כוח. יכולת התמודדות לעומת יכולת השגיות 3

תנועה)

 אחד מקווי הדמיון המרתקים ביותר בין שני מנגנוני הכוח והמרחבים בהם נע

 . שתייכולת התמודדות לבין יכולת השגיותהאדם, מבהיר את ההבדל בין 

 מיומנויות שונות שאין בהכרח אחת מוכיחה על השנייה! הבדל זה מומחש

 י. הבדל זהכוח נשיאה לבין כוח תנועה במרחב הגשמבאמצעות ההשוואה בין  

 הנו בעל חשיבות עליונה לצורך שיפור יכולת ההתמודדות וההישגיות כמובהר

להלן:

במרחב הגשמי

את מכירים  ופיסיולוגיה  באנטומיה   העוסקים 

 . הבדל זהכוח תנועה לבין כוח נשיאהההבחנה בין 

 בא לידי ביטוי בצורה מוחשית בצבא: רבים מכם

 מכירים את אותם חיילים שאינם מסוגלים לרוץ

  שכיבות סמיכה, אך אפשר5 מטר או לעשות 200

 להניח על גבם מרגמה + ג'ריקאן + אלונקה, והם

 נשארים זקופים וממשיכים לצעוד "כנגד כל חוקי

ושרירים בשלד  מצוידים  אלה  אנשים   הטבע". 

התנועתיים השרירים  לעומת  חזקים   מייצבים  

 שמפותחים  פחות.  קיימת  אצלם  אבחנה  ברורה

 בין יכולתם לבלום ולשאת משקל רב לבין יכולתם להניע את עצמם במהירות

וביעילות.

במרחב המנטלי

המקביל להבדל זה במרחב המנטלי הוא ההבדל המהותי בין 

 מנטלי) לעומת נשיאה (כוח יכולת התמודדות עם קשיים ומשברים   •

 מנטלי)תנועה (כוח יכולת השגיות   •

אנשים רבים חיים תוך כדי התמודדות עם קשיי פרנסה, גידול ילדים ובריאות
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 עצומים. מטען עצום שלעתים לא ברור למתבונן מהצד כיצד הם נושאים אותו

או תפקיד. מישרה  על  רב להתמודד  להם קושי  יהיה  מאידך  לקרוס.   בלי 

 "תנועהי" אדיר אך פחות בכוח נשיאה מנטלאנשים אלא מצוידים בכוח "

 .  לעומתם קיימים אנשים אשר מיומנים בהשגת יעדים, אך עם הופעתמנטלי”

 משבר או דחק כמו פרידה מבן זוג, פיטורים, פשיטת רגל וכדומה הם קורסים

מיד.  

(כוח אירובי לעומת כוח האנאירובי). תעוזה לעומת התמדה 4

  הנדרשת להוצאהתעוזהקו הדמיון האחרון והחשוב ממחיש את ההבדל בין 

לבין  ומכריעים,  קצרים  מהלכים  של  לצורךהתמדהלפועל  הנדרשת    

היטב מומחשת  זו  אבחנה  ארוכים.  ומהלכים  משימות  עם   התמודדות 

בין שני מסלולי הכוח הפיסים של האדם: מסלול הכוח  באמצעות ההבדל 

האירובי ומסלול הכוח האנאירובי.

במרחב הגשמי

במכלול הפקת הכוח הפיסי מוכרים שני מסלולי הפקת כוח :

קצר.ק זמן  - הפעלת כוח מתפרץ מקסימלי לפר מסלול הכוח האנאירובי•

 -הפעלת כוח לא מקסימלי למשך זמן. כושר סיבולת. מסלול הכוח האירובי•

במבנה תלויים  והכושר  הסיבולת  לחילופין  או  המתפרץ  הכוח   עוצמת 

 אדם בעל כושר גופני מצוין אינו השרירים וביכולת חילוף החומרים של הגוף.

 בהכרח בעל כוח מתפרץ רב. אצן מרתון לא בהכרח יכול להרים משקולת

 כבדה. לעומתו מרים משקולות לא בהכרח יכול לרוץ ריצה ארוכה. אלה שני

מסלולי הפקת כוח שונים !

במרחב המנטלי

באופן מדהים קיימת חלוקה דומה בתעצומות הנפש המנטליות:

מאמץ מנטלי עוצמתי וקצר הנדרש לצורך ביצוע החלטהמץ –  תעוזה ואו •
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שאחרי המציאות  העניינים.  מהלך  מיד  משנה  אשר  מכריעה  משימה   או 

  שיחת טלפון מכריעה, הוצאת מסר מרשות הביצוע שונה מזו שלפני הביצוע.

. "מסלול הכוח המנטלי האנאירובי".עצמכם לרשות הרבים וכדומה

 תנועהרך זמן הנדרש לצורך שימור מאמץ מנטלי לאונחישות והתמדה  -   •

"מסלולבמרחב המנטלי. התמודדויות ומהלכים המתרחשים לאורך זמן.    

הכוח המנטלי האירובי".

 

 שתי קבוצות של תעצומות נפש שאין אחת מוכיחה על קיומה של השנייה:

יכולת התמדה והחלטיות עשוי להיות חסר   : הוא מסוגלאדם בעל תעוזה 

 לקבל החלטות ולהתחיל בביצוע משימות הדורשות תעוזה ואומץ,  אך אם

 התהליך נימשך לאורך זמן או מתגלים בו קשיים  הוא ירים ידיים וינטוש.

ותעוזה, עלול יכולת התמדה אך חסר החלטיות  ובעל  נחוש   לעומתו, אדם 

 להתפתל חודשים ושנים עד שיקבל את האומץ להתחיל במהלך חשוב, אך

מאותו הרגע שהתחיל הוא לא יוותר ויהי מה.

פיסי  – הכוח  מנגנוני  שני  פעולת  ובאופן  במבנה  זה  מפליא  דמיון   מתוך 

 ומנטלי, נובעת המסקנה הטבעית: אם שני מנגנוני הכוח פועלים באופן דומה

 ביבות בעלות חוקיות דומה, הרי שיהיה קיים גם דמיון והקבלה בין אופןובס

 הזנת שני מנגנוני הכוח. רעיון זה מוביל לפרק הבא העוסק במוטיבציה –

הדלק של מנגנון הכוח המנטלי.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
סוד ההצלחה הוא – דבקות במטרה !  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- בנימין דישראלי -
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  4  פרק 

  המוטיבציה

הדלק של מנגנון הכוח המנטלי
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 לאחר הצגת והבהרת המרחב המנטלי ומערך הכוחות הפועלים בו, יעסוק פרק

 המוטיבציה. הדלק המניע אתזה במרכיב הקובע את עוצמת הכוח המנטלי – 

גלגלי מנגנון הכוח המנטלי.

 מטרת העידוד העצמי או עידוד הזולת היא הגברת המוטיבציה. עידוד יעיל

 "בעידודמחייב הבנת הרכב ואופן היווצרות כוח ההנעה הפנימי שלנו. במיוחד 

 ) קובעת רמת המוטיבציה את יכולת הפקת כוחות10-13(פרקים להמרצה" 

הנפש תעוזה והתמדה הנדרשים לביצוע משימות.

 מנגנוני הכוח -  פיסי ומנטלי,פן  פעולת שני  דמיון  מדהים  במבנה ובאו

בנסיבות המוטיבציה  הגברת  מאפשרת  שהכרתם  וכללים  לתובנות   מוביל 

 בדיוק כמו מערכת העיכול הפיסיולוגית שאחראית על קליטת המזוןשונות. 

כך כוח,  לצורך הפקת  חומרי דלק שמוזרמים אל השרירים  לכלל   ועיבודו 

בהתאם המציאות  את  מעבדת\מפרשת   מנטלית",  העיכול\עיבוד   "מערכת 

 להבנתו ואופיו של האדם, ומייצרת את המוטיבציה. המוטיבציה מוזרמת אל

 "השרירים המנטליים" אשר ממרים אותה לכוחות הנפש -  נחישות, התמדה,

החלטיות  ותעוזה.

עת משני מרכיבים: המוטיבציה נוב✔

היעדחשיבות בהשגת  או  המשימה  בהצלחת  האדם  שרואה  הערך   –   

שלכות החיוביות הנובעות מכך.והה

עלאמונה להתגבר  יכולתו  כלומר  העצמית.  ביעילותו  האדם  אמונת    -   

הקשיים הנדרשים לצורך השגת היעד הנכסף.
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 חשוב להבין שרצון אינו מוטיבציה!  רצון נובע מחשיבות היעד. חשיבות ✔

אליה מתווספת גם אמונה  ביכולת הביצוע יוצרים את המוטיבציה !

 רצון אינו אומר מאומה על מוטיבציה. לא חסרים אנשים שרוצים ורוצים ...

 אך חסרי מוטיבציה בשל חוסר אמונה ביכולתם לממש את היעד (בדרך כלל

אלה אנשים מתוסכלים, מרירים המרבים לקטר). 

 חשיבות המשימה + עוצמת האמונה ביכולת השגתה מגדירים את  רמת ✔

המוטיבציה.

  נובעת משיקולי אגו + שיקולי כדאיות וחשיבות אמיתיים. חשיבות המשימה

 מרכיב האגו הנו רגשי לחלוטין. בד'כ מבוסס על השוואה עם אנשים בסביבת

המחיה \ עבודה הקרובה.
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מיקום השכר,  גובה  כמו  שיקולים  הם  אמיתיים  וצורך  כדאיות   שיקולי 

במצב והתחשבות  בשילוב  מעובדים  אלה  וכדומה.  קידום  סיכויי   המשרד, 

ניתוח או  המתמודד עצמו. מצב כלכלי קשה או צורך מיידי בכסף למימון 

תפקיד או  מישרה  של  חשיבותה  את  יגדילו  המשפחה,  מבני  לאחד   טיפול 

המניבים משכורת גבוהה יותר.

המשאביםהאמונה מקבלים מהשוואת  הסובייקטיבי שאנו  מהיחס  נובעת    

(הנדרשים המשימה  השלמת  לצורך  המשאביםרצוי  את  הערכתנו  לבין   ,( 

) שלנו  במונח מצויהאישיים  מוגדר  זה  יחס  עצמית". ).  יחס"יעילות   זהו 

 סובייקטיבי לחלוטין! על יחס זה חייב המעודד להפעיל את מלוא השפעתו.

על ובהתאמה  האמונה  על  ישירות  משפיעה  מחודשת  ראיה  זווית   הקניית 

יכולת הפקת מוטיבציה.

הגברת המוטיבציה. חיזוק✔ לצורך  הנדרש  לזהות את  יעיל צריך  מעודד    

 האמונה ביכולת הביצוע לצד הגברת חשיבות המשימה. בהתאם לכך יוגדר

העידוד המתאים.

 הדוגמה הבאה מבהירה את ההבדל בין עידוד הנדרש במצב של חוסר אמונה

לעומת עידוד הנדרש במצב של  חוסר חשיבות:

חוסר חשיבות

  היא ילדה שמנה. רופא קבע שבריאותית עליה לרדת במשקל. זו8נורית בת ה-

 תהיה לה הדיאטה הראשונה. היא לא נחשפה בעבר עם התמודדות כושלת

מרכיב  ולפיכך  אךהאמונהבדיאטה  מכשול.   מהוה  אינו  הביצוע  ביכולת    

הבריאותית של עודף המשקל. לפיכך,החשיבותכילדה אין היא מבינה את    

את  בפניה  להדגיש  יש  הדיאטה   לשימור  לעודדה  ברצוננו   חשיבותאם 

תקין: משקל  לה  שיקנה  והיתרונות  יחסיםהדיאטה  מראה,  בריאות,     

חברתיים, השתפרות בספורט וכדומה.
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עידוד לחשיבות

 "כמה כייף יהיה שנוכל לקנות לך בגדים חדשים. במיוחד המכנסיים שרצית

שלא "ישבו" עליך יפה..”

 בואים."לאחר הורדת המשקל יהיה לך הרבה יותר קל לשחק תופסת ומח

בטוח שיפסיקו לכאוב  לך הרגליים...

חוסר אמונה

  ק"ג ומאד רוצה לרזות. הוא ניסה לעשות בעבר100. הוא שוקל 35משה בן 

 דיאטה כמה פעמים אך לא הצליח להתמיד. למרות שמשה מבין את חשיבות

 הדיאטה לבריאותו ולחייו האישיים, הוא חסר מוטיבציה בעניין. רוצה מאד,

 אך לא עושה כלום. חוסר המוטיבציה נגרם  בגלל המודעות לקושי הכרוך

 בשימור הדיאטה. במקרה זה חוסר המוטיבציה נובע  מחוסר אמונה ביכולת

הופכים אנשים  באמונה,  חוסר  אך  החשיבות  הבנת  של  במצבים   הביצוע. 

התמודדות:יצירתיים ביותר במציאת סיבות לדחייה או הימנעות מ

 באושר ועושר...”90 "נו באמת... אני מכיר מספיק שמנים שחיו עד גיל

 ,  שמן כמו דוב, מעשן כמו קטר וחיי כמו85 "תראה את אבא של משה. בן 

מלך.”

  עידוד במקרה זהבמסוגלות העצמית.חוסר המוטיבציה נובע מחוסר אמונה 

 צריך להתמקד במרכיב האמונה. עלינו לשכנע את משה כי בדיאטה הנוכחית

הוא יצליח.

עידוד לאמונה

 "לא הצלחת בדיאטה הקודמת משום שהתאימו לך תפריט לא נכון. אם היית

 יש כל כך הרבההולך לדיאטן אחר היית מקבל תפריט שהיית יכול לשמר. 

 סוגי דיאטות. אתה צריך למצוא את הדיאטה שמתאימה לך. לשמר דיאטה

זה לא כל כך קשה אם הדיאטה מותאמת כהלכה.."
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 "בוודאי שלא הצלחת. דיאטה חייבת להתבצע במסגרת. אם תרשם לקבוצת

דיאטה אתה בטוח תצליח..”

להגביר את לא מזיק   כמובן שאין להזניח אף אחד ממרכיבי המוטיבציה. 

 שניהם יחד, אך חשוב להבין איזה מרכיב גורם לחוסר המוטיבציה. במרכיב

 בהתאם לשלב ההתמודדות – לפני או במהלך, ישזה יש למקד את העידוד. 

" להנעהלהעניק  "עידוד  או  התנועה"   לשימור  בפרקיםעידוד  כמוסבר   ” 

הבאים.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
אופטימיות היא האמונה המביאה להישגים.

שום דבר לא יכול לקרות ללא אמונה ובטחון !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-הלן קלר -
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  5  פרק 

עידוד עצמי ודיבור פנימי

עידוד ניתפס כחיזוק הזולת - אדם המעודד את חברו. אך...

עידוד פועל גם בין אדם לבין עצמו !

 

 כל הכללים והתובנות המפורטים בספר, חלים גם על עידוד שלכם את

 עצמכם! הספר מנוסח בפניה אל הזולת, אך כל הנאמר בו מתאים גם

לעידוד  עצמי   המבוסס על ההשפעה המוכחת של  "דיבור פנימי" .
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ה עיקרון  את  אציג  זה  העצמי"בפרק  הספר"עידוד  קריאת  כדי שבמהלך    

 תוכלו לבצע תרגול ויישום העקרונות והתובנות המפורטים על עצמכם. כל

 העקרונות, הרעיונות והתובנות הפזורים לאורך הספר ברי יישום באמצעות

 !"עידוד עצמי" לצורך "דיבור עצמי"

עצמי". "דיבור  של  השפעתו  הוא  העצמי"  ה"עידוד  את  המוביל   העיקרון 

של הדימוי  יכולת  את  הממנף  מודרך"  ל"דמיון  הדבר  דומה  רבה   במידה 

תמונות ותרחישים. "דיבור עצמיי" מדגיש את כוח "הקול הפנימי" :

 ) הבודק השפעה של דיבורעצמיAronsun, 1969 נערך ניסוי מעניין (1969בשנת 

ומו יעילות  אישית. על  למשחק60טיבציה  מפקולטה  גברים  סטודנטים    

 סטודנטים כל אחת.30 קבוצות בנות 2שנבחרו בצורה אקראית, חולקו ל-

הופנו הסטודנטים  כל  מניסוי.   חלק  שהם  ידעו  לא  שהסטודנטים   כמובן 

  הבוחנות4לסוכנות ליהוק  אשר מנהלה ידע על הניסוי אך לא דיווח על כך ל-

להתקבל לנסות  הוטל  הסטודנטים  על  המועמדים.  את  לראיין   שאמורות 

 לתפקיד בו נידרש השחקן להציג דמות אסרטיבית, בטוחה בעצמה ומרשימה.

 לבוחנות נאמר שכחלק מתוכנית הלימוד של הסטודנטים עליהם להתנסות

ילוהק ואחד מהם ימצא מתאים הוא באמת   בתהליך של אודישן ובמידה 

.2 וראיון 1לתפקיד. תהליך האוידשן כלל שני ראיונות. נקרא להם ראיון 

ראיון  עם      1  תוצאות  פגישה  לאחר   -  60) הסטודנטים  קבוצה)30  מכל    

  4   קבוצה ב' -      3  קבוצה א'  - התקבלו לשלב הבא: 

בפעם התקבלו  שלא  הסטודנטים  כל  השתתפו  הניסוי  של  השני   בשלב 

 הראשונה. אך כאן יצרו מפעילי הניסוי מניפולציה ניסויית: רק הסטודנטים

 של קבוצה א' קיבלו דף ובו רשימה של משפטים כמו : אני נראה טוב, אני

וכדומה.  האודישן  את  בטוח שאעבור  אני  מרשים,  אני  מעולה,   30שחקן 

אותם לדקלם  כדי  משפטים  את  לשנן  התבקשו  א',  מקבוצה   הסטודנטים 

התאמתם לתפקיד. לאחר2בראיון מבדיקת  אמיתית כחלק  הכי  בצורה     

 בו התבקשו הסטודנטים משתי2שלושה ימים התקיים ראיון נוסף – ראיון 
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הקבוצות להקריא קטע בצורה אסרטיבית ונחושה

 קבוצה ב' – לא התקבל אף אחד       !  7  קבוצה א' התקבלו   -   2  תוצאות ראיון 

 אך כל זאת היה רק כיסוי לניסוי האמיתי !

 מנהל הסוכנות שהיה בסוד העניינים,  דאג לבחור כמראיינות, ארבע  בנות

לב הסטודנטים.ושימו  כלפי  חביבות  להפגין   שהתבקשו  ומצודדות   יפות 

לתוצאות הבאות שממחישות בצורה ברורה את השפעת הדיבור העצמי:

 -   ניסו ל"התחיל" עם הבנות1בראיון 

    (כמעט אין ההבדל)   5  קבוצה ב'  סטודנטים     7  קבוצה א' -                   

 -   ניסו ל"התחיל" עם הבנות2בראיון 

    6  קבוצה ב' ם!!!    סטודנטי  19  )  קבוצה א' (משנני המשפטים                 

    

 " מבטא את הקשר בין מחשבותיו של אדם לבין התפקוד שלו.שכנוע עצמי"

או (מילים  לעצמו  אומר  שאדם  רמזים  באמצעות  פועלת   האסטרטגיה 

משפטים קצרים) שמטרתם להפעיל תגובות ופעולות מתאימות.

 "אני חזק! אני צודק! אין מצב שאני מוותר. מגיע לי להשיג את התפקיד ואין

בעולם מישהו שיעצור אותי!"

 "טוב אז הוא עזב אותי, אבל זה לא סוף העולם. אני אצא מזה מהר. מחר אני

 נרשמת לאתר הכרויות ומפעילה את כל החברים והחברות  שלי כדי שיכירו

לי בחור שווה. בטוח  אפגוש בחור שווה!  "

"אני חזק, אני לא נישבר והחיים סבבה! אז צא מזה כבר. די! חייך !!!!"

 ה"דיבור העצמי" משפיע על ביצוע תגובות ומהלכים  יחד עם  השפעה על

 "בנית העצמי".  אדם שאומר לעצמו שוב ושוב  -"אני שווה, אני חכם, אני

מהעבר, הצלחה  תרחישי  גם  הדיבור  במהלך  יציין  אם  במיוחד   מוצלח..." 

למשפיע על הדימוי העצמי של עצמו ! 
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להשגת תוצאות מרביות מאפקט "הדיבור הפנימי", חשוב ללוותו גם בעשיה.

ונהדר ולא עושה  אם אני רק עומד מול הראי ואומר לעצמי שאני מקסים 

כלום כדי להיות כזה, ההשפעה תהיה נמוכה.

 כולנו מדברים אל עצמנו במצבים שונים, "בלב" ובקול רם. "לדיבור עצמי"

 תפקיד חשוב בהתפתחות הקוגניטיבית של ילדים. הדבר עוזר להם לתאם את

חדשים כישורים  בלמידת  חשוב  כלי  ומהווה  ומחשבותיהם   פעולותיהם 

ובפיתוח רמות חשיבה גבוהות יותר.

 לדוגמה, ילדה בת שלוש אומרת לעצמה: "זוהי חלק גדול בצבע כחול וצריך

המתאים במקום  החלק  את  מניחה  היא  ואז  הגדול",  בחור  אותו   לשים 

 במשחק. מאחר ומבוגרים רגישים יותר להקשר החברתי שבו הם חיים ולא

נוטים לדבר ישמע את שיחותיהם העצמיות, הם אינם   מעוניינים שמישהו 

בקול רם לעצמם ולכן ניתן פחות להיות עדים להתנהגותם זו.

 עודדו עצמכם כאילו אתם מעודדים חבר. כל אשר תגידו משפיע.✔

חשיבות המש✔ את  הדגישו  לאמונה  עידוד  לצד  מול תועלת,  עלות   –  ימה 

ביכולתכם להתמודד בהצלחה.

עצמכם ✔ דמיינו  רשימתלאחר  את  בדמיונכם  הציגו  באתגר.  הצלחה    

היתרונות והתרחישים שינבעו מאותה הצלחה:

הערוצים. בכל  אותי  תקדם  היא  ערוך.  לאין  חשובה  התפקיד   "קבלת 

 משכורת, מוניטין, קריירה. אין מצב שאני מוותר! לא עכשיו ! זה ישנה את

חיי! "

"המאמץ ישתלם.  ההצלחה תקנה לי … ותעניק לי יתרונות רבים..!"

 "גם אם לא אצליח בפעם הראשונה לא קרה אסון. אך הסיכוי להצלחה שווה

את חוסר הנעימות.."
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 אם אתם לקראת או במהלך משימה או אתגר עודדו את עצמכם בקול:✔

"אני אצליח !  אני יכול !”  

"אני לא הולך  לוותר!  אני נחוש וחזק. מגיע לי ואני הוכיח לכולם..!"

אני טוב, מוכשר, מתאים לתפקיד בול ! אני הולך "לשחק אותה בגדול"."

 "אני נראית מצוין! יש לי יום טוב! בגדים מדהימים! אני הולכת לכבוש את

ליבו.."

 אם חיזוקים אלא היו נאמרים על ידי אדם אחר הייתם מושפעים, מתעודדים

 ומומרצים. גם כשאתם עצמכם הדוברים ההשפעה קיימת, במידה פחותה אך

בעלת השפעה !

לעצמכם ✔ החמיאו  כלשהי  במשימה  הצלחה  לאחר  רם  אלבקול  דברו   . 

הצלחתכם להערכת  אותכם  יחייב  זה  אליכם.  מדבר  אחר  כאילו   עצמכם 

 האישית. לעתים אנו "קורעים" את עצמנו כדי להשיג יעד כלשהו ועם השגתו

 שוכחים את המאמץ וההקרבה שעשינו לצורך השגתו. שוכחים שמגיע לנו

כבוד והערכה ורצים ליעד הבא..

  אם חוויתם כישלון, אתם יכולים לשמש כמעודדים לעצמכם. כל ההמלצות✔

 והכללים המפורטים בפרק העוסק בעידוד לאחר כישלון מכוונים גם לעידוד

עצמי.

ובנות שינוי. בחנו את✔ הבינו כי הכישלון עשוי לנבוע מנסיבות חיצוניות    

בשימור שיעזרו  חלופיות  סיבות  שימצאו  יתכן  לכישלון,  שהוביל   התהליך 

הדימוי העצמי. 

לתוצאות אך התייחסו לכישלון כאל תהליך✔ אל תסירו את אחריותכם    

בלתי ניפרד בדרך להצלחה.
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 לימדו ממנו והפיקו לקחים לצורך ההתמודדות הבאה..

 "זה לא באשמתי. למדתי מצוין ואני שולט בחומר. כנראה לא הייתי מרוכז

או משהוא הפריע לי..."

 "היא רוצה לעזוב אותי כי היא לא מספיק חכמה לראות את הטוב והיפה

שבי..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
אני לא לוקח תרופות, 

  .אני התרופה של עצמי
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

סלבדור דאלי



  35                                                                   שלוש קבוצות העידוד העיקריות 

  6  פרק 

 שלוש קבוצות העידוד

העיקריות

עידוד לתמיכה

עידוד להמרצה

עידוד לאיתנות
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 כדי להפיק את מלוא התועלת מכוחו של העידוד וכדי להיות מעודדים יעילים

 לעצמנו ולקרובים לנו, יש להכיר את המצבים הבסיסיים בהם אנו נדרשים

 לתגבור תעצומות הנפש. כל אחד ממצבים אלא דורש עידוד שונה. פרק זה

הקטגוריות הכוללות את 3מציג את  סוגי העידוד בהם עוסקים הפרקים8    

הבאים.

.עידוד לתמיכה1

לון  עידוד לאחר כיש

    עידוד במשבר   

עידוד בתקופה רעה

 . עידוד שיחזק אתנועידוד לתמיכהברגעי משבר ובתקופות שפל אנו זקוקים ל

 ויאפשר לנו לצלוח את התקופה הקשה מהר ובמינימום סבל וכאב. שכול או

 אירוע טרגי,  ייאוש בשל כישלון בהשגת מטרה, או סתם מצב רוח רע ודכדוך

 זן קשבת וקירבה פיסית,לאוללא סיבה מוגדרת. במצבים אלה זקוק אדם 

והתקווהל האמונה  לחיזוק  ולעידוד  לפרופורציות  מהותיעידוד  שוני  יש    . 

מצבי  קושי  אלה3בסוג, בעצמה ובאופן העידוד שיש להעניק בכל אחד מ-   

כפי שיוסבר בהמשך.
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. עידוד להמרצה2

עידוד להתנעה

עידוד לשימור התנועה

עםתלעומת מצבי  דחק המחייבים התמודדו   

מנטלי" נטל  מטרגדיה,"נשיאת  הנובע  כבד    

תהליכי בחיינו  קיימים  כישלון,  או   משבר 

המנטלי" במרחב  שינויים,"תנועה  ביצוע   : 

יעדים השגת  עם  והתמודדות  דרך   פריצות 

דינמיים מנטלים  תהליכים  קשים.   ואתגרים 

עידוד להמרצה. בהם נידרש 

הקושי בתהליכים דינמיים קיים בשני שלבים:

א. התנעה

עשיה. של  למצב  ההחלטה,  בקבלת  וקושי  התלבטות  עשיה,   מעבר מחוסר 

 תנועה"  למצב של "חוסר תנועה מנטליבמונחי תנועה וכוח, מעבר ממצב של "

 (מסלול עידוד להתנעה או להתחלת תנועה. ". במקרים אלה  נידרש מנטלית

הכוח האנאירובי מנטלי  - ראה פרק מסלולי הכוח המנטליים)

ב. שימור התנועה

 עידודלאחר שהמתמודד הצליח להתגבר על מחסום התחלת הביצוע, נידרש 

התנועה מתנהלתלשימור  היא  אם  גם  חשוב  המשימה  במהלך  עידוד   . 

 זה ימנע מצב של שבירה ועצירה אשר יובילו לאיבוד מומנטבנמרצות. עידוד 

מנטלי האירובי  הכוח  (מסלול  מחדש.  להתחיל  והצורך  המנטלית   התנועה 

-ראה פרק מסלולי הכוח המנטליים)
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. עידוד לאיתנות וחוסן מנטלים3

עידוד לאיתנות וחוסן מנטלי

שבח לאחר הצלחה

 כפי שלא רק בזמן מאמץ מוגבר או חולי, תזונה בריאה נדרשת לגוף לצורך

 הענקת חיוניות וחוסן כללי, כך גם עידוד ושבח לא רק ברגעי קושי, בונים

  באופןעידוד ושבח לאיתנותחוסן נפשי, בטחון ודימוי העצמי איתנים. הענקת 

 קבוע, בונים איתנות מנטלית המהווה נקודת פתיחה לכל מהלך בחיינו. באופן

בהצלחהמיוחד  מקסימלי עידוד  בצורה  למנף  יש  אותו  עידוד  פרק   (ראה 

לחה)בהצ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
אדם נחוש אף פעם אינו מאבד תקווה.

תמיד יש לו סיבה לקוות !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

תומאס קרלייל - - 
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  7  פרק 

עידוד לתמיכה

לוןלאחר כיש

בעת משבר

ובתקופה קשה
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 במצבי דחק, משבר ודכדוך זקוק האדם לאמפטיה והקשבה יחד עם  "עידוד

להעניק גם  חשוב  התרחיש  למהות  בהתאם  והאמונה”.  התקווה   להגברת 

 "עידוד להמרצה" לצורך מציאת פתרון למשבר. דימוי חווית הסבל והקושי

הנפשי למטען כבד שהונח על גבו שלא אדם יבהיר את תפקידכם כמעודדים:

  ואמפתיה.עידוד לתמיכה לעזור בנשיאת הנטל  – ✔

✔- האפשר  במידת  הנטל  את  להפחית  לנסות  לפרופורציות   עידוד 

.ולאופטימיות

למציאת✔ לפעול  והמרצתו  המתמודד  עידוד    - הנטל  את  להסיר  לעזור    

.עידוד להמרצה והנעהפתרון לבעיה -  

ל  עידוד לתמיכה וחיזוקניתן לחלק  את תרחישי הדחק בהם אנו נזקקים 

לשתי קבוצות:

- תרחישים אוניברסליים • בהם    

ועוצמת פשר  את  מבינים   אחרים 

כאבו של הזולת.

 

  - בהם עוצמתתרחישים יחסיים •

ברורים אינם  והסבל   הכאב 

ומובנים למתבונן מהצד.

החוק החשוב ביותר המוביל עידוד לתמיכה הוא שאין אחד יכול להבין✔   

מקור וסיבות כאבו של האחר.

אל תדון את חברך עד שתגיד למקומו.
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חברתה כי  עמוק  בדיכאון  להיות  יכולה  אחת  שלו:  ו"המטען"  אחד   כל 

שלישי בדייט.  שקיבל  מסירוב  טוטלית  שבור  להיות  יכול  אחר   התחתנה. 

שלו. המיוחדות  והרגישויות  אחד  כל  נידרס.  שלו  שהחתול  מזה   "יגמר" 

אינן מהצד  המתבונן  שבעיני  לתגובות  לעתים  מובילות  אשר   רגישויות 

מוצדקות ומידתיות.

 היו קשובים לזולת ואף פעם על תביעו זלזול בכאבו ובסבלו !✔

יחד עם זאת תפקיד המעודד ברגעים קשים אלה, להכניס את המתעודד✔   

האמונה חיזוק  לצד  ביותר  והמשפיע  החשוב  התהליך  זה   לפרופורציות. 

והתקווה לעתיד.

בין  לשלב  צריך  לתמיכה  לפרופורציותהמעודד  ובין עידוד  לחיזוק   עידוד 

והתקווה. במהאמונה  ותגובות  התרחיש  לאופי  בהתאם  שונים   ינונים 

 המתעודד יניב עידוד כזה תו תוצאות מקסימליות. לאחד אבדן אדם יקר, אם

 " הרי צריך לפטר אותו ! מאידך אם אדם- "לא קרה אסון..יאמר המעודד 

 פוטר מעבודתו הרי האסון פחות נורא (ושוב תזכורת - אף פעם לא לזלזל)

שלא לדבר על החתול שהלך לאיבוד.

 שכול הוא מסוג המשברים בהם הכאב מובן לכולם. בשכול קיימים שלבים

קבועים אותם עובר האדם במהלך התאוששות:

  אדם שחווה שכול זקוק לאמפתיה, מגע✔

פיסי וחיבוק.

 היו כמה שיותר לצידו (פיסית).✔

הדגישו באוזניו שהוא לא לבדו. אתם✔   

לצידו לעזר ולמשענת עכשיו ובעתיד.
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 במשברים שאינם אוניברסליים  בהם  עוצמת השבר אינה מידתית, יש ✔

  בהתאם לאופי התרחיש ותגובתיותהעידוד לפרופורציותלהגביר את מרכיב 

עידוד היתר,  תגובתיות  את  מצדיק  אינו  באמת  התרחיש  כאשר   הזולת. 

לפרופורציות עושה את העבודה הטובה ביותר.

של  זוגיות  אחרי  שנטש  זוג  בן  בשל  בדיכאון  שנה  שרויים  חבר\ה   3אם 

כאלה. בנסיבות  להתמוטטות  הצדקה  אין  "ניעור".  צריכה  הם   חודשים, 

 העידוד צריך להיות עם דגש על פרופורציות יחד עם עידוד לתקווה ואמונה

ביכולת מציאת בן זוג חדש ומוצלח אף יותר:

תרגעי!  אסון.  קרה  לא  העולם....3"באמת  סוף  לא  באמת  חודשים    

 (פרופורציות) הוא טמבל שעזב  אותך... וטוב שכך אחרת היית מגלה שהוא

חודשים ואז היה יכול להיות יותר גרוע.  בחורה כמוך... מיד3טמבל עוד    

יחטפו אותך" (תקווה ואמונה)   

 אחת הדרכים להתמודדות עם כאב (גם פיסי) היא הידיעה כי עוצמת הכאב ✔

ן. הולכת ופוחתת עם הזמ

הדברים, שמטבע  העובדה  הדגשת  תוך  ה"שכל"  אל  פניה  בדבריכם   שלבו 

 במהלך הזמן הכאב יפחת (ללא קשר למציאת פתרון חלופי). חשוב להדגיש

האמוציות וסבל  משבר  ברגעי  המתעודד.  באוזני  פעמים  וכמה  כמה   זאת 

 משתלטות עלינו. למרות שכולם יודעים שהזמן עושה את שלו, דווקא ברגעים

 הכי קריטיים אנו פשוט לא מעלים זאת לתודעה ומאבדים תקווה באופן לא

מידתי.

 ), אבל הכאב יחלוף (זמן). זהו טבע העולם.אמפתיה"אני יודע שלא קל לך (

 תהי סמוכה ובטוחה שלמרות שנדמה לך שהעולם נחרב,  יעברו כמה ימים

 ותרגישי הרבה יותר טוב. את מקשיבה!!? זה זמני וזה יחלוף. קלטת !!! זמני

 )  והעולםאמונה ותקווהויחלוף ! וחוץ מזה זה לא נורא. את חזקה ומוכשרת (

)... יהיה בסדר. אני אתך לכל אורך הדרך! אופטימיותיפה (
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עיני המתמודד  ✔ מול  להציב  חשוב  משבר   אפשרויותבכל סיטואציה של 

 . שילוב מטרות בתמונה העתידית מעניק כוחות התמודדותומטרות עתידיות

עצומים !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
יש כאלה הקושרים סרט סביב ידם כדי 

ויש כאלה הקושרים חבל לזכור משהו 

סביב  צווארם  כדי  לשכוח  משהו.

החיים קשים – רק אם חושבים עליהם ככה!  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-סמדר שיר-
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  8  פרק 

עידוד לאחר כישלון  
שימור הביטחון והדימוי העצמי

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
כשנסגרת דלת אחת  –  נפתחת אחרת, 
 אבל  לעתים   קרובות  אנו   ממשיכים 

להביט בצער רב כל כך  בדלת  הסגורה,  

עד שאיננו רואים את זו שנפתחה בפנינו.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-אלכסנדר גרהאם בל-
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 חשיבות עצומה יש לעידוד לאחר כישלון. עידוד לאחר כישלון חיוני לנפש כמו

 טיפול החיוני לגוף לאחר שעבר חבלה או פציעה. העידוד נידרש כדי לשכח את

עוצמת "החבלה" וכדי למנוע פגיעה לצמיתות.

 באופן אינטואיטיבי אנו מבינים את חשיבותו וערכו של עידוד לאחר כישלון

נכונה  אך למרות כך במרבית המקרים מעודדים את ה"ניכשל" בצורה לא 

אשר אינה תורמת ולעתים אף מעצבנת ומתסכלת.

 השפעתו של מעודד לאחר כישלון הנה קריטית. היכולת לקבל "תדלוק" יעיל

ישפיעו אשר  משקעים  וייצור  בתודעה  ייצרב  הכישלון  אם  תקבע   וממוקד 

 בעתיד על המוטיבציה, האמונה והביטחון העצמי. על המעודד לעזור בייצוב

 הנפש הפגועה לאחר הכישלון.  כישלון במשימה חשובה עלול לפגוע ברגע אחד

  בעידודמידיתבבניה ארוכה של איתנות מנטלית. לפיכך חשוב  שכישלון ילווה 

מתאים.

"תפיסת הבנת  הוא  כישלון  במצב  והמתעודד  המעודד  את  המוביל   החוק 

הכישלון"  של המתמודד.

הסיפור הבא מבהיר את הרעיון: 

 עם פרסום תוצאות הבחינה עמדו סביב לוח המודעות של הפקולטה קבוצה

  מהם נכשלו בבחינה.4של סטודנטים. 

לי הולך  לא  התיכון  מתקופת  "כבר  אורן,  אמר  בשפות"  מאד  חלש   "אני 

בשפות. זה פשוט עסק ביש!"

 "איך פישלתי.. הייתי צריך ללמוד יותר ולעבוד על כמה מבחנים לדוגמה..”

אמר עומר.

"כל היום הזה הלך לי עקום. יש לי ימים כאלה.." אמרה עדנה.

חומר שלא ועל  היה קשה במיוחד   "המרצה הזה ממש לא בסדר. המבחן 

התמקדנו בו בשעורים.." אמר אור.
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  הסטודנטים מייחס את הכישלון4ארבע תגובות שונות לכישלון. כל אחד מ-

לגורמים אחרים:

-אורן מייחס את הכישלון ליכולותיו האישיות ולמגבלה שאינה ניתנת לשינוי.

רואה את הכישלון כסופי אינו  לעצמו אך  עומר מייחס את הכישלון   -גם 

 ובלתי ניתן לשינוי. עומר לוקח את האחריות לכישלון על עצמו כמו גם את

האפשרות להשתפר בעתיד.

 -עדנה תולה את הכישלון בגורמים חיצוניים שאינם תלויים בה אך עשויים

להשתנות. פשוט יום  לא מוצלח... מזל.

-גם אור מאשים גורם חיצוני, אך הוא שאינו ניתן לשינוי - המרצה.

 (תרגיל: נסו לחשוב למי יהיה הכי קשה להתמודד עם הכישלון ומה מידת המוטיבציה

העתידית אצל כל אחד מהארבעה )

רגשות מהארבעה  אחד  כל  יפתחו  הכישלון"  "ייחוס  לאופן   בהתאם 

 והתנהגויות שונות הנובעות מהשפעת הייחוס על  שני מרכיבים קריטיים:

.  טיבציה לשיפור  מו     ודימוי עצמי

פגיעה בדימוי העצמי, חוסר אונים, ויתור עלתחושת של יאוש ואשמה. •   

התמודדת עתידית. או...

לא קרה אסון •  \ ובוודאי אצליח  \ פעם הבאה אלמד כראוי  אנסה שוב    

אמשיך ואשתפר וכדומה...

 מחקרים מצאו כי אנשים מבצעים "ייחוס סיבתיות”, כלומר מחפשים את

 סיבת התוצאה, במיוחד לאחר אירועים שליליים ולא צפויים. המעניין מכל

 .  אותו  במציאות האובייקטיביתהוא שדפוס יחוס הכישלון אינו תלוי בהכרח

 תרחיש אצל שני אנשים בעלי יכולות זהות ובתנאים זהים עשוי להתפרש אצל

כחוסר האחר  ואצל  לשיפור  ניתן  ובלתי  סופי  נורא,  אישי,  ככישלון   אחד 

 הצלחה חד פעמית אשר ניגרם מסיבות חיצוניות ואינו קשור ליכולותיו  או

כישוריו של האדם עצמו:
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 הוא עזב אותי כי אני פישלתי והתנהגתי לא נכון. בטח מצא מישהי יותר" 

לעומת...יפה ומושכת.."  

 ."הוא עזב אותי כי הוא מפגר ושרוט שאינו רואה איזה אישה מדהימה אני." 

(כמה שזאת יותר חכמה !!!)

שני גורמים יקבעו את אופן תפיסת הכישלון:

מקור הכישלון:

י - אם אני מוצא כי הכישלון נובע ממני. פנימ

 - הכישלון ניגרם מגורמים חיצוניים. חיצוני

שליטה - מידת יכולתי לשלוט ולהשפיע על התנאים שגרמו לכישלון:

 – גורמי הכישלון קבועים ואינני יכול לשנות כלום.  טה  אין שלי

אני יכול לשלוט בתהליך. ניסיון נוסף עשוי להוביל  להצלחה. - נישלט

 תגובות הסטודנטים:4הבה ניבחן שוב את 

 ". ייחוסאני חלש מאד בשפות. כבר מתקופת התיכון לא הולך לי בשפות. "1

ניתנת שלא  לקויה  אישית  מיכולת  נובע  נישלט.  ולא  פנימי  הוא   הכישלון 

 פגיעה בדימוי עצמילשינוי. קרוב לוודאי שגם במבחן הבא יהיה כישלון  ---> 

וחוסר מוטיבציה לפעולה ו שיפור.

 ." ייחוס הכישלון הואהייתי צריך ללמוד יותר ולעבור על כמה מבחנים.. "2

 פנימי אך נישלט. "פשלה" חד פעמית הנשלטת על ידי וניתנת לשינוי. בפעם

 פגיעה בדימוי העצמי לקיחת אחריות ללאהבאה יש ללמוד יותר טוב. ----> 

ומוטיבציה לפעולה לצורך שיפור.



   אומנות העידוד                                                                                            48

 ". יחוס חיצוניכל היום הזה הלך לי עקום... יש ימים כאלה עם מזל דפוק. "3

 אך לא יציב וקבוע. הכישלון לא נובע מיכולת אישית וגורמי הכישלון אינם

 אין פגיעה בדימוי אך אין סיבה לפעולקבועים. יש לקוות ליום עם מזל. ----> 

לשיפור.

 ד" . גורםהמרצה הזה ממש לא בסדר. תמיד המבחנים שלו  קשים במיוח"

 הכישלון הוא חיצוני ויציב. אין הכישלון נובע מחוסר יכולת אישית, אך הוא

 לא ניתן לשינוי כיוון שמבחניו של מרצה זה תמיד יהיו בלתי עבירים. ---->

.אין פגיעה בדימוי העצמי אך אין מוטיבציה להתמודדות נוספת

 ברור שאדם המתייחס לכישלון כאישי ובלתי ניתן לשינוי נמצא בדרך ללא

 מוצא! הדימוי העצמי שלו ניפגע והוא חסר מוטיבציה לעתיד. לעומתו, אצל

פגיעה לא תהיה  לגורמים שאינם אישיים   אדם אשר מייחס את הכישלון 

 בדימוי העצמי .והכי טוב  הוא אדם שלוקח אחריות מתוך הבנה שביכולתו

לפעול ולהשתפר בעתיד.

  מטרת העל של עידוד לאחר כישלון, של עצמי או של אחרים, היא הגנה על✔

 ושימור מוטיבציה לפעולה עתידית.הדימוי העצמי

 

על המעודד לגרום לנכשל להתייחס לכישלון כנישלט. התייחסות כזו אל✔   

בתודעה הכישלון  צריבת  העצמי,  בדימוי  פגיעה  אשמה,  מונעת   הכישלון 

מודדות נוספת.ואיבוד מוטיבציה להת

לא✔ הבנה שהכישלון  עצמו.  המתמודד  את  גם  להוליך  צריכה  זו  תובנה    

 בהכרח נובע אך ורק ממנו. עשויים להיות גורמים אין ספור שתרמו לאותו

חוסר הצלחה :

"זה לא באשמתך\י. למדת\י מצוין ואתה\אני שולט בחומר. כנראה לא היית\י
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 מרוכז או משהוא הפריע לך\לי."

 "את\אני יפה (אני יפה ..למעודדת את עצמה) , חכמה ומקסימה. זה שהוא

לא רוצה אותך\אותי זה בגלל שהוא "דפוק".

לא מספיק כי היא  ... למעודד את עצמו)  (אותי  לעזוב אותך  רוצה   "היא 

חכמה לראות את הטוב והיפה שבך."

עם✔ יחד  החוויה  את  לחוות  נסו  ולקושי.  לרגש  למצב,  לגיטימציה  תנו    

המתעודד, להקרין חום אנושי ואמפתיה.

 קבלו כל אדם או ילד ללא תנאים. אנחנו לצידך  יהיה אשר יהיה.  ✔

כבדו את הזולת. הוא ניכשל והוא פגוע. לכן עליכם להישמר מכל משמר✔   

העידוד בדברי  נטייה לשלב  יש  למעודדים  לבקר.  או  לזלזל,   לפגוע,   שלא 

ביקורת. זה עושה פעולה הפוכה, מעורר אנטגוניזם ומגביר את התסכול.

 הדגישו את החיובי. ✔

  הפרידו בין העושה למעשה. הימנעו מתוויות. התוויות מקבעות את המצב✔

ולא מאפשרות השתפרות.

 הדגישו את ההשתדלות ולא את התוצאה.✔

הציגו את הכישלון כהזדמנות ללמידה והפקת לקחים. כישלון הוא חלק✔   

בלתי ניפרד מהדרך להצלחה.
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מקבלים✔ בו  ברגע  לבד  להיות  לא  הוא  העידוד  של  היסוד  מחוקי  אחד    

תשובה\תוצאה שעשויה להיות שלילית.

להתערבות עצומה  חשיבות  יש  כישלון,  כלומר  שלילית,  היא   כשהתוצאה 

 מידית של אדם נוסף לצורך מיתון "המכה". ליכולת ההשפעה והתרומה של

המעודד ברגעים אלה אין תחליף !

  אם אתם שולטים במועד קבלת הכרעה לגבי נושא בעל חשיבות, אל תהיו✔

לבד או דאגו מראש לחבר\מעודד אישי זמין.

  בנוסף להצגת הכישלון כנישלט חשוב להעניק ל"ניכשל" חיזוקים לשיפור✔

ב כמו  כלליים  וההערכה העצמית.  לאיתנותהדימוי  הנובעיםעידוד  וכאלה    

מהצלחות עבר:

הקודמות הפעמים  שבכל  תישכח  אל   ! פעמי  חד  זה  אסון.  לא   "ממש 

הצלחת\י. אז בפעם הבאה בטוח ילך טוב.”

 "תרגע. יש לך\לי חוש לעסקים ! אני ואתה יודעים זאת. אז פישלת\י פעם

תשחק הבאה  פעם  אסון.  קרה  לא  זה.  את  לך  שיש  יודעים  כולם   אחת. 

אותה...”

 "אל תבכי בגללו. הוא לא שווה אותך..."

 ותמיד טוב להוסיף כמה סופרלטיבים כלליים על פרופורציות.✔

 "וחוץ מזה מה אתה\אני כזה מתוסכל?! אתה\אני בריא, השמיים כחולים ויש

לך ים של חברים.... אז כנס לפרופורציות."
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ולא מזיק השוואה לכישלונותיהם של אחרים. (הם נכשלו לא בגללנו אז✔   

לפחות נמנף את כישלונם למען שיפור מצב הרוח. לא נעים אבל זה עוזר..)

 "תראה את שמוליק, אשתו עזבה אותו בשביל החבר הכי טוב שלו, באותו

 שבוע הוא פשט את הרגל וגנבו לו את המכונית. אז אחי.. לא קרה לך אסון.

תנוח סופ'ש ותקום חדש".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
כישלון  אינו  עוצר  אדם  בדרך  כלל. הפחד 

מכישלון הוא מה שעוצר אותנו  מלנסות שוב.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ג'ק למון
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  9  פרק 

עידוד לאיתנות מנטלית
לעומת

עידוד להמרצה להנעה

אבות המזון המנטליים - 

חמימות של העידודהחלבונים והפ
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 עידוד לאיתנותחשיבות רבה יש להבנת ההבדל בין  שני סוגי מזון הנפש - 

להמרצה.לעומת  הנפשעידוד  וכוח  חוסן  על  והשפעתם  בתפקידם  ההבדל    

 חלבוניםמומחש היטב באמצעות הקבלתם לתפקיד שני אבות מזון הגוף - 

 בהענקת חוסן וכוח לגוף:ופחמימות

תזונת הגוף

- אבן הבניין של הגוף. חלבונים  דרושים לצורךחלבונים   

והקניית והשרירים   העצמות  השלד,  חיזוק  הגוף,   בנית 

חוסן, יציבות ואיתנות לגוף.. 

הגוף.פחמימות של  האנרגיה  ומקור  הדלק   – (סוכרים)    

 פחמימות דרושות לצורך הפעלת מערכות הגוף והשרירים,

ולצורך תנועה והפעלת כוח. 

.כמה מופלא שחלוקה זהה קיימת בתזונת הנפש

 נפש איתנה וחסונה, היא נפש בעלת יכולת התמודדות עם משברים ותקופות

הנדרשים לצורך יצירת שינויים, פריצות דרךקשות יחד עם כוחות הנפש    

 והשגת יעדים. נפש כזו אינה נוצרת מעצמה. היא תוצר ספיגת הערכה ושבח

 מהסביבה היוצרים בטחון ודימוי עצמי גבוהים המהווים נקודת פתיחה לכל

מהלך מנטלי. אלה יחד עם עידוד להמרצה והנעה  מובילים להצלחה.

 כוח התמודדות עם משבריםליצירה ושימור נפש איתנה וחסונה, נפש בעלת 

יעדיםלצד  להשגת  הנדרש  לשניהכוח  הנפש  זקוקה  המזון ,   "אבות 

:המנטליים"

"החלבונים המנטליים - "עידוד לאיתנות•

”הפחמימות המנטליות - "עידוד להמרצה•
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 והערכה (החלבונים מנטלים). שבח -עידוד לבניה ולאיתנות

 חשיבותו והשפעתו של עידוד זה על הנפש, דומים לחשיבותו והשפעתו של

 מזון עתיר חלבונים על הגוף. עידוד לשבח והערכה בונה חוסן מנטלי, בטחון

גבוהים. כמה חשוב להזין את הנפש בחיזוקים ומחמאות על  ודימוי עצמי 

 בסיס קבוע יומי! אל תוותרו על כך. אלה הכרחיים לתחזוקת הנפש. עידוד

ושבח מקנים לנפש איתנות, ערך עצמי, בטחון ותחושת יכולת. 

 הדמיון בחשיבות העל של מרכיב זה בין תזונת הגוף והנפש, בא לידי ביטוי

-  בדיוק כפי שחלבון וסידן חיוניים בתקופת הילדות ילדים   במיוחד אצל 

  כך הערכה ושבח בתקופה זו יקבעו אתלצורך בנית הגוף והתפתחות תקינה,

חוסנה ואיתנותה של הנפש למשך כל החיים !

 "אתה ילד מוכשר. אני בטוח שתצליח בכל מה שתעשה..."

 "כמה כייף להיות אבא שלך".

 "כמה שאת יפה". וכדומה...

והמרצה להנעה  - עידוד  המנטלי  הכוח  מנגנון  גלגלי  את  המניע   הדלק 

נידרש וסוכרים   (הפחמימות המנטליות). בדיוק כפי שמזון עתיר פחמימות 

 לגוף לצורך הפקת כוח ותנועה במרחב הגשמי, כך עידוד להמרצה נידרש לנפש

והעצמת המוטיבציה לחיזוק  עידוד  מיוחד.  מנטלי  מאמץ  ובמהלך   לקראת 

הנדרשת לתנועה והתקדמות במרחב ההישגים וההגשמה העצמית.

 "אל תוותרי! יש לך את הכוח! תמשיכי! בהתחלה תמיד את

מתקשה! אחר כך את נהנית... "

 "אתם קבוצה מנצחת! תרמסו אותם כמו את הקודמים!    לכו

על זה! יש לכם את כל מה שנידרש! יאללה  לעבודה!!"

 -"הרעיון של הספר שאת כותב הוא מעולה. אז יש לך רגעים של התלבטות,

.זה  טבעי. אבל אל תפסיק...  זה הולך להיות רב מכר..
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  10  פרק 

עידוד לאיתנות 
וחוסן מנטלי

יחיזוק הביטחון והדימוי עצמי

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מחמאה מצטברת למחמאה, 

תנה!עד לעיצוב נפש חזקה ואי
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ירון ריבלין -



                                                                                       אומנות העידוד56

ובטחון עצמי.  עידוד לאיתנות חיוני לצורך בנית חוסן מנטלי, דימוי עצמי 

עידוד לאיתנות משמעותו הענקת שבחים, מחמאות וחיזוקים למתעודד. 

  חיוני לא רק בזמנים קשים (שאז דווקא עידוד להמרצה אועידוד לאיתנות ✔

 עידוד במשבר נדרשים) אלה באופן קבוע! עידוד לאיתנות ושבח יוצרים נפש

אייתנה ועמידה. נפש בעלת יכולת עמידות והתמודדות עם קשיים ומשברים.

כמוהו כשלד הגוף אשר שומר על יציבה אייתנה.  כמהעידוד לאיתנות ✔   

 חשוב להזין את הנפש בחיזוקים ומחמאות על בסיס יומי קבוע!! אל תוותרו

 על כך. אלה חשובים לעיצוב ושימור נפש איתנה וחסונה. חשיבותם דומה

מאוזן מנטלי"  "תפריט  הגוף.  לתחזוקת  החיוניים  המזון  אבות   לחשיבות 

בטחון עצמי,  ערך  תחושת  איתנות,  לנפש  מקנה  ושבח  עידוד   הכולל 

ואופטימיות.

  בדיוק מאותה סיבה שמזון עשיר בחלבון וסידן חייב להיות מרכיב בסיסי✔

- "החלבונים של העידוד”, חייב להיות עידוד לאיתנות  ילדים, כך   בתזונת 

 מרכיב בסיסי ועיקרי ב"תזונתו המנטלית" של הילד. מרכיב בסיסי אשר בונה

חוסן מנטלי, דימוי עצמי ובטחון עצמי שישמשו את הילד לאורך כל החיים.

 "אתה ילד מוכשר. בטוח תצליח בכל מה שתעשה..."

 "כמה כייף להיות אבא שלך".

 "כמה שאת יפה. אני מביטה בך ואת פשוט יפיפייה!  באמת ! אני לא אומרת

    סתם !..”

 “יש לך קול מדהים. שמעתי אותך שר בחדר. ממש מיוחד".

רון מיוחד.”" העבודה שעשית ממש מוצלחת.כל הכבוד! יש לך כיש

" כמה נעים לי לשוחח איתך. אתה מציג רעיונות מעניינים. ממש בוגר.”

" כמה יפה סידרת את החדר. אני ממש מרוצה ממך.”

" אפשר לסמוך עליך!  אתה אחראי ורציני. כל הכבוד.”
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  חוסן מנטלי הוא נקודת הזינוק לכל מהלך מנטלי. לכל טיפוס והתרוממות✔

העצמית.  וההגשמה  ההישגים  לאיתנותבמרחב  אתעידוד  זה שבונה  הוא    

היא ראשונה ולכן חשיבותו  ולמעלה    נקודת הפתיחה של התנועה קדימה 

במעלה.

נוטים להיעזר בעידוד בזמן משבר ושפל - עידוד לתמיכה, אנשים   ובמהלך 

 עידודאך את העידוד החשוב מכולם עידוד להמרצה. -  תהליכים דינמיים

 מרבית האנשים לא מנצלים.לאיתנות

העניקו לעידוד לאיתנות את אותה החשיבות שאתם

מעניקים לתזונת גוף בריאה ותקינה !

הזינו את הנפש בשבח באופן שוטף וקבוע !

שבח מעצמכם

 נצלו כל הצלחה שלכם לצורך "פרגון עצמי". אמרו לעצמכם בקול רם  (יש ✔

"לדיבור  עצומה  אותה.."עצמי") חשיבות  "שיחקתי  לי",  הכבוד  "כל   - 

וכדומה. לדיבור עצמי יש כוח אמיתי ! נצלו אותו !

- במאגר✔ רשמו לכם ביומן את הצלחותיכם! גם "ביומן הפנימי" שלכם    

החוויות החיוביות.

היא תחזק✔ קושי  כדי שברגעי  והדגישו אותה  הצלחה  כל  עד תום  נצלו    

 (ראה עידוד לאחר הצלחה)אתכם.
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שבח מהסביבה

 דאגו לקבל מחמאות ודיברי שבח וכמובן להעניק כאלה לקרובים לכם.✔

 הסתובבו בסביבת אנשים מפרגנים ומחמיאים.✔

 הדירו רגליכם מסביבה לא מפרגנת והתרחקו מאנשים צרי עין.✔

  אל תסתירו הצלחות או כישרונות שלכם. יש הבדל בין שחצנות לבין גאווה✔

לגיטימית. מותר וצריך להיות גאים בהצלחה!

   שבח מהמעודדים האישיים ומחבריכם הקרובים

 ) מקרב חבריכם כדי שאלה יעניקו לכם15 בנו לכם מעודדים אישיים (פרק ✔

 שבחים ומחמאות באופן שוטף. לא רק בעקבות הצלחה מסוימת אלה באופן

קבוע.

יודע איפה✔ הנחו אותם באופן ובדרך שעליהם לשבח אתכם. מי כמוכם    

נקודות התורפה שלכם ואיזה מחמאות חשובות לכם באמת.

הבהירו להם מה חשוב לכם לשמוע. לעתים שיחת הדרכה זו, המבהירה✔   

 לחבריכם מהם צרכיכם המנטליים מחייבת חשיפה. חוסר הנעימות יפוג תוך

 יום יומיים ואז תיוותרו עם אדם אשר יודע לקלוע בול לנקודה שבה אתם

זקוקים לחיזוק ולהעצמה.

 היו אתם המעודדים האישיים שלהם !✔
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 לא פחות חשוב מלהעניק עידוד ושבח,  חשוב לא להגזים בו !✔

 סייג אחד אך חשוב ביותר לעידוד יעיל ואפקטיבי לאיתנות הנו מינון נכון.

 במיוחד בשיבוח ילדים ומאותם שיקולים בהענקת שבח לכל. שבח מוגזם ולא

למבוסס איננו מועיל. הוא גורם ב"השמנה מנטלית”.   דיוק כפי שעודף מזון 

מבוסס הופך לשומן. שבח מוגזם ולא גורם לשבח אמיתי לאבד את ערכו    

וחשיבותו. שבח מוגזם גורם נזק. הימנעו מהפרזה !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
כאשר אין אויב מבפנים, 

אויבים מבחוץ לא יכולים לפגוע בך ! 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
הדרך הטובה ביותר להשגת ביטחון עצמי 

היא  לעשות את מה שאתה מפחד לעשות !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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  11  פרק 

שבח לאחר הצלחה 
 

הערכה ושבח

לבניית בטחון ודימוי עצמי
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 כפי שציינתי בפרק הקודם, עידוד לאחר כישלון הוא אינטואיטיבי. אנשים

ועידוד. אך חשיבות  מבינים את חשיבותו ואת הצורך של הנכשל בתמיכה 

עצומה יש לשבח לאחר הצלחה.

 הצלחה יש למנף בצורה מקסימלית לצורך הקניית איתנות וחוסן מנטלים.

הצלחה הממונפת כראוי כמוה כזריקת ברזל לגוף. המינוף צריך להתבצע על-

כוח יש  עצמי"  "לדיבור  שלו.  המעודדים  על-ידי  וגם  עצמו  ה"מצליח"   ידי 

 ובמיוחד להשפעתן של המילים כאשר הן נאמרות בצורה נכונה על ידי אדם

אחר.

  חשוב לזכור שבאופן סטטיסטי עלהצלחה שאינה ממונפת היא פספוס עצום!

  כישלונות משמעותיים. ולכן הצלחה צריכה5כל הצלחה משמעותית יש לנו כ-

 כישלונות!5לקזז 

מינוף של הצלחה הוא בראש ובראשונה בין המצליח לבין עצמו.

על כל הצלחה✔ פרגנו לעצמכם    

 קטנה כגדולה. לאנשים יש נטייה

וכשהם מטרות  על   להילחם 

 משיגים אותן לשכוח את המאמץ

השגתן למען  שעשו   וההקרבה 

ולהמשיך למטרה הבאה. אז לא !

 אמרו לעצמכם בקול רם:  ✔

אותה! שיחקתי  לי!  הכבוד   "כל 

 התגברתי, התמודדתי ולא ויתרתי

נחוש אני  הקשיים.   למרות 

כשר. כל הכבוד פעמיים !! “ומו
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 לדיבור עצמי יש כוח !!!  נצלו אותו עם כל הצלחה!✔

 שלכם. לוח שתציבו בבית "לוח ההצלחות" סמנו וציינו לכם כל הצלחה על ✔

 במקום מרכזי. סמנו עליו כל הצלחה והישג. לאט לאט (או מהר) תצטבר עליו

לאחר ובמיוחד  טובים  בזמנים  גם  עצום.  שכוחה  שלכם  הצלחות   רשימת 

כישלון.

 מכשולים שהתגברתם עליהם."לוח ההצלחות" ציינו על ✔

והישגים✔ הצלחות  כמה  ותופתעו  לאחור  בסקירה  התחילו  עכשיו  כבר    

צברתם !  כל שורה כזו על הלוח שווה זהב !

 מינוף של הצלחה בין המצליח והקרובים אליו - הורים ילדים וחברים

  דווחו לקרובים אליכם, הורים וחברים טובים על✔

לאחר ההצלחה. ברגעים אלהמיידיתהצלחתכם    

 אתם נרגשים ומלאי התלהבות. תחושה זו תיספג

 בקרב המאזינים.  היא תחרת בזיכרונם כ"דלק

חירום" שיוכלו לספק לכם בשעת הצורך.

  בקשו מהם שיכינו גם אצלם את רשימת ההצלחות שלכם (אתם רשמו את✔

 רשימת ההצלחות שלהם). רשימה זו תשמש להם כמנוף להרמתכם בשעת

 הצורך. בשעה שלכם לא יהיה מצב רוח לקרוא את הרשימה של עצמכם, יהיה

נוסף שידע על הצלחותיכם ויוכל להקריא אותה באוזניכם. זה מציל  אדם 

חיים ... ממש !
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  הנחו את המעודדים שלכם להזכיר לכם מדי פעם על הצלחותיכם. אנחנו✔

זה כישלונותינו... כמה חבל אבל  הגברת  לצד   נוטים להמעיט בהצלחותינו 

המצב.  

מינוף הצלחה בין המצליח והסביבה המורחבת

  אל תתביישו לספר ולהציג את הצלחותיכם. כפי שלא רצוי להיות שחצנים✔

מעצמכם הערכה  לכם  כשמגיע  המידה.  על  יתר  צנועים  להיות  רצוי   לא 

 ומאחרים אל תוותרו עליה. חלק מבניית הדימוי העצמי שלכם ואיתנותכם

המנטלית נובע מהדרך שבה אנשים רואים אתכם.  

  דאגו שהצלחותיכם תהיינה מוכרות וחשופות. אם כתבתם ספר מעניין או✔

ציירתם ציור מיוחד העלו אותם לפייסבוק כדי שאחרים יראו אותן.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לחותיכם. העריכו אותן והנו מהן. היו גאים בהצ

עבדתם קשה כדי להשיגן!
תם  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



                                                                                       אומנות העידוד64

  12  פרק 

שני מסלולי העידוד להמרצה

עידוד לאומץ ותעוזה

"התנעה"

עידוד לנחישות והתמדה

"שימור התנועה"



  65                                                                         שני מסלולי העידוד להמרצה 

להמרצה לשאוגעידוד  לצעוק  נלהב.  עוצמתי,  תקיף,  נמרץ,  להיות  עשוי    

 לדרוש. לעומת זאת אפשר לעודד במתינות ובקול רגיל. עידוד יותר אנליטי

תוכן קביעת  מתכניו.  פחות  לא  חשובה  העידוד  עוצמת  אמוציונלי.   ופחות 

העידוד ועוצמתו תלויים במצב המתמודד ובמהות ההתמודדות. 

 הכוח המנטלי מורכב מיכולות שונות כמו אומץ, תעוזה, נחישות והתמדה.

  ביכולות אלה ניתן לזהות חלוקה ברורה לשתי קבוצות: 

לצורך . 1 הנדרשות   וביצוע מהלכים משמעותיים "כניסה למהלך"יכולות 

מץ.תעוזה ואווקצרים כמו 

מדה.נחישות והת כמו לשימור מהלכים מתמשכים יכולות הנדרשות .2

 חלוקה דומה לשני מסלולי כוח, קיימת גם במערכת הכוח הפיסי של האדם.

החלוקה הכוח:  מנגנוני  שני  בין  המופלא  הדמיון  את  המדגישה   חלוקה 

 מסלול הכוח האירובי לעומת מסלול הכוח האנאירובי. בפרק זה אציג מספרל

 עקרונות וקווי דימיון בין מסלולי הכוח בשני מנגנוני הכוח – פיסי ומנטלי.

 דמיון המאפשר "הכלת" החוקית הקיימת במנגנון הכוח הפיסי אל מנגנון

הכוח ושיפור  לחיזוק  וכללים  עקרונות  לסידרת  המובילה  המנטלי   הכוח 

המנטלי באמצעות עידוד.

 שני מסלולי (סוגי) כוח המוגדרים באמצעות קיימים במנגנון הכוח הפיסי

:המונחים

כולת אנאירובית – כוח מתפרץ עצים וקצרי    •

כולת אירובית – כושר וסיבולת   י•

 לאבחנה בין שתי קבוצות היכולת המנטליות באמצעותדמיון זה מוביל אותי 

:שני מסלולי הכוח המנטלייםהחלוקה ל

תעוזה = מסלול הכוח האנאירובי מנטלי    •

התמדה = מסלול הכוח האירובי מנטלי    •
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היכולות, מאזן  אלה.  יכולות  משילוב  מורכבת  האישית  המנטלית   היכולת 

מנטלית"" ו"אירובית  מנטלית  המהלכים,אנאירובית  כל  את  מנהלים    " 

הכוח מסלולי  שני  בין  ההבדלים  הבנת  שלנו.  וההתמודדויות   המשימות 

 .מאזן משאבים קיימים מול משאבים נדרשיםהמנטליים מאפשרת ביצוע 

הנדרש נדרשותמרכיב  בהן  במשימות  והצלחה  יעילה  התמודדות  לצורך    

תעצומות נפש. את הפער ביניהם צריך למלא העידוד.

המנטלי הכוח  מנגנון  אל  הפיסי  הכוח  במנגנון  הקיימת  החוקית   "הכלת" 

הכוח המנטלי באמצעות ושיפור  לחיזוק  וכללים  עקרונות   מובילה לסדרת 

עידוד. ארבעה חשובים מהם מוצגים להלן:

  .שתי סוגי יכולת שאין האחת מוכיחה על קיומה של השניה   1

במנגנון הכוח הפיסי

 חשוב להבין שאדם בעל כושר גופני מצוין לא בהכרח בעל כוח מתפרץ רב.

 אצן מרתון לא בהכרח יכול להרים משקולת כבדה. לעומתו מרים משקולות

לא בהכרח יכול לרוץ ריצה ארוכה. אלה שני מסלולי הפקת כוח שונים !

במנגנון הכוח  המנטליבדיוק כך גם 

יכולת התמדה. הוא מסוגל והחלטיות עשוי להיות חסר   אדם בעל תעוזה 

אם אך  ובעצמה.  במהירות  משימות  בביצוע  ולהתחיל  החלטות    לקבל 

 התהליך ניגרר לאורך זמן או מתגלים בו קשיים,  קרוב לוודאי שהוא ינטוש

את התהליך.

יכולת התמדה אך חסר החלטיות ותעוזה, עלול  לעומתו, אדם נחוש ובעל 

 להתפתל חודשים ושנים עד שיקבל את האומץ להתחיל במהלך חשוב.  אך

מאותו הרגע שהתחיל הוא לא יוותר ויהי מה.

 מדע התזונה מציג את מרכיבי תזונת הגוף המתאימים לצורך הפקת כוח בכל

אחד ממסלולי הכוח – אירובי ואנאירובי. תרגום מרכיבי תזונה אלה למרחב 
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 המנטלי - תזונת הנפש  קרי עידוד, מציג תובנות מאלפות לגבי מהות ואופי

ואתגרים מנטלים שונים בהתאם למסלול הכוח הנדרש במשימות   העידוד 

 אליו הם משתייכים. לצורך הבנת ההבדלים אבהיר את ההבדל בין מסלולי

הכוח במרחב הפיסי ואת המקבילים להם במרחב המנטלי.

  . תזונה בהתאם למסלולי הכוח האירובי והאנאירובי   2

במנגנון הכוח הפיסי

 סלול הכוח האירובי – הפקת כוח לא מקסימלי לאורך זמן ארוך. למשלמ •

 ריצה ארוכה. לקראת פעילות אירובית מומלץ לאכול מזון עתיר פחמימות

המתפרקות לאט ומאפשרות לגוף ליצר כוח במהלך ההתמודדות הארוכה.

 מסלול הכוח האנאירובי – הפקת כוח  בעצמה גבוהה לפרק זמן קצר. למשל •

 הרמת משקולת כבדה פעם אחר. לקראת מאמץ קצר וחזק מומלץ לאכול

מזון עתיד סוכרים אשר השפעתם על יכולת הפקת הכוח היא מידית וחדה.

במנגנון הכוח  המנטלי

 באופן דומה להפליא קיימת הבחנה בהרכב "המזון המנטלי" קרי העידוד

הנדרש להפקת תעצומות נפש בכל אחד ממסלולי הכוח המנטלי.

     = תעוזה במאמץ מנטלי קצר וחזקעידוד להנעה ולהתנעה   •

 = התמדהן במהלך מאמץ מנטלי לאורך זמעידוד לשימור התנועה  •

. תעוזה והחלטיות - כוח מתפרץ (אנאירובי מנטלי)3

הכוונה שאין  לציין  חשוב  המתפרץ,  (מנטלי)  בכוח  העיסוק  התחלת   לפני 

:  "נקבל אפרוח בעזרתכדברי אברהם לינקולןלשימוש לא מושכל בכוח.    

דגירה על הביצה, ולא על ידי ניפוצה". 
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היא ועצמתו המידית   נידרש  הוא  בכוח מתפרץ כאשר  על שימוש   מדובר 

שקובעת את יכולת מימוש המטרה.

 מהלך מנטלי עוצמתי וקצר משמעותו מהלך

משמעותית את מצב העניינים.יחיד המשנה 

 המציאות שאחרי הביצוע שונה  מהמציאות

עבודה, עזיבת  על  הודעה  למשל   שלפניו. 

הזוג לבן\בת  לומר  יש  בה  טלפון   שיחת 

קודם וכדומה.  להיפרד  החלטה   שקיבלתם 

 לכן  כבר התבצעו השיקולים בעד ונגד, אך

את   הוצאתם  בו  רגע  מרשותאותו   המסר 

קצרצר רגע  הוא  הרבים  לרשות   עצמכם 

הדורש אומץ ותעוזה.

 שיא קצר וקיצוני. כולכם מכירים את המצב

 בו אתם מגיעים לכלל החלטה, סגורים עם

 עצמכם לחלוטין....ואז ברגע שיש להגיד את

משפט המחץ אתם משתפנים! 

 למרות שהחלטתם באופן סופי, כל השיקולים כבר התבצעו וברור שביצוע

והתעוזה האומץ  בגיוס  עצום  קושי  קיים  עדיין  לטובתכם,  הוא   המהלך 

הדרושים לביצוע.

ופער הבדל  שיש  להבין  חשוב  ההחלטה.  של  המעשי  המימוש  הוא   תעוזה 

נדרשת תעוזה  הביצוע.  התחלת  לבין  החלטה  קבלת  יכולת  בין   משמעותי 

 לצורך ביצוע מעשי של מהלך קריטי ומשמעותי. מן הסתם אין ערך להחלטיות

ללא התעוזה הדרושה כדי לבצע את ההחלטה.

 . מרגע קבלת ההחלטהאך גם לצורך קבלת החלטה משמעותית דרושה תעוזה

אנו עוברים למציאות חדשה בה יש להתחיל לפעול. שלב ביצוע מעשי אשר 



  69                                                                          שני מסלולי העידוד להמרצה 

אותנ מעבירה  ההחלטה  איתו.  להתמודד  צורך  אין  ההחלטה   לשלבו לפני 

 העשייה. לעתים נוח לדחות או לתרץ את ההתמודדות עם העשייה בכך שאנו

עדיין לא בטוחים.

. התמדה ונחישות – כושר וסיבולת מנטלים  (אירובי מנטלי) 4

משמעותם מנטלים  וסיבולת   כושר 

אתגרים עם  להתמודד   היכולת 

ומהלכים הדורשים זמן. 

לבין נחישות  בין  להבדיל   חשוב 

 . חריצות או שקדנותשקדנות וחריצות

ההתמקדות ליכולת   מתייחסים 

 וההתרכזות במשימה. אין הם אומדן

 ליכולת ההתמודדות עם קשיים אשר

אדם הדרך.  במהלך  להופיע   עשויים 

עם אך  ושקדן,  חרוץ  להיות   עשוי 

הוא ראשון  קושי  או  מכשול   הופעת 

יפרוש מהמשימה.

לפתח כושר יותר קשה  היא אחת המיומנויות הפחות שכיחות.   הנחישות 

במכלול כמו  (בדיוק  מנטלי  מתפרץ  כוח  לפתח  מאשר  מנטלים   וסיבולת 

בין  ההבדל  למשל  לביןהתעוזההפיסי).  חדש  עסק  לפתוח  כדי  הנדרשת    

והנחישות בקיוםההתמדה  ואתגרים  קשיים  עם  להתמודדות  הנדרשים    

ושימור העסק. 

  ודדות מול עצמי או מול אחרים  התמ

 מרכיב חשוב במשימות ארוכות הדורשות התמדה ונחישות הוא האם אני

 מתמודד מול  עצמי בלבד או גם נגד מתחרים נוספים. דוגמאות 
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 להתמודדויות מול עצמי בלבד הן שימור דיאטה, כתיבת ספר, גידול ילדים

הן נוספים  מתחרים  מול  להתמודדות  דוגמאות  וכדומה.  זוגיות   שימור 

בחורה\בחור אחרי  חיזור  מועמדים,  מספר  מול  מישרה  על   התמודדות 

נמצאים "במגרש" וכדומה. כשמתחרים נוספים 

 דומה הדבר להבדל בין אדם הרץ לבדו כדי לשבור את שיאו האישי, לבין

נוספים בה המנצח הוא המגיע ראש  ון ללא קשרתחרות ריצה מול רצים 

לזמן.

"מול"  התמודדות  לעומת  "לבד"  לחלוטיןההתמודדות  כללימשנה  את    

 חוקיות האופייניתת ב-"ריצה המנטלית" זהה להחוקיו.   המשחק המנטלי

לריצות פיסיולוגיות.

  מול רבים. שם אנו מצליחים1שיפור שיאים מתרחש בדרך כלל בתחרויות 

 לייצר ולהפיק ממנגנון הכוח הפיסי עוצמה רבה יותר מאשר היינו מפיקים

הניצחון ההתמודדות,  יצר  פסיכולוגי,  הליך  של  תוצר  זהו  לבד.   בריצה 

וכדומה. (ראה פרק "עוצמת הרבים”). 

לשיפור ההתמדה והנחישות נסו ליצור קבוצת מתמודדים.  ✔

  התערבו ביניכם על  מס' הקילוגרמים שכל אחד יוריד... התערבו על כסף !✔

סדרת לכולכם  זכורה  בוודאי  אמיתית.  תחרות  אווירת  צרו  עובד.   זה 

 הטלוויזיה "יורדים בגדול". איש המשתתפים לא היה מגיע לחצי ממה שהגיע

לולא עובדת היותו  משתתף בתחרות נושאת פרסים הנצפית בטלוויזיה.

  ייחסו לאתגר חשיבות בשני מובנים: הראשון אתם מול עצמכם. השני אתם✔

והנחישות יכולת ההתמדה  יעצים את  זה  יחס   מול המתמודדים האחרים. 

שלכם.

  כמו בריצה בה המוביל מתחלף, גם אתם לא תמיד יכולים להיות ראשונים.✔

 התחלופה  בין המובילים בתחרות לריצות ארוכות נובעת מתמרוני כוח וניהול
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 אסטרטגיה. מורידים מאמץ לקראת הגברה וכדומה. במשימות ארוכות לא

 תמיד נמצאים בתקופה של "תאוצה". לעתים צריך ורצוי לשחרר קצת. אבל

לא לגמרי. 

  דעו שתמיד יש רגעי שפל, איבוד מוטיבציה ואפילו ייאוש. אלה זמנים שהם✔

 “אני יודע שזהחלק בלתי ניפרד מההתקדמות. ברגעים אלה אמרו לעצמכם: 

זמני. זה חלק מה"מרוץ". זה טבעי לגמרי ואין צורך להתרגש...”

ה✔  יכולות המנטליות מתחלקות לשתי קבוצות:  משימות הדורשות ביצוע 

נדרשת להן  משימות  לעומת  ותעוזה,  החלטיות  נדרש  להן  ועוצמתי   מהיר 

התמדה.  כל משימה או התמודדות משלבות רמות שונות של דרישות אלה.

הערכת✔ לעשות  נסו  מנטלי,  כוח  הדורשים  למהלך\משימה  כניסה  לפני    

דרישות מול יכולותיכם האישיות.

אם מצאתם שיכולתכם האישית מספקת הרי אין כל סיבה בעולם (פרט✔   

אתכם תעצים  זו  ידיעה  הבורסה) שלא תצליחו.  נפילת  או  אדמה   לרעידת 

שבעתיים. צאו לדרך! חבל על כל דקה! בהצלחה !

אם הגעתם למסקנה שמשאביכם האישיים אינם מספיקים, הכינו עידוד✔   

מוקדם וזמין !

  אם הצלחת המשימה כרוכה גם בהחלטתו\ אישורו של אדם נוסף שעליכם✔

קחו וכדומה,  העסקתכם  כדאיות  או  לתפקיד  התאמתכם  למשל   לשכנע, 

 בחשבון שאותו מעסיק (בהתאם לנסיבות, אולי בחורה שהצעתם לה לצאת..)

 מתמודד מולכם באמצעות כוחו המנטלי ומיומנויותיו המנטליות. זהו מאבק

 כוחות שבמהלכו אותו אדם חווה בעצמו ירידת נחישות, החלטיות ועוצמה.

לא רק אתם! נסו להעריך את מאזן יכולותיו כדי ל"תקוף ברגע מכריע". 
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ואולי✔ יביא את הבחורה להסכמה.  עצים מצידכם  נוסף  לפעמים מאמץ    

אותה פגישה אחת שהצלחתם "לסחוט" היא זו שתוביל... לנכדים...!

  מול1 במשימות "אירוביות" קרי התמדה, נסו להכניס את גורם התחרות ✔

התמדה ויכולת  יתר  עצימות  לכם  יעניק  זה  מרכיב  להתמודדות.   רבים 

ונחישות עצומים.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

כל ניסיון להשיב לאסיר המחנה את 
כוחו הפנימי צריך היה להציב לפניו

 איזו מטרה לעתיד.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ויקטור פרנקל-
{ מתוך הספר "האדם מחפש משמעות" }
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  13  פרק 

עידוד לאומץ ותעוזה  

"התנעה"

              

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק, 

מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע !  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- אלברט אינשטיין -
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ימה + אמונה ביכולת הביצוע תזכורת :  מוטיבציה = חשיבות המש

  או עידוד לכוח מנטלי מתפרץ קרי אומץ ותעוזה, חייב להיותעידוד להתנעה

 עוצמתי ותקיף. העידוד צריך לפעול על שני מרכיבי המוטיבציה - חשיבות

ואמונה. 

עידוד להתנעה  ניתן בשני מצבים:

 מהלך קצר ועצים הדורש תעצומות נפש מוגברות לזמן קצר.ביצוע. לצורך 1

 משימה ארוכה.התחלת. לצורך 2

עידוד לביצוע מהלך קצר ומשמעותי הדורש תעצומות נפש מוגברות .

 מאמץ מנטלי עוצמתי וקצר הנדרש לצורך

 ביצוע מהלך מהיר שמשנה משמעותית את

 מצב העניינים. המציאות של לפני הביצוע

למשל הביצוע.  שאחרי  מהמציאות   שונה 

 הודעה על עזיבת עבודה, שיחת טלפון בה

הזוג שקיבלתם החלטה  יש לומר לבן\בת 

 לפני המהלך כבר התבצעלהיפרד וכדומה. 

ונגד, אךתהליך  ארוך של שיקולים בעד    

בו הוצאתם את המסר מרשות  אותו רגע 

קצרצר רגע  הוא  הרבים  לרשות   עצמכם 

הדורש  אומץ רגעי. שיא קצר וקיצוני.

 כולכם בוודאי מכירים את המצב בו אתם מגיעים לכלל החלטה, סגורים עם

עצמכם לחלוטין.... ואז ברגע שיש להגיד את משפט המחץ אתם משתפנים! 
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וברור שביצוע  למרות שהחלטתם באופן סופי, כל השיקולים כבר התבצעו 

והתעוזה האומץ  בגיוס  עצום  קושי  קיים  עדיין  לטובתכם,  הוא   המהלך 

הדרושים לביצוע.

והה הממעות  בשל  מנטלי   קושי  זהו  הגיונית.  התלבטות  כאן   שלכותאין 

 ויות לנבוע מהמהלך. בוודאי כל אחד מכם ניתקל במשוכה מעין זו איהעש

 פעם בחייו. או שהתגברתם עליה או לא, אבל ביכולתכם לחוש ולהבין את

 ערכו וחשיבות של עידוד עצים וממוקד לצורך הנעתכם לביצוע אותו מהלך

משמעותי.

כל הנאמר מיועד לעידוד עצמי (דיבור פנימי) ועידוד אחרים !

 הדגשת ערך הפעולה העידוד פונה בעיקר אל מרכיב החשיבות של הפעולה:  ✔

   הצגת מאזן הרווח לעומת הפסד+ הצגת ההפסד הצפוי אם היא לא תתבצע.

 פונה אל המרכיב האנליטי של המתמודד ומציב לפניו תמונה ברורה של מאזן

חיובי לטובת הביצוע:

 " את יודעת שהגיע הזמן שתעזבי אותו. את מספיק זמן מתבוססת בבוץ הזה,

ניסית, השתדלת, ויתרת ונתת לו בלי סוף הזדמנויות”.

 " זה לא זה והגיע הזמן שתצאי לדרך חדשה. טובה יותר . יש כל כך הרבה

אפשרויות ותחליפים".

 " אם תישארי כאן ימשיך להיות לך רע. לעומת כל כך הרבה  דברים טובים

 שיצאו לך אם תעשי את שיחת הטלפון החשובה ותאמרי לו באופן סופי שזה

 נגמר. איזו הקלה זאת תהיה, תכירי מישהו חדש שמתאים לך. יהיה לך טוב

אתו, תאהבי אותו והוא אותך. אדם שיודע להעריך ולהעניק  וכדומה...”
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  המעודד חייב להיות נחוש וממוקד. במידה וקיים קושי רב מצד המתמודד,✔

ניתן להציע לו לחלק את המשימה לחלקים: 

עידוד > קח את הטלפון ביד --> 

עידוד > חייג  --> 

עידוד > אל תנתק  --> 

עידוד > דבר !!! 

תקיף עידוד  דורש  שלב   כל 

וממוקד. 

העידוד צריך להיות תקיף אך עם עם רגישות רבה לתגובת המתמודד.✔   

תקיפות לא רגישה עשויה להרגיז, להכעיס ולהזיק.

 בוודאי כל אחד מכם היה לפחות פעם אחת מעודד או מתמודד ומכיר את

 “עזוב אותי! מההנקודה בה לפתע המתמודד מתפרץ על המעודד בכעס:   

 ” וכל התהליך ירד לטמיון. המתמודד רוצה לבצע אתאתה רוצה! לא בא לי...

שית שלו דומה להתקף חרדה."הקפיצה" אך החוויה האי

  על המעודד לווסת את עוצמת הלחץ המופעל בהתאם לתגובות המתמודד.✔

 כל זמן שניכר שיתוף פעולה, גם אם מהוסס מצד המתעודד, ניתן בעדינות

" מיד :לשחררלהגביר את הלחץ, אך עם הופעת תגובת כעס ראשונה יש "

". - "טוב אז בלי לחץ. נעזוב עכשיו. אולי זה לא הזמן
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   יש לעמת את המתמודד עם החרדה לזמן קצר ואז להרפות. בפעם הבאה✔

אפשר להתקדם מעט יותר. וכך עד לביצוע המהלך כולו.

חייבים ✔ ובמיוחד ב"שחרור",  גם מהלכי "התקדמות"  העידוד,   כל שלבי 

 להיות מלווים בהערכה רבה מצד המעודד. זכרו תמיד את הקושי מולו ניצב

 המתמודד. אולי בעינכם זה ניראה לא מידתי, אך בעיני המתמודד זו משימה

עצומה.

(חיבוק ואני מבין. כל הכבוד על ההתמודדות!   לך   "אני רואה שזה קשה 

 ואמפתיה). אם אני הייתי במקומך  הייתי מתקשה לא פחות ממך. אבל אני

יודע שזה הכרחי. ברור לך שעליך לעשות את המעשה הזה!  בטוח שאתה 

(הגברת חשיבות)  בשביל זה אני לצדך...”

למתמודד✔ מקנה  הפיסי  המגע  מאד.  יעזרו  ליטוף  או  הכתף  על  טפיחה    

תחושת ביטחון ושיתוף. 

 אם אתם מכירים היטב את המתמודד ומיומנים בעידוד תדעו מתי לתת ✔

 צעקה מטלטלת או דחיפה פיסית שיועילו. אחרת רוב הסיכויים שתיגרמו

לרוגז ונסיגה. 

להיות✔ עשויים  קריטי  ברגע  ו"ניעור"  צעקה  משמעותית,  קול  הגברת    

זו אפקטיבית רק כאשר אתם הגברה מעין  נידרש המתמודד.   הדחיפה לה 

בעצמו. הוא מתלהב ומתרגש  חיובית"עולה הילוך"רואים כי המתמודד   . 

 עכשיו אפשר לתת לו את הדחיפה האחרונה."מתחיל להניע"המתמודד 

עומד על קצה גשר. מתחת שועטת הרכבת שתיקח אותו הרחק למקוםהוא   

 טוב יותר, אך הוא מפחד לקפוץ. אתם אלה שצריכים לתת לו את "הדחיפה

 לעתים מהלך רגעי ומשמעותי תלוי בכם! אתם עשויים לשנות אתהאחרונה". 

גורלו של המתמודד.

(לתת לה את  "זהו, אני רואה שאת שלמה עם ההחלטה. חייגי עכשיו! 

  הטלפון). חייגי כי הגיע הזמן שיהיה לך יותר טוב! חייגי אל תוותרי זה
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” חייגי עכשיו ! הדבר החשוב ביותר שעשית למען עצמך !

לצעוק! ✔ מותר  הלחימה.  תורות  בכל  קיים  בקריאות  השימוש   אפקט 

 מלמדים ומשתמשים בקריאות קרב לצורך פריצת חומות חשש ופחד והעצמת

אתם מכירים היטב את המתמודד ומיומניםהנחישות. היעזרו בצעקה אם   

בעידוד. צעקה מטלטלת או דחיפה פיסית יועילו. 

יש לך  "לך אליה עכשיו! (דחיפה ביד לא תזיק). היא מסתכלת\עליך! מה 

להפסיד? מקסימום תקבל\י  סירוב, אבל אם היא תסכים שחקת\י אותה".

 "זוז כבר! (הרמת קול ודחיפה) זה עכשיו או לעולם לא! כבר עשית\י זאת

בעבר!"

 "חייג למשרד הנסיעות ותזמין כרטיס עכשיו ! עשה זאת. ברור לך\לי שאין

לך\לי ברירה. אם אתה לא נוסע אתה מפסיד על בטוח את העסקה."

     עידוד להתחלת משימה ארוכה

של למצב  העברתה  לצורך  עומדת  מכונית  כדחיפת  כמוה  משימה   התחלת 

 תנועה ראשונית. שינוי ממצב סטטי של חוסר תנועה למצב דינמי של תנועה.

 מהלך זה דורש מאמץ מוגבר. אחר-כך המכונית נמצאת כבר בתנועה ואז יש

דה).לשמר את התנועה (התמ

 מטרת המעודד להביא את המתמודד להתחלת ביצוע המשימה. למשל פתיחת

עסק חדש. התחלת כתיבת ספר. רישום לחדר כושר. התחלת דיאטה וכדומה.

כל הנאמר מיועד לעידוד עצמי (דיבור פנימי) ועידוד אחרים !
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תלול הר  למרגלות  העומד  לאדם  הדבר   דומה 

 שעל פסגתו ניצב היעד הנכסף. אותו אדם אינו

ניצב עיניו  לנגד  כי  הטיפוס  את  להתחיל   מעז 

 המסלול הארוך והמייגע. איזה ייאוש! המתמודד

מאבד את אמונתו ביכולת השלמת המשימה.

 דמיינו עצמכם לפני טיפוס שכזה בשני מצבים:

ושני כשלצידכם אדם חסון לבד   אחד כשאתם 

 אשר מבטיח לכם תמיכה ועזרה במידת הצורך.

ולמשוך לאחור  תידרדרו  שלא  לדאוג   מתחייב 

כמה קל לכם עכשיו להתחיל הטיפוס!כשנידרש. 

  הבטיחו למתמודד את עזרתכם במהלך המשימה. בשימור ותמיכה. בחיזוק✔

התמדתו ונחישותו. העניקו לו תחושה שאיננו לבדו! בהתחלה ובהמשך.

לגביבהתחלתהקושי  נובע במיוחד מהיסוסיו של האדם  מהלכים ארוכים    

 יכולתו להתמיד לאורך המסלול הארוך:  "אין טעם שאתחיל בדיאטה הרי בין

תירוצים שלל  במציאת  מומחים  אנשים  שאתמיד...".  סיכוי  אין  וכה   כה 

חיל את ההתמודדות .וסיבות לא להת

  חייב להבטיח למתמודד עזרה ותמיכה לאורך התהליך. ידיעה זוהמעודד ✔

- בהנעת התהליך. קודם יש להתחיל...  מקלה על המתמודד ביציאה לדרך 

סיכוי בוודאי שאין  התחלה  בלי  אך  התנועה.  לשימור  לדאוג  יש  כך   אחר 

להמשך!

כל הנאמר מיועד לעידוד עצמי (דיבור פנימי) ועידוד אחרים !
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 "אתה\אני חייב להתחיל ב.... תראי את עצמך, אתה\אני ממש פוגע בעצמך

חיל כבר..”בשל הדחיינות הזאת. חבל על כל רגע. צריך להת

והמון להרוויח (מאזן רווח יעשה לך טוב. אין לך כלום להפסיד   "זה רק 

 והפסד) ... אני מבטיח לך שאם אתה מתחיל לפשל אני מחזיר אותך למסלול.

אני יודע כמה קשה להתמיד. אני איתך לכל אורך הדרך!" (עזרה בהתמדה)...

מדהימים חומרים  לך\לי  יש  הספר.  את  לכתוב  להתחיל  חייבת   "את\אני 

 ויכולת ביטוי מופלאה. הגיע הזמן שאנשים יכירו את היכולת שלך\שלי (מאזן

(עזרה לך בקטעים הקשים   לך שאני אעזור  ואני מבטיחה  והפסד).   רווח 

בהתמדה)....... רק אל תישכחי לציין את שמי ב'תודות' !"

  הדגישו  את חשיבות המשימה✔

 הציגו את ההפסד הצפוי מאי ביצוע המשימה ✔

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
אדם אמיץ אינו זה שלא חש פחד, 

כי אם זה הכובש את פחדיו. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-נלסון מנדלה-
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  14  פרק 

 מדהעידוד לנחישות והת
"שימור התנועה"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
עבור כל הדברים הקשים להשגה 

יעבוד האדם החכם בהתמדה. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-לאו טצו-
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 מיועד לחיזוק והעצמת ההתמדה והנחישות במשימותעידוד לשימור התנועה 

נימצא כבר  המתמודד  ולוותר.  ידיים  להרים  עלול המתמודד  בהן   ארוכות 

 ועלינו לעזור לו\לעצמנו  לשמר אותה פן תיעצר."במצב תנועה"

לשעות והתאמה  התאקלמות  הדורש  חדש  תפקיד  עם  התמודדות   למשל 

 שונות, אנשים חדשים וגחמות הבוס. שימור דיאטה ופעילות גופנית קבועה

עסקית יוזמה  לקראת  הדרושות  בהכנות  והתמדה  נחישות  כושר.   בחדר 

 והתמודדות עם הקשיים במהלך פיתוח העסק. שימור זוגיות או התמודדות

 עם גידול ילדים, הנחלת נוהג התנהגות כמו סידור החדר והכנת שעורי בית

וכדומה. 

בלתי שסופה  בעליה  לטיפוס  הדבר   דומה 

 נראה. היאוש מתחיל לחלחל. ברגעים אלה יש

שימור לצורך  יעיל  לעידוד  עצומה   חשיבות 

 התנועה. שימור התנועה חשוב כיוון שעצירה

עצום וקושי  לאחור  הידרדרות   גוררת 

ב"התנעה" מחדש. 

רק ולעידוד  לעזרה  פניה  היא  גדולה   טעות 

מכך גרוע  או  קשיים,  מתחילים   כאשר  

העידוד לאחור.  ההידרדרות   כשמתחילה 

צריך  ולנחישות  שללמנועלהתמדה  מצב    

"עצירה" ואיבוד מומנט!

חייב להינתן לא רק כאשר "המטפס" מתחיל✔ ונחישות  עידוד להתמדה    

 להתייאש ולאבד את מומנט התנועה, אלא לכל אורך הטיפוס – ההתקדמות

במהלך המשימה.  גם כאשר "המטפס” מתקדם כהלכה!

כל הנאמר מיועד לעידוד עצמי (דיבור פנימי) ועידוד אחרים !
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למאמצי✔ הערכה  בהענקת  הרבו  המשימה,  ביצוע  קרי  "תנועה"  בזמן    

המתמודד. ההערכה מחזקת ומעצימה.

  בהתאם לרמת האטה בהתקדמות יש להגביר את עוצמת העידוד ולהוסיף✔

להערכה גם מרכיב "ממריץ" - חשיבות המשימה ואמונה ביכולת מימושה.

  - עכשיו המטפס במצב סטטילעידוד להתנעה  במצב יאוש ועצירה יש לעבור✔

 ועלינו להפעיל אותו מחדש. יש להעניק עידוד עוצמתי במטרה  "להתניע" את

 המתמודד מהר ככל האפשר.  ככל שזמן העצירה מתארך קשה יותר לשוב

לתנועה .

 למנוע עצירה.העידוד לשימור התנועה מטרת ✔

בהם מהלכים  ורבים של  סוגים שונים  עם  אנו מתמודדים  החיים   במהלך 

 נידרש שימור התנועה:  שימור זוגיות, התמדה בטיפולי הפריה, התמדה בחדר

 כושר, כתיבת ספר, התמדה בלימודים קשים, התמדה בתפקיד או מישרה

 חדשים, התמדה בקורס או יחידה בצבא, תקופה קשה בעבודה או בעסק,

שימור דיאטה או חס וחלילה התמודדות עם מחלה.  

יודעים אתם שהנכם עומדים לקראת "✔ אם   " או אםטיפוס מנטלי ארוך 

 "מעודדיםאתם מוצאים עצמכם בתוך התמודדות שעשויה להתמשך, הכינו  

) (ראה פרק מעודד אישי לצורך קבלת עידוד במהלך המשימה. אישיים"

עידוד. הוא מחסן, מחשל✔ גם אם הכל מתנהל כהלכה, התמידו בקבלת    

ומונע את השבירה !
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זמנים קריטיים

 לכל אדם "זמנים קריטיים". רגעים בהם עצמתו הפנימית מוחלשת.  זמנים

אלה הם הרגישים ביותר לשבירה ומחייבים הערכות מוקדמת !

(במיוחד✔ בין הערביים עם רדת החשכה  אנשים רבים מוחלשים בשעות    

 בחורף). אחרים מוחלשים כשהם הולכים לישון או עם השכמת בוקר. בדרך

 כלל העוצמה הפנימית מוחלשת כשאנו לבד. לעתים אנשים מוחלשים כאשר

הם נחשפים להצלחה של אחרים !

  שלכם !!! נהלו רישום במשך כמה ימים מתי"הזמנים הקריטיים" זהו את ✔

 אתם "ירודים". מהר מאד תזהו דפוסים קבועים: זמנים קבועים ומצבים

רפיון מנטלי.   דאגו לעידוד מוכן מראש בזמניםקבועים בהם אתם חשים 

 . קבלת שיחת טלפון או ביקור של חבר ב"זמן קריטי" לאורך טיפוסאלה

 בעליה תלולה, עשויים להכריע בין הצלחת או כישלון הטיפוס. וכל כישלון

לון) מקשה על הטיפוס הבא! (עידוד לאחר כיש

  מתאימה כדי להימנע מנפילות מוטיבציה"לתזונה מנטלית" דאגו מראש ✔

ושבירות. הקדימו תרופה למכה.

 הדוגמה השכיחה ביותר היא התמדה בדיאטה. המתמודד עבר את השלבים

 6הדרושים לצורך התחלת הדיאטה. הוא כבר מתנהל במסגרת משטר אכילה 

 שבועות, ירד רק חצי קילו והיאוש מתחיל להראות את אותותיו. הרי ברצונו

 ק"ג !8להשיל מעליו 

   צריך להינתן למבצע הדיאטה לכל אורך התהליך. לאעידוד לשימור התנועה

רק ברגעי שבירה ואיבוד מוטיבציה.

דומה במידה רבה  לשימור התנועה"  לאיתנות"עידוד  רק שהשבחלעידוד    

 המוענק למתמודד מקושר ישירות עם  המשימה הספציפית (בעידוד לאיתנות

השבח הוא כללי ולא מחייב הצלחה והתקדמות מוגדרים).
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 "המעודד האישי"אם נשוב למקרה הדיאטה, על המתמודד להנחות ולידע את 

 בזמנים הקריטיים שלו כדי שהמעודד ידע מתי עליו ליזום את שיחת העידוד

החשובה כל-כך בזמנים אלה:

 "כל הכבוד לך\לי על ההתמדה והנחישות. תמשיך ככה! התוצאות   יגיעו ואז

תהיה\אהיה מלך !”

את רואים  כבר  כך.  על  הצדעה  לך\לי  ומגיע  זה קשה!  כמה  יודעת  ”אני    

 (לפעמים מותר לומר גם אם אין תוצאות... "שקר לבן")התוצאות"

  הדגשת ערכי המעשה והיתרונות הנובעים ממנו, לצד הבעת הערכה ושיבוח✔

 המאמץ במהלך העשייה, מחזקים ומעניקים כוח "לשמר את התנועה". הם

ופוחת הולך  בביצוע  הכרוך  הקושי  הזמן,  במהלך  וויתור.  חולשה   מונעים 

והמעשה הופך לנוהג קבוע וטבעי. 

 אך שימו לב !

ויתרונותיו, המעשה  ערכי  הדגשת  כמו  ושבח  הערכה  להפריז.  לא   חשוב 

 צריכים להיות במינון מתאים. היו ערים לתגובת המתמודד. שימו לב מתי

 דבריכם מתקבלים בחיוב,  מחזקים ומעצימים ומתי הם מרגיזים ומלחיצים.

 הכל הוא משחק של עוצמות ומינון. ערנות לתגובות המתמודד תכוון אתכם

למינון הנכון.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

זה לא את ההר שאנו כובשים 
 אלא את עצמנו.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 -אדמונד הילרי-
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  15  פרק 

עידוד ילדים

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 העידוד הוא כוח בידי ההורה ליצור ילד בעל חוסן ואיתנות

 נפשית. ילד בעל בטחון עצמי ודימוי עצמי גבוהים. ילד חוקר

יוזם ומאושר המעוצב להצלחה והגשמה עצמית.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ירון ריבלין -
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 השפעת  חוסר המודעות לחשיבותו ולערכו של העידוד ולדרך שבה יש לעודד

מתחילה כבר בילדות.

ההפך מלעודד זה לייאש !

כשהילד מייאשות.  חוויות  עתירת  גדלים לסביבה  אנו  חיינו  בראשית   כבר 

 מנסה לבחון את יכולתו להתמודד עם ביצוע עצמי של משימות הוא ניתקל

בתגובה ההורים :

 .... כדי לא מספיק. אתהך לנרשה ך. שתהיה גדוללאסור "אתה קטן ועדיין 

לעשות זאת.."

 במיוחד כשהילד עושה משהו לא בסדר, שופך מים או מפיל צלחת, תגובת

" היכולת  חוסר  הדגשת  של  היא  המיידית  הזהרתיההורים  רואה.   אתה 

 ". הביטחון והיוזמה של הילד מתחילים להתערער.... וממשיכים בביתאותך

בת  לנהל כתה  צריכים  אשר  ומחנכים  מורים  לא40הספר שם  תלמידים    

מצליחים להתגבר על כעסם וגוערים בילדים תוך הדגשת מיגבלותיהם.

הביטחון חוסר  התסכול,  את  מגבירה  ולחולשות  "לחוסרים"   התייחסות 

 ורגשות האשם אשר נצרבים בנפשו של הילד. הילד מפתח ערך עצמי לקוי,

 חוסר ביטחון ודימוי של לא יוצלח אשר מלווים אותו בבגרות והופכים לדפוס

חשיבה והתייחסות לחיים. 

 העידוד הוא כוח בידי ההורה ליצור ילד בעל חוסן ואיתנות נפשית. ילד בעל

ילד חששן, ומאושר לעומת  יוזם  חוקר,  גבוהים  עצמי  ודימוי   בטחון עצמי 

ביישן וחסר יוזמה ותעוזה.

כפי שמזון בריא חיוני לבניית גוף איתן וחסון, כך

תזונה מנטלית הכרחית לבניית נפש אייתנה וחסונה !
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ילד שגדל עם הוגנות - לומד צדק.

ילד שגדל עם בטחון - לומד להאמין.

ילד שגדל עם קבלה - לומד לאהוב.

ילד שגדל עם דעה חיובית - לומד לאהוב את עצמו.

ילד שגדל עם ביקורת - לומד לגנות.

ילד שגדל עם אשמה - גדל להיות חסר ביטחון.

  !   ילד שגדל עם עידוד - גדל להצלחה 

         

 לד החווה רצף של חוויות מעודדות מפתח דימוי עצמי איתן המוביל למעגלי

 אני טוב ומצליח --> ציפייה להצלחה --> השקעה -->הקסמים של ההצלחה: 

הצלחה --> הערכת הסביבה --> סיפוק והנאה ..... וחוזר חלילה

 אניילד המתנסה ברצף חוויות שליליות ומתסכלות מפתח דימוי עצמי נמוך: 

 לא מוכשר --> ציפייה לכישלון --> חוסר השתדלות --> כישלון --> אשמה

והשפלה ... וחוזר חלילה

 עידוד יעיל מדגיש את הצדדים החיוביים, היתרונות והיכולות של הילד. לכל

 ילד יש יכולות!  עידוד יעיל מכבד את מעשי הילד באשר הם. ניתן לכבד את

ילד הזוכה  מעשי הילד יחד עם הענקת ביקורת בונה והתייחסות מכובדת. 

 לביטחון והערכה גם כאשר ההורים אינם מסכימים עם דעתו ומעשיו, יהיה

את הצורך  ולהתאים במידת  ואת מעשיו  עצמו  לבחון את  ומעוניין   מסוגל 

התנהגותו ותפקודו בתחומים שונים כבוגר.
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 כשהילד פועל באופן שאינו מקובל על ההורה, הגישה הנכונה היא להתייחס

 "אוי ואבוי איזה ילד רע אתה תראה מה קרה"למעשה ולא לעושה: במקום  

ולהוסיף הסבר מדועו נכון ואינו צודק..." "המעשה שעשית איניש לומר :    

הדבר לא נכון  ומה כן נכון לעשות!!

 העידוד נוטע בילד את אומץ הלב להיות בלתי מושלמים, לקבל את  עצמנו כפי

 שאנחנו ולחיות בלי פחד מפני השפלה, זלזול וחשש ממה  שיגידו האחרים

.כאשר הם יחשפו את חולשותינו

 כל כללי העידוד המפורטים בפרקים הקודמים חלים גם על ילדים, אך ביתר

שאת !

העידוד החשוב ביותר לילדים הוא ✔  ! עידוד הבונה ומעצבעידוד לאיתנות 

בטחון ודימוי עצמי, חוסן נפשי ובסיס ראוי להצלחת הילדים בעתיד.

העניקו לעידוד לאיתנות את אותה רמת חשיבות שאתם מעניקים למזון✔   

 איכותי ועשיר שאתם מקפידים לתת לילדיכם מידי יום. כפי שמזון הכרחי

 וקריטי בשלב הגדילה והצמיחה של הגוף, כך עידוד ושבח קריטיים לבניית

איתנות הנפש של הילד.

תנועה לכל  הפתיחה  נקודת  להצלחה.  הזינוק  נקודת  הוא  מנטלי   חוסן 

לאיתנות ועידוד  שבח  העצמית.  וההגשמה  ההישגים  במרחב   והתקדמות 

 ודדות מוצלחת עםמעניקים את הביטחון והאמונה העצמית הדרושים להתמ

אתגרים ויעדים.
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לאיתנות  משמעותו הענקתעידוד ✔   

וחיזוקים לא רק  שבחים, מחמאות  

! קבוע  באופן  אלא  קשים   בזמנים 

חיבוקים, - הענקת  פיזי   הרבו במגע 

נשיקות וטפיחות חיבה.

ההתפתחות על  פיסי  מגע   השפעת 

לא היא קריטית.  הילד  של   הרגשית 

 רק בגיל הינקות אלא גם בגיל הילדות

הכתף,והה על  טפיחה   !  תבגרות 

 לחיצת יד או חיבוק חשובים לנער או

נערה לא פחות מלילדים ופעוטות.

 המצבים הבאים:4בעידוד ילדים יש להתייחס ל-

  .  . חיזוק ושבח קבועים ללא קשר להצלחה במשימה כלשהי1

שלבו בין מרכיבי כשרון ויכולת ובין מרכיבי חזות\מראה (במיוחד בגיל✔   

ההתבגרות)

 לפעוטות הרבו בחיוכים + מחיאות כפיים + תרועות שמחה.✔

 העניקו חיזוקים ושבחים ללא "הנעה" לפעולה כמו :✔

 ”ועכשיו אתה צריך לשפר ציון מבלי להוסיף "כל הכבוד. אני ממש גאה בך!”

...".גם במקצועות האחרים

  שבח הצמוד להנעה לפעולה הופך לעתים לנטל. העניקו שבחים אלה בצורה✔

"נקייה”:
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 "את נראית נורא יפה עם החולצה הכחולה..."

 "יש לך קול מדהים! שמעתי אותך שרה בחדר. איזה קול נעים..."

 "וואלה, איזה קוביות קיבלת בבטן! גבר גבר אתה..."

בין✔ והישמרו מביצוע השוואה  ללא תנאים  כפי שהוא  ילדכם  קבלו את    

 ילדיכם עצמם ובין ילדיכם לאחרים. לכל ילד יש צדדים חזקים ! לכל ילד יש

כישרונות ! בכל ילד יש המון דברים יפים ! החמיאו לילדיכם עליהם. 

 תכונות רבות שלעתים נתפסות כשליליות, מובילות ב"כיוונון" נכון של הורים,

לנכסים בעלי ערך עצום בעתיד. למשל:

 !  לנחישות  יכולה להפוך עקשנות

 !לאסרטיביות עשויה להפוך חוצפה

  עליכם ההורים לכוון את התכונות שעדיין לא בשלו לנתיב יעיל. לוו הערות✔

 על עקשנות, חוצפה וכדומה בתוספות שיציגו לילדיכם את היתרונות באותן

 תכונות כאשר הן מווסתות ומכוונות ליעדים בונים. ילד עקשן יישאר עקשן !

 אבל אם הוא יבין שעקשנות מווסתת היא מועילה ויעילה, סיכוי טוב שכמעט

לשנות), (שלא תצליחו  בו  הטבועה  ימתן את את אותה התכונה  הוא   מיד 

 לערוצים מתונים ובונים.  בפרט כי אותו "חיסרון" (שהוא חלק מהילד) הופך

מבחינתו ליתרון! נסו זאת זה עובד :

היו הגדולים  והמדענים  הממציאים  כל  מדהימה.  היא  שלך   "העקשנות 

עקשנים! הם הפנו את העקשנות להם ללמידה ולהתמדה.....”

 "הגזמת קצת. הם בטח חושבים שאת ילדה חצופה. אני דווקא חושב שאת

ואז החלטית  פחות  לא  יותר אדיבה אך   היית סה"כ בסדר... להבא תהיי 

תשיגי תוצאות בלי שיחשבו שאת חצופה..”

 העניקו כבוד והערכה לילדיכם גם אם בחירותיהם אינם נראות לכם. היו ✔
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היו קשובים ולימדו להקשיב להם.

...”"החולצה  שבחרת נראית עליך כמו אוהללא – 

"בחירה מעניינת אך לא לטעמי. אני מניח שזה מה שהולך בימים אלה."כן – 

ערך✔ תחושת  לילדיכם  העניקו    

עצמי ויכולת השפעה !

  שתפו אותם במשימות ביתיות.✔

 העריכו את תרומתם. אפילו אם

 הם"לא תורמים" הם משתדלים !

 : תמיד  הואזכרו  שחשוב   מה 

 הכוונה וההשתדלות.

לגאווה✔ לו  גורמת  לילד  החלטה  זכות  מתן  בהן  רבות  משימות  קיימות    

וחיזוק:

 אשל...."4 חלב ו-2"לך תביא    לא

 תעשה רשימה איזה מוצרי חלב חסרים במקרר ותן לי לראות אם צריך   "כן

  שח ולך לסופר. אתה יכול לקנות לעצמך  מה שאתה100להוסיף משהו... קח 

  שח" .10רוצה ב-

 פסה, מעליה את הספר, בזויתשים את הכיסא בצד הזה, לידו את הקו " לא

 ס"מ את המזלג"14 מעלות את הכוס ובמרחק 90של

כל ואתה תסדר את השולחן.אנחנו צוות לעניין!”  "אני אכין את האוכן
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. שבח והערכה לאחר הצלחה במשימה2

  הצלחה יש למנף בצורה מקסימלית לצורך הקניית איתנות וחוסן מנטליים.✔

 הצלחה הממונפת כראוי כמוה כזריקת ברזל לגוף. הצלחה צריכה להיכתב על

 הלוח הפנימי של הילד לחיזוק הביטחון, הדימוי העצמי ותחושת "המסוגלות

ונטרה" לכישלון כלשהו. וכדי שתשמש "ק"העצמית

-"כל הכבוד על הציון. ממש פנטסטי. כמה שאנחנו גאים בך..."

 -"כמה יפה ניקית את החדר. שטפת, סידרת, קיפלת... כמו גדולה. כמה שאת

זריזה. -"כל הכבוד על המאמץ יצא ממש יפה ! אוהב אותך..."

  מבוגרים וגם ילדים נוטים לשכוח הצלחות ולהמעיט בערכן. אתם כהורים✔

 צריכים לצד הענקת שבח ומחמאות להצלחות ילדיכם, ללמד אותו להעריך

את הצלחותיהם האישיות בעצמם.

לוח ההצלחות של הילד

על✔ גם  (אפשר  הילדים  הציבו בחדר    

  שלו. לוח"לוח ההצלחות"המקרר) את 

 עליו תציינו כל הצלחה והישג. תלו עליו

ציורים גבוהים,  ציונים  עם   מבחנים 

מהר) (או  לאט  יפות...לאט   ועבודות 

 תצטבר עליו רשימת הצלחות בעלת כוח

 עצום. גם בזמנים טובים ובמיוחד לאחר

כישלון.

עימדו ליד הלוח והביטו בו עם חיוך✔   

בכם. וצופה  הפנים כשהילד בשטח   על 

אתם כאילו לא רואים אותו. הציצו 



     אומנות העידוד                                                                                              94

 מאחורי גבכם ותראו איזה פרצוף מדושן עונג יש לו כשהוא רואה שאימא

ואבא  גאים בו. זה מעצים את הילד לכל החיים !

והערכה.✔ שיבוח  לצורך  הילד  של  הצלחותיו  את  מקסימלי  באופן  מנפו    

בגאווה מתמלא  הוא  מתי  ותיראו  הילד  בעיני  הביטו   ! מהגזמה   הישמרו 

 (ואיזה כייף זה לראות את האור בעיניים שלו כשהוא מקבל מכם מחמאה)

ומתי הגזמתם.

  לימדו את הילד כדי לשבח עד נקודת המקסימום האפקטיבית ולא לעבור✔

אותה.

 . שבחשבח לאחר הצלחה חייב להדגיש את מרכיב ההשתדלות והמאמץ ✔

 שמעריך רק את הציון יוצר לחץ על הילד והופך לנטל: "אם פעם הבאה אקבל

 ציון לא טוב אז אימא ואבא לא ישמחו”. השתדלות ומאמץ לעומת זאת, הם

בשליטתו המוחלטת של הילד ולכן אותם יש להעריך ולשבח.

! שיחקת אותה! איזה  -"כל הכבוד 

 יופי ! זכור, לנו ההורים  הכי חשוב

שהשתדלת, שהשקעת..”

ההשתדלות חשוב.  פחות   -"הציון... 

 שלך אותה אני מעריך" (+ חיבוק \

נשיקה \ תפיחה על השכם)

דווחו לסבתא והסבא על הביצוע המוצלח. שיתקשרו לילד ויגידו שאימא✔   

סיפרה להם על ה"ביצוע \ תוצאות".
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. עידוד ותמיכה לאחר כישלון3

  הישמרו מהמילים "כישלון" , "נכשלת" וכדומה. "לא הצליח כל כך" נשמע✔

הרבה יותר טוב מ"נכשלת".

: התייחסו למקרה המסוים ואל תעשו הכללות והשוואות✔

"."אתה לא מסודר ותמיד הופך את הכללא - 

 "החדר שלך הפוך ומבולגן. כדאי לך לסדר אותו, יהיה לך הרבה יותרכן -  

"נוח אחר-כך

 השפעתה של תמיכת ההורים לאחר כישלון עצומה. היכולת לקבל "תדלוק"

 יעיל וממוקד תקבע אם הכישלון ייצרב בתודעה וייצור משקעים אשר ישפיעו

בעתיד.

  עליכם ההורים לייצב חזרה את הנפש. כישלון במשימה חשובה עלול לפגוע✔

ילווה  ברגע אחד בבניה ארוכה של איתנות מנטלית. לפיכך רצוי שכישלון 

מידית בעידוד מתאים.

  אם באפשרותכם להיות לצד הילד בזמן קבלת תוצאות\משוב היו לצידו!✔

יש חשיבות עצומה להתערבותכם המיידית ומיתון "המכה".

כמפורט בפרק ✔  " הדגישו את העובדה שלא בהכרח"עידוד לאחר כישלון 

  הילד.  יתכן שנגרם כתוצאה מסיבותשיות שליכולותיו האיע מהכישלון נוב

 זמניות כמו מצב רוח, עייפות, קור, חום, איחור, המחבט היה שבור\סדוק.....

 אלף ואחת סיבות! הכי חשוב למנוע פגיעה בדימוי העצמי של הילד. יחד עם

לקחים הפקת  אחריות,  לקיחת  חשיבות  את  הילד  בפני  הדגישו   זאת 

והשתדלות לצורך שיפור התוצאות בעתיד.
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 "לא קרה אסון. אולי היית עייף או לא

 מרוכז. מה שחשוב שלמדת והשתדלת.

אולי הלימוד,  אופן   לבחון את   תנסה 

דילגת על חלק מהחומר.. “

יפה, חכמה ומקסימה. זה שהוא  "את 

 לא רוצה אותך זה בגלל שהוא לא מבין

בבנות"

היא כי  אותך  לעזוב  רוצה  "היא    

 מבולבלת וילדה קטנה. יש המון ילדות

לילדה חברות  תציע  בכתה.   חמודות 

אחרת."

. עידוד להמרצה - הנעה והתמדה4

 כל האמור קודם בפרק זה, חסר משמעות וערך אם אינו מגיע לצד פעילות

את ולהמריץ  לעודד  כהורים  תפקידכם  עצמם.  הילדים  של  וחיובית   בונה 

 ילדיכם בביצוע מטלות חשובות, מפתחות ובונות. כמפורט בפרקים הקודמים

".לעידוד לשימור התנועה"  ו"עידוד להתנעהעידוד להמרצה והנעה מחולק ל"

 מרבית המשימות אתם מתמודדים ילדים  הן מטלות חוזרות. מטלות אלה

מתחלקות לשתי קבוצות:

 – הורדת  האשפה. צחצוח שיניים. בדיקת התיק למחר. משימות קצרות•

 – הכנת שעורי בית. לימוד לקראת בחינה. חוגים וכדומה.. משימות ארוכות•
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חוזרות, ופעילויות  מטלות   ביצוע 

מהווה ארוכות,  מטלות   במיוחד 

ביצוע מיוחד.  הילדים קושי   מבחינת 

חד בעשיה  מסתיים  איננו   המטלה 

אותה את  לעשות  יש  הרי   פעמית. 

 המטלה ביום שאחרי או לפחות כמה

פעמים בשבוע.

 הכנת שעורי בית היא מטלה מייצגת

העידוד אופן  את  אסביר   ולפיכך 

הטכניקה אליה.   בהתייחס 

המטלות בכל  זהים   והשיקולים 

הרצויה היום  משגרת  חלק   המהוות 

של הילדים.

 אם היה מדובר על הכנת שעורי בית באופן חד פעמי,  יתכן שהילד היה עושה

 זאת ו"שלום על ישראל". אבל אין הדבר כך. ילד שנידרש להכין שעורי בית

 מתמודד עם קושי גדול הרבה יותר מהכנת שעורי הבית הספציפיים. בעיניו זו

מפלצת שתבוא לבקר כל יום. יום יום במשך השנים הבאות. איזה יאוש !  

רוצה לבצען בהצלחה. הבעיהכןנקודת המוצא במטלות מסוג זה שהילד    

יכולתו להתמודד עם האתגריעילותו העצמיתשהוא אינו מאמין ב"  " קרי 

לאורך תקופה ארוכה. אז למה בכלל להתחיל אם אין סיכוי להתמיד.

אז כיצד מגבירים את המוטיבציה של הילד להכנת שעורי בית?

כמפורט בפרק העוסק במוטיבציה,  שני מרכיבים יוצרים אותה:
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  חשיבות

וצאות הנובעות מביצועו. ערך היעד והת

   אמונה

 אמונת המתמודד ביכולתנו להתמיד במסלול

ולהשלים את המשימה.

הכנת שעורי הבית ביוםוהמכשול הראשון והמרכזי העומד בפני הילד, אינ   

עליו להתמודד עם התהליך הקשה שכל יוםשלישי או רביעי, אלא העובדה   

והמעצבן. לתפיסתו אולי אפילו מיותר (במיוחד ילדים בתחילת תיכון).

  ביכולתו להתמודד עםאמונהעל ההורה למתן את "המפלצת"! להעניק לילד 

  ערך הכנת שעוריחשיבותהכנת השעורים כחלק מסדר היום, יחד עם הגברת 

הבית.   

 " נכון ומתוכנן על שני מרכיבי המוטיבציה - חשיבות ואמונה,ניגוןבאמצעות "

 ניתן להכניס את הילד למסלול. אחר כך יש לשמר אותו. בדיוק כמו דיאטה:

 לצורך התחלה צריך להבין את חשיבות המטרה ולהאמין שאפשר להתמודד

ההתמדה שימור  לצורך  לפעול  צריך  כך  אחר   ... זמן  לאורך  האתגר   עם 

והנחישות.

  עידוד להתנעה  שלב א' - התחלת הביצוע -  

למשך שבוע. היום  מסדר  כחלק  הבית  הכנת שעורי  את  לשלב  ההורה   על 

הגדלת המוטיבציה:  ערוצי  כל  את   להגביר  ההורה  על  זה  שבוע   במהלך 

 חשיבות וערך הכנת השעורים יחד עם יצירת סביבת פעולה אשר ממתנת את

 קושי ההתמודדות, מעניקה לילד  תחושת יכולת ואמונה במסוגלות העצמית

בהכנת להתמיד  ומסוגל  יכול  שהוא  לילד  להוכיח  העידוד  מטרת   שלו. 

השעורים ברצף. 

של הילדהמסוגלות והיעילות העצמית"העידוד צריך להגביר את תחושת "   

)  יחד עם הדגשת תחושת הסיפוק, הערך העצמי אמונהבקשר למשימה (
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וההרגשה הטובה בכתה כתוצאה מהכנת השיעורים כהלכה (חשיבות).

הוא להכין שעורי בית כל יום בשעה קבועה.המשחק   אם הילד מצליח הוא 

זוכה בפרס (מתנה לא יקרה אך בעלת ערך לילד):

  "אין לי ספק שאתה יכול להצליח. זה לא קל אבל עם קצת מאמץ אני בטוח

 שאתה יכול!  (אמונה). "כל יום בשעת הכנת השעורים אני יושב לידך ועוזר

 לך אם צריך (אתה לא לבד אמונה ותמיכה). אם תצליח שבוע, אתה תרוויח

את הפרס.  אבל הפרס האמיתי  יהיה ההרגשה שלך לבוא לכתה עם שעורי-

 בית מוכנים (חשיבות). אתה תראה שזה לא כל כך קשה. במיוחד אם עושים

שעורים בזמן קבוע"  (אמונה) …

 בשבוע זה זקוק הילד להמון עידוד והערכה על המאמץ וההשקעה. עזרו לו

הטובות התחושות  את  והדגישו  מקדו  הראשוני.  את העומס  להפחית   כדי 

ששיעורים מוכנים והגעה מסודרת לכתה מעניקים.

הצלחת השבוע הראשון תלויה בכם לא פחות מאשר בילד !

 זו עבודה משותפת. חלקכם בה ילך ויפחת עם הזמן, אך בתחילת המסלול

 אתם חייבים ל"דחוף"! :עידוד נלהב, נמרץ, בקול רם ושמח, מחיאות כפיים...

אל תתעייפו!

 "גמרת כבר יותר ממחצית השעורים! כל הכבוד! עוד קצת אתה כבר מסיים.

קצת ריכוז..”.

מוכן למחר, השעורים  "מעולה סיימת להיום. איזה הרגשה מעולה? אתה 

מסודרים … כייף !”

 "כל הכבוד. אתה רואה שאתה יכול. אם אתה רוצה אז אתה מצליח. הפרס

בדרך....!”

בתום השבוע מגיע הפרס. תנו אותו בחגיגיות והוסיפו עליו.  שבחו את הילד 
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שהוקדש הזמן  וההשתדלות,  ההשקעה  הוא  המדד  השקעתו.  את   והעריכו 

לביצוע השעורים והפעילויות האחרות שנאלץ לוותר עליהן.

  שלב ב' - שימור הביצוע - עידוד להתמדה ונחישות

את המוביל  החוק  והערכה.  בשבח  להרבות  יש  "העשייה"  שימור   לצורך 

 לאמדה הוא הדגשת חשיבות המעשה והיתרונות הנובעים ממנו העידוד להת

 . את ערכי המעשה יש להציג ולהדגיש גםרק כאשר הביצוע מתחיל להתרופף

כאשר הדברים מתבצעים על הצד הטוב ביותר. 

 הדגשת ערכי המעשה והיתרונות הנובעים ממנו לצד הבעת הערכה ושיבוח

 המאמץ במהלך העשייה מחזקים ומעניקים לילד כוח להתמיד. הם מונעים

והמעשה ופוחת  וויתור. במהלך הזמן, הקושי הכרוך בביצוע הולך   חולשה 

הופך לנוהג קבוע וטבעי. 

 ! לב  ושבח כמו הדגשת ערכי המעשהאך שימו   חשוב לא להפריז. הערכה 

 ויתרונותיו צריכים להיות במינון מתאים. היו ערים לתגובת הילד. שימו לב

מרגיזים הם  ומתי  ומעצימים,  מחזקים   - בחיוב  מתקבלים  דבריכם   מתי 

 ומלחיצים. הכל הוא משחק של עוצמות ומינון שמותאמים לתגובת הילד.

ערנות לתגובותיו תכוון אתכם למינון הנכון.

לסיכום, זכרו ואמצו את הכללים הבאים:

בין✔ והישמרו מביצוע השוואה  ללא תנאים  ילדכם כפי שהוא  קבלו את    

ילדיכם עצמם ובין ילדיכם לאחרים.

 העניקו כבוד והערכה לילדיכם. היו קשובים ולימדו להקשיב להם.✔
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 הדגישו את החיובי - את הכישרונות והיכולות ולא את המגבלות.✔

הדגישו את "השתדלות" טפחו אותה כרעיון בסיסי. ההשתדלות קובעת.✔   

 אם מצליחים זה נפלא, אך לא להצליח זה לא נורא. מה שחשוב לעשות את

המקסימום.

 אל תשתמשו במונח "כישלון". השתמשו במונח "לא הצלחת מספיק".✔

  שימו  דגש על המאמץ וההשקעה ולא על התוצאה. לאחר "חוסר הצלחה"✔

במבחן: "עשית כל שניתן, השתדלת ולמדת, בפעם הבאה תצליח\י יותר."

 הישמרו מהכללות בנוסח של "תמיד אתה…". התייחסו לכל מקרה לגופו.✔

  התייחסו למעשה ולא לעושה. למשל: "חבל שהכוס נשברה", ולא - "איזה✔

ידיים שמאליות יש לך".

 תנו אפשרות לילד להתקדם לפי יכולתו ולפי גילו.✔

 שתפו את הילדים בעבודות הבית. תנו להם תחושת אחריות וחלק.  ✔

הבהירו לילד כי טעויות הן אנושיות. טעויות הן חלק מהחיים. גם אנו✔   

המבוגרים טועים וזה לא נורא. מטעות אפשר ללמוד.

  שיתוף, התייעצות ובקשת עזרה במשפחה הן דרך מעשית לעידוד. ע"י כך✔

הילד מרגיש שווה ערך, שייך, יש לו מקום במשפחה.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 העידוד הוא כוח בידי ההורה ליצור ילד בעל חוסן ואיתנות

 נפשית. ילד בעל בטחון עצמי ודימוי עצמי גבוהים. ילד חוקר

יוזם ומאושר המעוצב להצלחה והגשמה עצמית.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ירון ריבלין -
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  15  פרק  

מעודד אישי

בבניית האחרון  השלב  הוא  האישי  המעודד  ועיצוב   איתור 

 מערך ההעצמה הפרטי שלכם. לאחר הכרת עקרונות העידוד

את ישלים   האישי  המעודד  עיצוב  העידוד העצמי,   ותרגול 

מערך   ההזנה   המנטלית   הפנימי   והחיצוני   שלכם   לצורך

וד.                          ניצול כוחו העצום של העיד
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בפרק זה אציג את הכללים לאיתור ולעיצוב המעודד\ים האישי שלכם:

איתור מעודד אישי

בחרו לכם "מעודד אישי" מתוך חבריכם הקרובים כך שתוכלו להבהיר✔   

אלה הרי  וגלוי.  פתוח  באופן  והחלשים  הרגישים  צדדיכם  את  לו   ולהציג 

האזורים החלשים שלכם בהם אתם נדרשים לתגבור מנטלי.

בחרו "מעודד אישי" שאינו עוסק באותו תחום בו אתם עוסקים. עיסוק✔   

לתחום הקשור  בכל  אמיתי  עידוד  מאפשרת  שאינה  תחרות  מייצר   דומה 

המשותף.

זוגיות היא מרכיב משמעותי במימוש✔ אם אתם\ן רווקים\קות שמציאת    

העצמי שלכם מומלץ לאתר "מעודד אישי" נשוי למניעת תחרות או עין צרה.

"מעודד אישי" צריך להיות אדם שאתם מעריכים ומכבדים. כזה שמילה✔   

שלו בעלת משקל.

  "מעודד אישי" צריך להיות אדם שהשפעת דבריו עליכם חזקה וחיובית.✔

 שרוצים בטובתכם ואוהבים אתכם". יש אנשים "מעודדי שקר  הישמרו מ- ✔

 (אפילו בני משפחה קרובים), אך אינם בנויים ומתאימים להיות מעודדים.

ילוו דבריהם בביקורת ומקובעים. אנשים שתמיד   אלה אנשים ביקורתיים 

 גלויה או סמויה. אנשים שמתקשים לקבל רעיונות חדשים או שונים מהאופן

 בו הם רואים את הדברים. קל  מאד לזהותם. הם משתשים רבות במילה

"אבל":

- "איזה בחור נחמד יש לך. אבל.... כמה חבל שאין לו דירה.”

- "איזה ציור יפה ציירת. אבל .... הציפור נראית כמו חתול חולה...”.
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 " קרובים ובני משפחה. הם אינם רוצים לפגוע בכםמעודדי שקר הישמרו מ"✔

 אך דווקא קירבתם אליכם נותנת לדבריהם יתר חשיבות ומשקל.  הבהירו

להם את ההשפעה השלילית של דבריהם והנחו אותם להישמר.

עיצוב המעודד האישי

הקנו ל-"✔ ידע והבנה בחשיבות ובעקרונות העידודמעודד האישי   " שלכם 

יודע איזה מילים\ משפטים\ טון  (שיקרא גם הוא את הספר).  מי כמוכם 

 דיבור\ אינטנסיביות מעצבנים אתכם כשאנשים מנסים לעודד\להרגיע אתכם

ולאחרים. הרגישים, לעצמם  רגישים  אינם   בשעת הצורך. מרבית האנשים 

 רגישים לאחרים ולא לעצמם!  דווקא לרגישויות שלכם אתם פחות ערים.

עידוד של  קבועים  דפוסים  תזהו  מאד  ומהר  קודמים  בתרחישים   היזכרו 

". מעודד האישישגורם לכם "לעיצבון". הבהירו רגישויות אלה ל"

  חלק מתהליך ה"עיצוב" יתבצע כתוצאה מתהליכי עידוד שיתחילו בעקבות✔

 קריאת הספר תוך מודעות לתובנות ולעקרונות שרכשתם עכשיו. עדכנו את

 " שלכם בצרכים מיוחדים בהתאם לצורך. אם קיים מתחמעודד האישיה"

 ביינכם לבני זוגכם. אם יש בעיה בעבודה. אם אתם סתם עצובים וזקוקים

לעידוד לאופטימיות. העידוד הממוקד שתקבלו שווה זהב!

  העידוד יכול להיות חלק משיחה חולין שגרתית עם המעודד האישי שלכם.✔

 קרוב לוודאי שזהו חבר או ידיד שממילא אתם משוחחים בצורה די קבועה.

  שלכם להטמיע בשיחות אלה, משפטים ורעיונות שהואהמעודד האישי" על "

במיוחד  אתכם.  מעצימה  ששמיעתם  לאיתנותיודע  רקעידוד  ניתן  שאינו    

בשעת קושי או משבר אלא באופן שוטף וקבוע.

✔ - ממוקדות  עידוד  בשיחות  להינתן  יכול  העידוד  עידוד"  (חטיף"חטיף    

אנרגיה מנטלית). שיחת בוקר –  "בוקר טוב,  שיהיה לך יום מעולה.  אל 
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 תוותרי לבוס שלך. שלחי לו את המייל שכתבת, אל תהססי. וכפי שאמרת לי

 אמש, לא יזיק אם תדברי אתו פנים אל פנים ותציגי את הדרישות שלך. את

חזקה מספיק ! שיהיה בהצלחה. ספרי לי . אני אתך ! “

✔ - ממוקדות  עידוד  בשיחות  להינתן  יכול  העידוד  עידוד"  (חטיף"חטיף    

 אנרגיה מנטלית). שיחת בוקר –  "אהלן,  רק רציתי לומר לך שאת תותחית,

יפה וחכמה. שיהיה לך יום מדהים".

ב✔ חייב ה""חטיף עידוד"   "עידוד" להוסיף שכנוע שיעניק למעודד האישי 

" אמינות:המוזמן

 "ואני באמת מתכוון למה שאני אומר! את באמת יפה וחכמה! נכון שזו שיחת

 עידוד כמו  שסיכמנו אבל אני לא ממציא כלום! את באמת כזו. לגמרי! שיהיה

יום מעולה".

הצלחותיכם ✔ על  שלכם  האישי  למעודד  ההצלחה.מידיתדווחו  לאחר    

 ברגעים אלה אתם נרגשים ומלאי התלהבות. תחושה זו תיספג בקרבו.  היא

תחרת בזיכרונו כ"דלק חירום" שיוכל לספק לכם בשעת הצורך.

  בקשו ממנו שיכין גם אצלו את רשימת ההצלחות שלכם (אתם רשמו את✔

 רשימת ההצלחות שלו). רשימה זו תשמש לו כמנוף להרמתכם בשעת הצורך.

 בשעה שלכם לא יהיה מצב רוח לקרוא את הרשימה של עצמכם, יוכל המעודד

האישי שלכם להקריא אותה באוזניכם. זה מציל חיים ... ממש !
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  17  פרק 

כוחה של המוזיקה

השפעתה של מוזיקה על מצב הרוח, המוטיבציה ועוצמת 

כוחות הנפש היא עצומה. ביכולתה של המוזיקה לשמח 

לחזק, לרומם, להמריץ ולעודד !
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 מוזיקה היא כלי זמין בעל יכולת השפעה מדהימה על האדם. מרבית האנשים

מוזיקה, עם  בבוקר  קמים  אינטואיטיבי:  באופן  שימוש  במוזיקה   עושים 

ולצורך הרדמת הילדים, משמיעים לפני השינה   מאזינים למוזיקה מרגיעה 

מוזיקה שמחה בחגיגת יום ההולדת וכדומה. 

הכרת מתוך  מתאימה  מוזיקה  ובחירת  המוזיקה  של  השפעתה   הבנת 

ושל עצמכם  של  ולהמרצה  לעידוד  מופלא  כלי  בידיכם  תיתן   סגולותיה,  

אחרים ותאפשר לכם ניצול מלוא עצמתה לחיזוק  כוחות הנפש.

הייתה בהם  פרה-היסטוריים  בזמנים  מתחילה  המוזיקה  של   ההיסטוריה 

 מוזיקה קולית, מלווה במחיאות כפיים, ומאוחר יותר גם בכלי הקשה. אין

 עוררין על היכולות המופלאות של המוזיקה. כבר בתנ"ך בסיפור דוד ושאול

 "ולקח דוד את הכינור ונגן בידו ורווח לשאול וטוב לו וסרה מעליו רוח נכתב: 

הרעה."

 כבר לפני מאות שנים נעשה שימוש במוזיקה לסיוע בריפוי. שליטה בכאב פיסי

 לצד התמודדות עם הלם קרב, מתח וחרדות. מוזיקה עשויה לעזור לאנשים

ב- ודיכאון.   מחרדה  לתרפיה1950הסובלים  הראשונה  הקליניקה  נוסדה    

הן העולם.  בכל  נפוצות  במוזיקה  תרפיה  של  קליניקות  וכיום   במוזיקה 

 מוכיחות כי מוזיקה יכולה להוות חלק חיוני בבריאות וברווחה המנטלית של

האדם.

רגשית, וכימי),  פיסי  (באופן  נוירולוגית  מבחינה  עלינו  משפיעה   מוזיקה 

מוטיבציונית וחברתית.

במשחק מול פיטר2001- הטניסאי הבריטי בארי קוואן שזכה בווימבלדון    

חלק באוזניות  עליו   האהובה  למוזיקה  שהקשיב  לכך  ייחס   סמפראס 

מהניצחון.



  109                                                                                        כוחה של המוזיקה 

מטר וייחס2,000- היילה גברסלסי הרץ האתיופי, שבר שיא עולם בריצת    

חלק מכך למקצב המוזיקה שהושמעה באותו זמן ברמקולים!

כי רוסיים, המשתתפים מצאו  טווח של מרימי משקולות   - במחקר ארוך 

 איכות האימון, העצימות והאינטנסיביות שלו השתפרו מאוד כשהאימון לווה

במוזיקה.

השפעתה של מוזיקה על מצב הרוח, המוטיבציה ועוצמת 

כוחות הנפש היא עצומה !
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 מרבית האנשים מנצלים מוזיקה באופן  אינטואיטיבי, אך הבנת השפעתה של

 המוזיקה ובחירת מוזיקה מתאימה מתוך הכרת סגולותיה תיתן בידיכם כלי

מופלא לעידוד ולהמרצה של עצמכם ושל אחרים.

 ההבדל בין שימוש בסיסי ואינטואיטיבי במוזיקה, לבין ניצול המוזיקה באופן

 מקסימלי ככלי לעידוד והמרצה, דומה להבדל בין אכילה ללא אבחנה לקראת

 או במהלך מאמץ גופני, לעומת בחירת הרכב המזון המתאים בהתאם לאופי

המאמץ.

 כשבא לי לאכול משהו אני פותח את המקרר ואוכל....אבל... כשאני מרגיש לא

 טוב,  חשוב וצריך לדעת מהו סוג המזון הרצוי כדי לשפר את המצב הגופני.

 בוודאי לקראת ריצה או טיול מפרך לא אשלוף מהמקרר עוגת קצפת טעימה

לסוג ומתאים  ראוי  אוכל  אבחר  גופנית  פעילות  לקראת  אותה.   ואטרוף 

הפעילות לצורך הענקת כוח ואנרגיה.

סגולותיה✔ אל  והתייחסות  המוזיקה  והשפעת  אופי  הבנת  דומה,  באופן    

 בצורה מודעת, מאפשרים ניצול סגולותיה העצומות לצורך השפעה במצבים

שונים.

לא רק כאשר אתם במצב רוח טוב הקשיבו למוזיקה שמחה וקצבית...✔   

 דווקא ובמיוחד כשאתם במצב רוח לא טוב חשוב שתכירו את סוג המוזיקה

או השיר הספציפי  שמשיעים לחיוב  על  מצב רוחכם.

נפרדים. מוזיקה המלווה במילים אשר✔ מילים ומוזיקה הם שני ערוצים    

ערוצים שני  והאמוציונאלי.  האנליטי   - ערוצים  שני  על  פועלת  בנו   נוגעות 

 המתגברים הדדית זה את זה ליצירת השפעה עצומה. סרטים וטלוויזיה הם

 דוגמה מצוינת לדרך בה משתמשים במוזיקה כדי לעורר רגשות ומצבי רוח,

 כך שהצופים יכולים לחוש את הסצנות. שימו לב לנשימתכם ולפעימות לבכם

אוטומטית מגיב  גופכם  כיצד  וראו  בסרט  צופים  שאתם  הבאה   בפעם 

למוזיקה...
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 שיר ומוזיקה מתקשרים לאירועים ותרחישים מהעבר. שיר מסוים ששמענו

שיר ששמענו מחזק.  לשיר  יהפוך  ואופטימי  חיובי  מוצלח,  תרחיש   במהלך 

בהיותנו בסיטואציה שלילית יציף בנו  עגמומיות ורפיון.

שיר הכוח – חטיף אנרגיה מנטלי

  שלכם. כל אחד מכם מכיר שיר אחד לפחות ששמיעתו"שיר הכוח" זהו את ✔

צמוד להיות  חייב  זה  שיר  ועוצמה.  באנרגיה  וממלאת  אתכם   "מרימה" 

אליכם. לשיר זה יש כוח השפעה עצום שיכול להכריע בין הצלחה לכישלון.

הסיפור הבא מבהיר את השימוש המושכל  "בשיר הכוח"  כממריץ : 

בן  ונמרץ  נמוך  צנום,   . לאחר הצבא עסק בכל מיני עבודות28עודד בחור 

"יותר עבודה לתפקידים  זוטרים. לדבריו,  בראיונות   מזדמנות בתפקידים 

חשובים" תמיד הוא מפשל גם אם התפקיד תפור עליו. בפגישתנו אמר לי כך :

-"יש לי ראיון עבודה בעוד שבועיים ואני יודע שאני הולך לפשל!".  

-"למה מפשל?" שאלתי.

יכול להסביר למה. לא  זה מפחיד אותי,  בדיוק...  יודע להסביר   -"אני לא 

מגמגם לדבר.  יכול  לא  פתאום  טמבל.  כמו  מתנהג  אני  משתק,   מפחיד, 

 מתבלבל... מזיע. הולך לי כל האומץ!  אני עובד ב___ כטלפן במרכז הטלפוני

 כמעט שנתיים. עכשיו התפנתה מישרת אחראי משמרת והועלתה אפשרות

 שאני אתמנה לתפקיד. יש לי פגישה  עם מנהל מחלקת תמיכת לקוחות ואני

 מפחד פחד מוות! בדיוק כמו שאמרת בהרצאה. יש לי משימת יעד ואני חייב

לעבור אותה !"

-"אתה דווקא נשמעת  די טוב בהרצאה הקצרה שנתת לי" עניתי.
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 -"זו בדיוק הבעיה. אין לי חוסר בטחון עצמי באופן כללי, אבל יש לי פחד

מראיונות עבודה!"

מעוררת, אותך,  מדליקה  ששמיעתו  שיר  או  מוזיקה  איזה  יש  "תגיד,   - 

ממריצה עושה לך להרגיש חזק מלך ?!" שאלתי...

 של להקת קווין. כשאני we are the championהוא חשב כמה שניות וענה: -" כן   

שומע את השיר הזה אני מקבל אנרגיות מטורפות.

 " עודד  עם קווין ! הוא המתין לידתידלקכדי לקצר.. לפני ראיון העבודה  "

הדלת מקשיב באוזניות ל- "שיר הכוח"  שלו עד שנייה לפני שנכנס.

הוא התקשר אלי לאחר שיצא מהפגישה והשאיר לי הודעה בתא הקולי:

לחשוב לי  כמו שאמרת  בדיוק  בטוח...  זקוף  חזק,  נכנסתי  גדול!   -"הייתי 

כשאני ניכנס לחדר. והשיר זרם לי עוד בדם!  תודה תודה תודה!"...  

CALL CENTERהיום הוא מנהל משמרת ב-

את  ✔ הכוח"הקליטו  שלכם"שיר    

ואיפה באייפד  הסלולרי,    בטלפון 

 שרק אפשר, כדי שתוכלו להשתמש בו

בשעת הצורך.

 " שלכם עשוי להיותשיר הכוח " ✔

מהלך לביצוע  אתכם  שיביא   הגורם 

אינכם אשר  ואומץ  תעוזה   הדורש 

למשל לפועל.  להוציא   מצליחים 

חשובה ומשמעותית שיחת טלפון 
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  שלכם תעצים אתכם"שיר הכוח"אשר תשנה את מציאות חייכם.  השמעת 

זהה לביצוע השיחה. ההשפעה  הדרושות  הנפש  את תעצומות  לכם   ותקנה 

להשפעת חטיף אנרגיה לפני הפעלת מאמץ פיסי מוגבר. 

 על-ידי השמעתו לאחר הצלחה וברגעים"שיר הכוח"  חזקו את עצמתו של ✔

טובים.  

יודעים✔ שאתם  שירים  אופטימיות.  שירי  רשימת  לכם  בנו  דומה  באופן    

עצמכם את  לרומם  כדי  אלא  בשירים  השתמשו  נפשכם.  את   שמרוממים 

 בשעות רפיון וחולשה מנטלים. כל אחד מכם מכיר שירים כאלה. הקליטו

אותם בטלפון הסלולרי כדי שתוכלו להשתמש בהם בשעת הצורך.

ולצד תרחיש מוצלח✔ הקשיבו לשירים אלא גם כשאתם במצב רוח טוב    

וחיובי. באופן זה אתם משמרים ומעצימים את כוחם להשפיע עליכם בעתיד.

(פרק ✔ שלכם  החלשים  הזמנים  לקראת  מוטיבציה,12  נפילת  יש  בהם   ( 

ולקראת לפני  אלא  מורגשת,  כשהחולשה  רק  לא  קצבית.  מוזיקה   הפעילו 

תחושת לכם  יש  השקיעה  שבשעות  יודעים  אתם  אם  הללו.   המועדים 

עגמומיות, הפעילו מוזיקה חצי שעה קודם...

שימוש במוזיקה לעידוד והמרצת האחר

עידוד לחיזוק

 כשאחר ניזקק לחיזוק, הפעילו מוזיקה אופטימית ולא רועשת יתר על המידה.

 יתכן שהחבר כלל לא מודע לקיומה של המוזיקה אך היא ברקע והיא נספגת

ומשפיעה! עצם קיומה של המוזיקה משנה את האווירה. 
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עידוד להמרצה

 כל הנאמר בחלקו הקודם של הפרק לגבי עידוד עצמי במוזיקה, תקף כמובן

 לגבי עידוד אחרים. ההבדל היחיד שאתם מפעילים את המוזיקה כדי להמריץ

את האחר ולא את עצמכם...

  לפיכך ידעו את המעודד האישי שלכם בשיר הכוח שלכם. הכירו אתם את✔

שלו.

  השמיעו מוזיקה לפי הצורך כדי להמריץ את הנמצאים לצידכם:  חברים✔

לדעת שמוזיקה צריכים  אינם  הם  ילדיכם.  ובמיוחד  משפחה  בני   לעבודה, 

ממריצה נשמעת ברקע כדי להיות מושפעים לטובה.

מוזיקה✔ הפעילו  בית,  שעורי  כתיבת  במהלך  לנמנם  מתחיל  ילדכם  אם    

מעוררת.
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  18  פרק 

על עוצמת הרבים
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 מרביתנו מבינים את הערכים המוספים שיש לטיפולים קבוצתיים המעוררים

ודפוסי קשר שהם אינם מודעים  אצל המשתתפים רגשות, דפוסי התנהגות 

והגורמים להם.  המקורות  את  להבין  למטופלים  מאפשרת  כזו   היכרות 

אבל שינויים.  על  ולעבוד  להם  מועילים  שאינם  ורגשות  התנהגות   לדפוסי 

 בנוסף ליתרונות אלה, קבוצה עשויה להעצים ולשפר את יכולת ההתמודדות,

הנחישות וההתמדה של המשתתפים.

הקבוצה תומכת

ותמיכה: עצמית  עזרה  כקבוצות  רבות  קבוצתיות  מסגרות  קיימות   כיום 

קבוצות מסמים,  בגמילה  עזרה  קבוצות  אנונימיים",   "אלכוהוליסטים 

כמו כרונים  חולים  של  משפחה  לבני  תמיכה  קבוצות  כפייתית,   לאכילה 

אלצהיימר ועוד.

 קבוצות אלו אינן נחשבות לקבוצות טיפוליות על אף הערך הרגשי והטיפולי

 המשמעותי הטמון בהן. המונח טיפול קבוצתי מתייחס לקבוצה אותה מנחה

 איש מקצוע אשר עוסק במקצועות טיפוליים (עו"ס, פסיכולוג, פסיכיאטר) או

כקבוצות מוגדרות  אלה  קבוצות  רשמי.  באופן  קבוצות  להנחות   הוכשר 

 מעבר להחלפת מידע ורכישת טכניקות לצורך שיפור ההתמודדות,תמיכה. 

קבוצות תמיכה אלה מספקות שני מרכיבים חשובים:

 קבוצת אנשים המתמודדים עם קושי דומה לשלנו מאפשרת "לשפוך את •

.הקלת העומס הנפשי אשר על ליבנו" ביתר קלות ובכך 

עידוד מאנשים אשר מבינים ללב המתמודד יחד עםקבלתעידוד הדדי –  •   

 מודדות.להגברת כוח ההת מובילים   עידוד לחברי הקבוצההענקת

דומות. חוויות  עברו  אשר  מאנשים  ועידוד  תמיכה  מספק  בקבוצה   טיפול 

 לעתים אנו חשים כי סביבתנו אינה מסוגלת להבין את שעובר עלינו, ולכן עצם
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 ההמצאות בקרב  אנשים אשר התנסו בטראומה והיו או נימצאים היכן שאנו

ניצאים, מהווה נחמה ומקלה על הבדידות אשר חלקנו חשים.

 ישנן קבוצות העוסקות באופן ישיר בקושי או בטראומה. בקבוצות אלה מעבד

עוסקות אינן  אחרות  קבוצות  הקבוצה.  עם  האישי  סיפורו  את  מטופל   כל 

.בטראומה באופן ישיר, אלא מתמקדות בהקניית כוחות ואמצעי התמודדות 

לסוגים רבים של משברים והתמודדויות קיימות קבוצות תמיכה ועידוד.✔   

 נצלו את כוח הקבוצה ושתפו עצמכם בקבוצות כאלה. זהו כוח זמין שחבל לא

לנצל.

שיפכו את לבכם בקרב הקבוצה. זה המקום הטוב ביותר לצורך הקלת✔   

טוב הכי  אתכם  שמבינים  האנשים  בחברת  אתם  הנפשי.  והעומס   הנטל 

שאפשר.

  דרבנו את חברי הקבוצה לשפוך את לבם. אנשים רבים מתקשים להביע את✔
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 רגשותיהם. כמעודדים תפקידכם לעזור להם לעבור משוכה זו. אחריה יוקל

להם בצורה עצומה.

  אל תימנעו מעצמכם ומאחרים מגע וחיבוק אוהד ומעצים. לא לכולם קל✔

 זרים. חשובלחבק ולהתחבק. אנשים רבים מתקשים בקרבה פיסית ומגע עם 

תמנעו מעצמכם ומאחרים את כוח העידוד שבמגע.שתדעו זאת כדי שלא 

הקבוצה ממריצה

 מספיק שנהיה במחיצת אדם נוסף שגל אופטימיות ונמרצות גואה בקרבו כדי

 שגאות תתחיל גם בקרבנו. נמרצות  היא סוג של הנעה שניזונה ממקבילות

שלה. ביצוע קבוצתי או נחישות קבוצתית הן כוח עצום.

 עוצמת האחד מעוררת את עוצמת השני וכן הלאה בסוג של תגובת שרשרת

 והיזון חוזר המעצים את עצמו. ניתן להיווכח בכך בספורט קבוצתי, במלחמה,

 בהפגנות וכן הלאה. התהליך בקבוצה מעצים משמעותית את הנחישות של כל

 אחד מהיחידים. נחישות היחיד במהלך מסוים כאשר הוא לבדו תהיה נמוכה

מזו שתהיה לו כאשר יהיה עם אנשים נוספים הפועלים למען אותה מטרה.
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" שימוש  נעשה  קדומות  בתקופות  הדדיתכבר  קבוצותבהעצמה  בקרב   " 

 לוחמים. ההשפעה על רמת הנחישות והאומץ וכך גם על היכולת הפיסית היו

 ידועים בעבר הרחוק. מוכרות לכולם הסצנות המרהיבות מסרטים העוסקים

 במלחמות הרומאים בהם אלפי לוחמים המסודרים בשורות ארוכות לאורך

 מאות מטרים, היו מתחילים להלום עם חניתותיהם ומגניהם בקרקע בקצב

 אחיד יחד עם השמעת קריאות קרב רמות. אלפי לוחמים הולמים בקרקע

 ושואגים יחד ליצירת אפקט העצמה הדדי אדיר, ואז מתחילים לצעוד קדימה

כגוש אחד ורומסים את האויב.

 אפקט השימוש בקריאות קרב אינו רק נחלת קבוצות. בכל תורות הלחימה

 מלמדים ומשתמשים בקריאות קרב לצורך פריצת חומות חשש ופחד והעצמת

הנחישות. השפעת האפקט בקבוצות גדולות הוא עצום !

הנחישות גלי  על  פיקודיהם  את  הסוחפים  אלה  הם  מוצלחים   מפקדים 

 ההדדית. הם מצליחים להפעיל את מנגנון ההעצמה ההדדי אצל החיילים.

 הדבר דומה לשורה של נפצים המופעלים על ידי ניצוץ יחיד ואז יוצרים סוג

של תגובת שרשרת ההופכת לרעם אדיר.

כמו המעורבים  ידיעת  ללא  גם  זה  מסוג  בהשפעה  שימוש  עושים   לעתים 

את להלהיב  שמטרתם  אנשים  פעם  לא  שותלים  בהן  מתוכננות   בהפגנות 

 המפגינים ולהוביל אותם קדימה "למרחקים" שבאופן רגיל לא היו מגיעים

אליהם. 

כדי"עוצמת הרבים"כל אלה ודומים להם עושים שימוש בהעצמה הדדית    

הקבוצה אנשי  את  ולהביא  פסיכולוגיים  מחסומים  על  ולהתגבר   לעורר 

ליכולות מופלאות.

ונצלו אותה במידת האפשר. קבוצה מעודדת✔ לעוצמת הרבים  ערים  היו    

מדה. וממריצה מעניקה כוחות נפש עצומים, תעוזה וההת
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אם אתם מתקשים בביצוע מהלך הדורש תעוזה (למשל פניה אל בחורה✔   

 במועדון או בר), קבצו סביבכם כמה חברים ויצרו התלהבות סביב הנושא.

 -”למי יש אומץ לגשת אליה. בואו נראה מי ניגש ראשון. רוני, לך על זה...”

תיווכחו כי "יציאה" מתוך הקבוצה קלה משמעותית מ"יציאה" עצמאית. 

  בדיוק כפי שריצה בקבוצה לצד רצים נוספים ממריצה ומגבירה את יכולת✔

 מדה והנחישות, ביצוע קבוצתי של משימות הדורשות נחישות והתמדהההת

 משפר את יכולת ההתמודדות. למשל לימוד קבוצתי לקראת בחינה במהלך

הלילה.  עמידה בלוח זמנים במסגרת פרויקט חשוב בעבודה וכדומה.

גם אם אין הקבוצה נדרשת לצורך ביצוע המשימה, התקבצו יחד במקום✔   

 אחד. למרות שכל אחד יעסוק בעבודתו, עצם השהיה בקבוצת מתמודדים

תחזק את יכולת ההתמדה והנחישות שלכם!
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  19  פרק 

חשיבה חיובית

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

אתה נמצא במקום בו נמצאת מחשבותיך.

ודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה 

רוצה להיות !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-רבי נחמן מברסלב-
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לרפא וגשמיות,  נפשיות  מציאויות  לשנות  בכוחה  יש  אדיר!  כוח   למחשבה 

המחשבה יכולת  את  לנתב  הוא  העניין  רבים.  ברבדים  חיינו  על   ולהשפיע 

לחיי נהדר  כלי  הוא  החיובית  המחשבה  בכוח  שימוש  לנו.  הרצוי   למקום 

היומיום ואף יותר בזמני משבר.

חיובית. פסיכולוגיה  של  חדש  ענף  התפתח  הקונבנציונלית   בפסיכולוגיה 

 בבסיסו מצויים מחקרים שלפיהם אנשים אופטימיים הם אנשים מתמידים,

מצליחים ואף בריאים יותר פיזית.

 סיפור ידוע מתאר עיתונאי ששאל את שארל דה גול, נשיא צרפת לשעבר, אם

 הוא אדם מאושר. "לאיזה טיפוס מטומטם אתה חושב אותי"? ענה לו דה גול

 בלי לחשוב פעמיים. תשובתו של דה גול ממחישה דעה רווחת, שלפיה חשיבה

חיובית ותכונות הקשורות לאופטימיות נתפסות כתלושות מהמציאות.

 גם הפסיכולוגים מכירים את התופעה הזאת. אשה שהייתה בטיפול פסיכולוג

 קליני  התבקשה לכתוב בכל יום שלושה דברים טובים שקרו לה. לאחר שבוע

 היא שבה לקליניקה: "אני מפחדת להראות לך את כל הדברים הטובים",

הודיעה לפסיכולוג, "שלא תסלקי אותי מהטיפול".

 

 זה לא פשוט להיות אופטימי, בייחוד אם לא נולדים עם זה. יש לנו הרבה

אנשים יש  חוויות קודמות.  על  הבנויות  התנהגות  וסכמות  חשיבה   תבניות 

 המפחדים שיהיה טוב, כי בעבר, כשהיה טוב, קרה גם רע. ואז, כשהם חווים

מודעות. אינן  שמרביתן  תבניות  אלה  ללחץ.  נכנסים  הם  שמחות   חוויות 

 תבניות המתפתחות כבר מהגיל הרך כתוצאה מרגישות האם לצרכיי התינוק.

עם שלנו  מיחסים  כתוצאה  עצמן  את  ומחזקות  מתעצמות  הן  מכם   לאחר 

הסביבה שמנותבים מהתבניות הללו ומעצימים אותן.

והן לתפקוד  להפריע  שיכולות  פנימיות  תבניות  שיש  מניחים   פסיכולוגים 

 מתבטאות במחשבות מגבילות שהיינו רוצים לתקן - כמו 'אני תמיד נכשלת

 במבחנים', 'אני אף פעם לא מצליח בדיאטות', 'אם לא אקבל מאה בבחינה

סימן שאני לא שווה.
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נוב זו,  מהתייחסות  הנובעת  וההתנהגות  לאירועים  שלנו   עיםההתייחסות 

מהתפיסות הנובעת  פרשנות  לאירוע.  סובייקטיבית  אישית   מפרשנות 

המציאות יוצרות את  ובכך  השנים   והאמונות הבסיסיות שהפנמנו במהלך 

שלנו. 

 אין זה בהכרח קשור למציאות האובייקטיבית. אלה המשקפיים הפרטיים

 שלנו דרכם אנו חווים את המציאות. משקפיים שניתן להסיר או להחליף. אני

לראותו או  לדיכאון,  ממנו  ולהיכנס  כקטסטרופה  אירוע  לתפוס   יכול 

 כהזדמנות ואתגר. מחקרים הוכיחו שהמצליחים משתמשים בכישלון כמנוף

לצעד הבא.

והן מושרשות באופן רב  זמן  הפנמנו במשך  והתפיסות שלנו   את האמונות 

 החשיבה ותפיסת המציאות שלנו. כדי לשנותן צריך לעבור לחשיבה חיובית,

אלה דבר  של  בסופו  שעוזר  מה  בעשייה.  גם  מלווה  להיות  חייבת  זו   אך 

 המעשים. למילים יש ערך רק אם מתלווה אליהן עשייה. ורצף של פעולות

שנעשה בהתמדה הפוכך להרגל.

 

חפשו במחשבה שלילית שעולה בכם את הטעויות הלוגיות שלה. למשל -✔   

 הגזמה, הכללת יתר, חשיבה אבסולוטית של "הכול או כלום". בנו משפט חדש

 בלי העיוותים הללו. את "אכלתי שוקולד, הלכה לי הדיאטה" אפשר להחליף

ב"אכלתי שוקולד, קלקלתי מעט את הדיאטה, לא אוכל יותר שוקולד..".

היו ערים לאפשרות שהפרשנות השלילית שנתתם לתרחיש, אינה בהכרח✔   

 מדויקת. תיתכנה פרשנויות שונות. זוהי פרשנות סובייקטיבית שלכם שלא

 ם סובלים מפסימיות והערכת חסרבהכרח תואמת את המציאות! אנשים רבי

 של יכולתם האישית. ערנות לקיומה של "הערכת חסר" מונעת מקרים רבים

של ויתור ויאוש לא מוצדקים.
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  20  פרק 

  השפעת התפילה
 פניה ובקשה

 עוצמת התפילה נובעת מהתחושה שאיני נושא בנטל לבדי.

 קיים גורם נוסף אשר עשוי לתמוך ולעזור ללא תלות

במיקום ובמהות ההתמודדות.
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  אינני מתכוון ליכולת התפילה להשפיע ישירות על"השפעת התפילה"בהגדרה 

 תוצאות התרחיש. אין הכוונה להשפעת תפילת הגשם על סיכויי ירידת גשם.

הפניה מעצם  האדם  על  המעצימה  הפסיכולוגית  להשפעה  היא   הכוונה 

 והבקשה!  התחושה שאיני לבד וקיים גורם נוסף ולא משנה מהותו, העומד

ההתמודדות וכוח  המוטיבציה  והאמונה.  התקווה  את  מעצימה   לצידי,  

גוברים.  מאמינים וחילוניים כאחד.

והא  מונה בקרב דתיים ומאמינים היאהשפעת התפילה על חיזוק התקווה 

 ברורה. זהו כלי בעל השפעה עצומה. דתיים ומאמינים מנצלים את כוחה של

התפילה להעצמה, עידוד וחיזוק בכל תחום ונושא. 

 אך גם חילוניים ואתאיסטים גמורים פונים בבקשה "למעלה" בשעת חולי

 פניה כמעט אוטומטית אל גורם מטאפיסי.  פניה אשר טבועה במטעןומשבר! 

 התורשתי של האדם ללא קשר בחינוך, סביבה או אמונה דתית כזו או אחרת -

 "ארכיטיפ".  עובדה זו מוכיחה ללא צל של ספק על קיומו של מקור העצמה

גם אצל חילוניים ואתאסטים גמורים. פסיכולוגי זה 

נושאים תפילה ובקשה להצלחת עסקה או  אנשי עסקים חילוניים גמורים, 

והתפללות. פתיחת ספר תפילה  לבית-הכנסת,  על הליכה  לא מדובר   מיזם. 

 מדובר על בקשה ופניה אישיים שניתן לבצע בכל מקום וזמן. אין הם עושים

להתעסק זמן  יש  הוא  ברוך  שלקדוש  חושבים  או  מאמינים  הם  כי   זאת 

 בזוטות. הם עושים זאת כיון שעצם הפניה מחזקת ומעצימה את התקווה,

האמונה והנחישות שלהם!

 שאלתי חבר טוב, איש עסקים מוכר ומצליח ביותר, מדוע ואל מי הוא פונה

 כשהוא סופק כפיו, מרים מבטו למעלה ומבקש: "תן לי הצלחה בעסקה" לפני

כל חתימה על חוזה, הוא ענה:

 -"מי אני שאקבע אם יש משהו או מישהו המכוון. אני אישית לא מאמין אבל

לך תדע. אם יש אז זה לא מזיק לבקש. בכל מקרה זה נותן לי הרגשה 
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טובה! אז למה לא?"

אין מה לומר. מה שעוזר ומחזק .... עוזר ומחזק ! בלי לשלם ובלי להתאמץ. 

ובקשה✔ פניה  להפנות  הגמורים,  החילוניים  גם  לעצמכם,  הרשו    

יוצא מהכלל לא רק בשעת חולי שאז כולם בלי   למשהו\מישהו "למעלה". 

 מגלים פתאום את השפעת האמונה בכוח עליון. עשו זאת גם לצורך התחזקות

במהלך התמודדויות חשובות. נסו ותיווכחו כי פניה זו מעצימה.

 . אפשר"סימנים" או "לעשות מזלות"כל אחד מכיר את התופעה הידועה של 

  מטר מנשק את הדשא11לראות זאת במשחקי כדורגל כשהשוער לפני בעיטת 

 או עושה כל מיני סימנים מוזרים. בדרך כלל כמה פעמים, ואז עובר למצב

רבי אנשים  זו.  תופעה  רווחת  ספורטאים  בקרב  רק  לא  "עושיםריכוז.   ם 

 סימנים" לפני תרחישים שונים. זו בעצם סוג של בקשה או תפילה המופנית

וזה עובד. מחזק את הנחישות והאמונה. אז  למשהו, מישהו היכן שהוא... 

למה לא !!!

 על פי האמונה הדתית, יש בכוחה של התפילה לשנות את מצבו וגורלו של

השנה:  ראש  בתפילת  נאמר  שהדבר  כפי  לטובה.  תפילההאדם   "תשובה, 

 . הוגי דעות ותאולוגים שונים ניסו לפתורוצדקה מעבירים את רוע הגזירה"

את הפרדוקס של אפשרות שינוי הרצון האלוהי הנצחי בידי תפילת אדם.

 הטענה הרווחת היא שאין שינוי ברצון האלוהים הנצחי ששואף להטיב, אלא

 האדם משתנה נפשית. רצונו מתעלה ומתעצם, כךשבעקבות פעולת התפילה, 

 שהוא כבר איננו אותו האדם שהיה לפני התפילה. נפתחים לפניו שערי תבונה

 לכלכל מעשיו בתבונה ולהגשים את בקשותיו ומשאלותיו.ומתעצמת נפשו

תרגיל לחילוניים הגמורים שביניכם.

 . קפלו אותו והכניסו לארנק.לחה""שיהיה לי בהצקחו דף ניר וכתבו עליו 

לפני פעולה או מעשה משמעותי פשוט חשבו על הפתק או הניחו ידכם על 
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 זה לאהכיס. נשמע מוזר? נסו ותיווכחו בעצמכם בהרגשה הטובה שזה נותן. 

 קמיע! חס וחלילה! זה אפקט פסיכולוגי אנושי בעל יכולת השפעה. אז למה

לא לנצל אותו ?! 

 אנשים (וגם חילוניים) שפונים בבקשה למושא אמונתם, לגורם עליון או למזל

התקווה חיזוק  הפניה.  מעצם  מועצמים  הצלחתם,  על  להשפיע  עשוי   אשר 

 (מוטיבציה = חשיבות +והאמונה אשר משפיעים ישירות על  המוטיבציה 

אמונה ביכולת הביצוע).

 ביהדות קיימות תפילות לכל נושא ולכל צורך: בריאות, פרנסה טובה, לידה,

" (תהילים) . ורחמיו על כל מעשיולכל טוב השם כנאמר : "זוגיות ..... 

 אנשים מתפללים לבקש ולהודות.  חילונים בדרך כלל רק לבקש 

 - לקראת משימה או תרחיש צפוי.הצלחה  •

 - לקראת משימה או תרחיש צפוי.כוח לעשות  •

להתגבר • ולעבורכוח  להתמודד  כוח  לקבל  כדי  ומשבר  דחק  במצבי   -   

את התקופה הקשה.

בכל אלה ובכל תרחיש בחייכם, נצלו את ההשפעה המחזקת של תפילה.✔   

ההשפעה שימוש.  בה  ועשו  דעתכם  את  שמניחה  הפניה  צורת  את   מצאו 

ומתפקידכםמופלאה!  מאחריותכם  זה  כהוא  מפחית  הדבר  שאין   כמובן 

בקביעת התוצאות !



עודדו!עודדו  והת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
האדם זכה במתנה נפלאה - היכולת להעניק תקווה ואמונה.

 מילה אחת במקום ובזמן - מעלה מתחתית לפסגת העולם !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 נצלו את כוחו העצום של העידוד כדי לחזק את עצמכם ואת

 הזולת. אחרי החיים עצמם , זוהי המתנה הגדולה ביותר בה

 זכינו - היכולת לקבל ולהעניק תקווה, אמונה וכוחות נפש כדי

להתמודד,  להתקדם,  לצמוח   ולממש  את  עצמנו  כבני  אדם.

שיתגשמו כל משאלות לבכם לטובה ! 

ירון ריבלין


