
 חגי היקר,

 ון להקדיש זמן ולהעלותו על הכתב,ראיתי לנכ –על אף שאתה מכיר את סיפורי 

ואולי להוות השראה  תודה ענקית על הזכות להכיר אישיות נדירה כשלך להוקירהצנועה זו דרכי 
 .לאחרים

 אז איך הכול התחיל?

שאני מנווט את ספינת חיי ללא יעד מוגדר, ללא מטרה ברורה וללא סיפוק. לא  שחשתימזה שנים 
הייתי מגדיר זאת כזרימה אלא כהיסחפות, וכשנסחפים נכנסים למערבולות, תנועות הידיים והגוף 

אך במקרה שלי תים נגמר הכוח, לעיתים מוותרים. מתנגדות לידוע מראש, לעיתים נגמר האוויר, לעי
לטביעה ואולי הביא אותי לכדי ניסיון להימנע מהידרדרות רצון לחיות ולנסות לשנות ה ,ב"ה ,למזלי

 .לאבדון מוחלטחלילה 

. אותי זה שנים שאפפה ההוויהאת  ת בצורה די טובהמבטאהיא מדובר באנלוגיה בלבד, על אף ש
הרגשתי תקיעות, הייתי מלא בחרדות ופחדים שבדיעבד אני יכול לומר בוודאות שלא היה להם בסיס, 

. הייתי עסוק בפרשנויות, לא ישנתי בלילות ממצביםוויים, חששתי מסיטואציות, מאנשים יראתי משינ
בגלל קונפליקטים שנקרו בדרכי, בגלל מצב כלכלי או סתם בגלל "סרטים" )לא מהנים במיוחד( 

האם רק לי עוברות מחשבות י שאני יוצא מדעתי, תהיתי לעצמי "לעיתים הרגשת .שהרצתי בראשי
הרבה שאלות וק לעזאזל?". ורה לי?", "מה כאן דפ"למה זה קכאלה בראש?", "איך אפשר לשנות?", 

 אפס תשובות.ו

הלא יש לי משפחה מופלאה, אישה תומכת, ילדים נאים וחכמים, יש לי שני תארים אקדמיים, מילאתי 
ם טובים, יש מספר תפקידים מאד מאתגרים ניהולית, יש לי לא מעט חברים, אני אהוב ומוקף באנשי

הכול ובסך  , טיילתי בעולם,לי בית משלי עם גינה ועצים שאני כה אוהב לטפח, אני ומשפחתי בריאים
 למביט מן החוץ יש במה לקנא.

אז למה בעצם אני מרגיש כה רע? למה אני בדכדוך כמעט תמידי? מדוע אני עסוק במחשבות לא 
 מועילות? מדוע התקיעות הזאת שאני חש בה?

. שאלתי ספק גוגל, מסתבר שלדר' גוגל הפתרונות בדיוק בשביל זה אלוקים ברא את דר'ובכן, 
. כבר התנסיתי בסוג השאלות האלה בגוגל. בין אם מקצועיות ובין אם הצהרתי "אני מרגיש תקוע"

מן  ול,בל אינן בהכרח תשובות ראויות לעיכאחרות, לא פעם נוכחתי לדעת כי התשובות שאני מק
מדובר בפרטים  ופעמים ימדובר בגופים או ארגונים החפצים בכספלעיתים ה ם:הטעמים הבאי

. בעברית אפשר באג'נדה עם מטרות מאד ברורות ולא בהכרח טהורות אותיהמעוניינים להלעיט 
למזלי השכלתי עם הזמן  לשום מקום.או נוכלות שאינם מובילים תעתוע שרלטנות, זאת  הייתי מכנה

 ב ובמה לא.להבין במה ראוי להתעכ

יותר לתוצאות וניסיון אני נוטה לתת ערך גבוה  ומתוך הרגל לעילבדיוק מן הסיבות שפירטתי 
עולם לא סבורני שיש בור בנוסף כאדם מאמין,, )זה בהחלט לא מדעי( המופיעות בעמוד השני של גוגל
מאמר של איש נדיר, חכם הכווין אותי ללחוץ על לינק שהוביל אותי לש)יש שהיו מכנים זאת יד הגורל( 

 אליך חגי. ורהוט, 

מאמר ולאחריו לעוד אחד וכן הלאה, האופן שבו היו את המאמר קראתי מספר פעמים, נסחפתי לעוד 
נראה לי לא אמיתי ואולי תלוש מן המציאות. נתקלתי היה עד שזה  היה כה נהיר,רשומים הדברים 

וי הרגלים", "פרדיגמות", "הלא מודע", "דמיון במושגים שהיו זרים לי "מערכת הפעלה אנושית", "שינ
 .מודרך", "הגשמה", "מכירה טבעית", "אגו" ועוד ועוד

אם אני כ"כ מתחבר למאמרים שלך חגי, כיצד זה שלא הייתי מצליח לקרוא  .כאן החל הקונפליקט
עת הייתי  ספרים העוסקים במודעות, ב"תכנות" החשיבה, בשינוי ההתנהלות החשיבתית שלי?!



כבר בעמוד  .מנסה ל"הכריח" את עצמי להתעמק בספר העוסק במתודולוגיה כגון זו שפיתחת אתה
הייתי זונח זאת, תוך סינון משפט כדוגמת: "מה זה  אשר יהיה(בספר )יהיה  השני או השלישי
 הבולשיט הזה?!"

בחוכמתך וביכולתך לפשט דברים ולהנגיש אותם גם לחסרי סבלנות שכמותי, מצאתי את עצמי כאמור 
וי ליזום פגישה עם האדם קורא בשקיקה את מאמריך מלאי התבונה שסייעו לי בהבנה כי אולי רא

 בנות שאליהן כה התחברתי.שמוחו הפיק את התו

קשה מאד לשלוח, זה הצריך להתמודד שוב עם  לי היהאפילו את ההודעה דרך אתר האינטרנט שלך, 
 אך למזלי הרב עשיתי זאת! –ספקות וחששות 

כבר מהשיחה הראשונה שבה התקשרת אלי ניתן היה להבין שמדובר באדם המבין בנפש האדם, 
 ית המינוח הוא תבונה או בינה., בעברwisdomבאנגלית קוראים לזה 

מספר ימים לאחר מכן מצאתי את עצמי יושב מולך, שוטח את צרותיי, משתף כפי שלא שיתפתי 
לא חיפשתי פסיכולוג שינתח את עברי אלא מנטור שיכווין אותי אל  –מעולם ומצפה למוצא פיך 

 עתידי, מיד ידעתי שמצאתי!

 אלות:.. ושאלתי את כל השופחדים ובכל זאת ספקות

 שאלה: "אתה יכול לעזור לי?"

 תשובה: "כן. עם זאת הדבר יצריך ממך פתיחות והתמדה, ואגב מותר לך לגמרי להיות סקפטי"

 שאלה: "מה הם אחוזי ההצלחה שלך?"

הצלחה, שוב בתלות  70%עת התחלתי לאמן, אני עומד על מזה כעשור, תשובה: "מניסיוני 
 )הטחת בי בביטחון רב( וללמוד"בהתמדתו של המתאמן ליישם, לחקור 

 לא הצלחתי להתחמק. אני מנסה עוד שאלה.

 שאלה: "יש לך הסמכה כמאמן?" 

 ולראות את ההסמכה" שלי מוזמן להיכנס לאתר תשובה: "כן. אתה

 שאלה: "באילו שיטות אתה מאמן?"

אני פיתחתי , קבלה, מדיטציה ועוד. NLPתשובה: "ישנן הרבה שיטות, למדתי וחקרתי רבות מהן: 
מתוך כלל השיטות שלמדתי שאינני פוסל אותן יתרונות רבים שיטה שנקראת "מה בתוך" המשלבת 

 לכשעצמן"

 –חשוב לי להתמקד בשינוי קריירה, בהיבטים עסקיים, אני רוצה להצליח ולהרוויח יותר כסף שאלה: "
 ?"השיטה שלך תביא אותי לידי כך

טלי וגם בשינוי ההתנהלות העסקית, שינוי כרוך בשינוי, "השיטה שלי עוסקת גם בשינוי מנתשובה: 
אכווין אחד בשני, כשנתחיל את התהליך הי העולמות שתלויים בהכרח נאני נע בשיטה שלי בין ש

 "אוכל לומר לך היכן יש לתת יותר דגשאותך ו

 הספקות מכרסמים. אולי אנסה עוד שאלה.שיט, יש לך תשובה ברורה לכל שאלה שלי, 

שאלה: "תשמע חגי, אני לא מעוניין בלימוד של תיאוריות, אני מעוניין ביישומיות של הדברים, 
)וכאן חשבתי שאצליח אולי להתחמק  מה תוכל לומר לי על כך?" –פרקטיות שתאפשר לי לבצע שינוי 

 מהתחייבות לתהליך השינוי(



 ארגז הראשונה תקבללמעשה כבר בפגישה  –תשובה: "השיטה שלי מבוססת על כלים פרקטיים 
 מיידי". להשתמש בהם ליישוםכלים שתוכל 

אולי  –הספקות התחילו להעמיק  אוקיי, יש לי מוח קודח ננסה לראות איך פותחים חזית נוספת מולך.
 הוא שרלטן? איך כ"כ מהר בטחתי בו וסיפרתי את שעל ליבי? מה אם הוא עובד עלי?

 ונה לי שזה זבנג וגמרנו אני אומר תודה והולך()אם הוא ע שאלה: "כמה זמן אורך התהליך?"

אין שיטה מהירה לביצוע שינוי, אתה מפגשים,  12-מספר חודשים ומורכב מ אורך: "התהליך תשובה
 בכל מפגש..." תצטרך ללמוד, ליישם ולהיות פתוח, 

אוכל אוקיי, כאן הבנתי שאתה מומחה בתחומך, מדבר בביטחון, אמין ולא מבלף, כאן הבנתי שלא 
 את יש עוד דרך אחת נוספת.ובכל ז להתחמק

 שאלה: "כמה זה עולה?"

 תשובתך הייתה מנומקת והחלטית. 

 הנה מצאתי דרך מילוט! 

 . זה היה הזמן להיפרד לשלום.אני את נושא השינוי כנראה איישם כבר בגלגול אחר

 כל השאר היסטוריה. –כפי הידוע לשנינו 

ואפשרתי לך להכווין אותי אל עבר  רבותממך לאחר שלמדתי  כמעט עשרה חודשים אחרי,היום, 
 אני יכול לומר בוודאות: שינית את חיי!, עתיד טוב הרבה יותר

השינויים שעברתי כי רבים הם וכי קצרה היריעה וכי כל תיאור  כלל אתואפרט לא אכביר במילים 
 .מנומק וארוך ככל שיהיה יחטא למטרה וימעיט מהשפע שזכיתי לקבל ממך

 .השינויים באו לידי ביטוי כה מהר שאף אני הספקן לא הצלחתי להבין הכיצד

השתמשתי בכלים רבים שהביאו אותי להיות "מעל לקו", מנותק מהאגו, נפתר מחוסר 
 ציה, חיוני יותר, אופטימי ואוהב.המוטיב

להרגיש לפני למדתי לשלוט על המחשבות, להיפתר מפרדיגמות מגבילות, לבנות חזון ומטרות, 
 שאני פועל, לשחרר, להפסיק לקטר.

 !( והבנתי שאני יכול אם רק אאפשר לעצמי.התחלתי לישון בלילה, נפטרתי מחרדות )מיותרות

בניסיוני להקים עסק כעצמאי ובכלל!  ,השינוי בא לידי ביטוי בכול! בזוגיות, בעבודתי כשכיר, עם חברים
 רק פתוחים לקבל שפע וחוכמה.ותר פשוט כאשר איזה כיף, איזה סיפוק, כמה הכול הרבה י

עם זאת )ולא אבל!(, לא הכול מושלם, לא הגשמתי את כל המטרות, יש לי עוד חלומות רבים להגשים 
ואני מצוייד נראה אפשרי לחלוטין  זהכעת ובוודאי שאתקל במהמורות ובאתגרים נוספים בהמשך. אך 

 !מי תמידמצוי עו ממך שקיבלתי במתנהגז כלים באר

לכל מי שהספק מנקר במוחו, למי שמרגיש סחף, חוסר באוויר או שכמעט והוא טובע, למי שיודע 
שמשהו לא תקין וששינוי הוא הכרחי, למי שלא חושש להתנסות ולהיות פתוח, למי שרוצה 

 לשדרג את חייו עם כלים יישומיים, למי שרוצה שתהיה לו הזכות להכיר אישיות נדירה.

חגי שלו! אוהב  –בלב שלם ובוודאות מלאה עליך חום רב, ללא ספקות ואמליץ ב -לכל אלה 
 אותך!

 נ. ב.


