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תיק עיתונות אלון אולמן
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אודות אלון אולמן
לפני מספר שנים היה אלון אולמן על סף מוות, כששרד פעמיים 
אירוע נדיר של קריסת ריאה, שהביא בהמשך לכריתת חלק ממנה. 
חייב  ברורים הוא  כך  כל  גבולות  לו  הוא הבין, שאם החיים הציבו 
לנסות ולמתוח אותם קצת... אלון הפך את הנחישות ואת פריצת 
מת,  שכמעט  לאחר  חיים.  לאורח  והמנטליים  הפיזיים  הגבולות 

התחיל לחיות בעוצמה.

האחרונות  השנים  ב-7  המנצח",  "קוד  קבוצת  של  ובעלים  כמייסד 
עזר אלון במסגרת ההרצאות והסדנאות שלו, למעל 25 אלף אנשים, 
שיא  תוצאות  להשיג  ובינוניים  קטנים  עסקים  ו-250  ארגונים   200

במהירות ובעוצמה שלא הכירו.

"אלון אולמן", איש הברזל, הוא מומחה בהצלחה מעשית ופריצת 
מתחרויות  )אחת  הברזל  איש  תחרות  של  הסיום  קו  על  גבולות. 
של  חלקית  כריתה  לאחר  השתתף  בה  בעולם,  הקשות  הספורט 
וכארגונים  כיחידים  שאנחנו  למה  גבול  שאין  אלון  הבין  ריאתו( 
בלתי  ובלהט  בתשוקה  חייו  את  מקדיש  הוא  ומאז  להשיג  יכולים 
מתפשר לחקור, למפות, למדל ולהגיש את ה-DNA של ההצלחה 
המעשית. “מה עושה את ההבדל” בין המנצחים לבין השאר, לפתח 
באופן  לא  שנרצה,  מה  כל  ולהשיג  הגבולות  את  לפרוץ  כיצד  ידע 
אקראי, אלא כדרך חיים. אלון הפך את הנחישות, פריצת הגבולות 
הפיזיים והמנטאליים ואת האמונה ביכולות האנושיות לאורח חיים, 
וכיום מקנה זאת לעשרות אלפי אנשים כמודל ברור ופרקטי שכל 
אחד יכול ליישם, דרך קבוצת "קוד המנצח" אותה ייסד, עליה נמנות 
שלוש  העסק".  ו"קוד  גבולות",  "פריצת  המנצח",  "קוד  החברות 

החברות הן המובילות בתחומן.

ניסיון עשיר במנהיגות, מפקד  אלון הוא סגן אלוף במילואים, עם 
ספינות טילים, מדריך ראשי בקורס חובלים, מדריך בכיר במכללה 
בהצטיינות  המלכותי  הבריטי  הצי  אקדמיית  ובוגר  ומטה  לפיקוד 

יתרה.

 Master ,בעל תואר ראשון ושני בכלכלה ומנהל עסקים בהצטיינות
ישראל  נבחרת  של  המנטלי  והמאמן  באקדמיה  מרצה   ,Coach
ויו"ר לשעבר  בכדורגל. פעיל למען הקהילה למעלה מעשור, חבר 
וינגייט".  מכון  "ידידי  באגודת  חבר  ישראל,  עגול"  "שולחן  בארגון 
קבוע  ומשתתף  מרתוניסט  טריאתלט,  לשלושה,  ואב  באושר  נשוי 

בתחרויות "איש הברזל". 

אלון אולמן יוצר "קוד המנצח" עבד עם עשרות אלפי אנשים, והוביל 
אותם להישגים חסרי תקדים. בין אם אלו היו מנכ"לים של חברות 
ובעלי עסקים שחיפשו דרך להגדיל את הרווחיות שלהם, מנהלים 
ובכירות  גבוהות  השפעה  לרמות  עצמם  את  לקדם  שרצו  בכירים 
זמרים,  מרתון,  רצי  להיות  שהפכו  משקל  עודף  עם  אנשים  יותר, 

אמנים ואנשי תקשורת שביססו לעצמם קריירות מרשימות.

 מתוך כתבתו של רענן שקד על אלון אולמן, במוסף 
“7 ימים” של ידיעות אחרונות:

“אלון אולמן מוכרח להיות הגבר המרשים והכריזמטי ביותר שבו נתקלתי 
האותנטיות  מוכחת.  קהל  ולמגנט  להלהיב  יכולתו  האחרונות,  בשנים 

והמידיות שלו נוגעת בך...
‘קוד המנצח‘ גדל מתחתינו במהירות עצומה... הביקוש עולה על ההיצע!״

חדשות ערוץ 10
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על חברת “אלון אולמן - קוד המנצח"

ב-7 השנים האחרונות עזרנו למעל 200 ארגונים 
גדולים, 25 אלף איש באופן פרטי, 250 עסקים 
קטנים ובינוניים להשיג את המטרות וההצלחה 
המעשית שלהם בעוצמה ובמהירות שלא הכירו.
מעשית,  הצלחה  בתחומים  בישראל  המובילה  המנצח,  קוד  קבוצת 
עסקים  אנשים,  להוביל  תשוקה  מתוך  קמה  עיסקית,  גבולות  ופריצת 
שלא  ובמהירות  בעוצמה  שלהם  המטרות  ולהשגת  להצלחה  וארגונים 
הכירו, להוביל אנשים וארגונים לפריצת גבולות וביצועי על, דרך הגדולה 

שלהם.

אנו מאמינים שלחיות כמו מנצח, משמעו להיות על מסלול של הישגיות 
והגשמה מתמשכת של מטרות ראויות. להשיג את היעדים שלך ולממש 
את התשוקות והרצונות שלך תוך כדי הרחבת התודעה, סיפוק והבאת 
כמו  לחיות  יכולים  והקבוצות  האנשים  כל  חיים.  כדרך  לאחרים,  ערך 

מנצחים. הרוב לא יעשו את זה. 

היעוד שלנו
ובעוצמה  בבהירות  שלהם  והפוטנציאל  היכולות  את  לאנשים  לתקשר 
עד שיראו זאת בעצמם. להרחיב את התודעה באשר למה אפשרי עבורם 

ולעורר בהם תשוקה לגדול ולצמוח כדרך חיים.

ולאפשר  ושוב,  שוב  רגילות  לא  מטרות  להשיג  רגילים  לאנשים  לגרום 

את  ולהגשים  לחיות,  יכול  שהוא  החיים  את  לחיות  וארגון,  אדם  לכל 
המשמעות ואת הנתינה שלו במהירות ובעוצמה.

חברת 'קוד המנצח' מציעה שיטה סדורה, מתודולוגיה יישומית 
פרקטית להצלחה מעשית בחיים.

רוב האנשים לא חיים את החיים שהם היו יכולים לחיות. כשמבינים את 
ובונים תמונה מנצחת, הדרך לקבל שליטה מידית על החיים,  החוקים 

להפוך ל"אני הגדול" ולהיות הגרסה הטובה ביותר שלך היא קצרה.

אפקטיבי  ליישום  ופשוטים  תכליתיים  פרקטיים,  כלים  לך  נספק  אנחנו 
ומהיר, את הידע ואת הסביבה ונבעיר בך את התשוקה ואת המוטיבציה 
שיעזרו לך להגיע לשם ולחיות כמנצח בהורות, בזוגיות, בקריירה, בגופניות, 

במצב הכלכלי, בהגשמת השאיפות. בכל תחומי החיים. 

משמעותיים  שינויים  על  מעידים  המנצח  קוד  סדנאות  משתתפי  אלפי 
ותוצאות מדהימות בכל תחומי החיים - בתחום הכלכלי, מערכות יחסים – 
זוגיות והורות, ספורט, תזונה, הפסקת עישון, ניהול אנרגיה וזמן נכונים ועוד.

אנו בקוד המנצח פועלים תחת 4 הנחות יסוד: 

הצלחה זה לא פוקס	 
אנשים רגילים יכולים להשיג תוצאות בלתי רגילות	 
אנחנו כותבים את הסרט של החיים שלנו	 
אפשר ללמוד את "זה"! – אם מבינים את החוקים להצלחה ופועלים 	 

לפיהם, ההצלחה היא בלתי נמנעת 

 "להשגת כל יעד ומטרה, 
 השאלה היא לא האם אני יכול, 

 אלא מה אני מוכן לעשות 
כדי שזה יקרה" 

- אלון אולמן

ערוץ 2
שיעור על הצלחה
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אנשים רגילים
מייצרים תוצאות

לא רגילות
אלון אולמן

מבוא להצלחה
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מתוך כתבת השער ב"ליידי גלובס":

"אלון אולמן ילמד אתכם 
 לאמן את התודעה 

כדי להפוך למאסטרים 
 בפרוייקט המרכזי 
של החיים שלכם:

החיים שלכם."

 רק אנחנו יכולים 
להוציא את עצמנו ואת 

הילדים שלנו לחופשי
אלון אולמן
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הערכים שלנו
הערכים: ההתנהגות שלנו בכל זמן ובכל נקודת 

ממשק תנבע מערכים אלו ותשקף אותם

 To Walk ,"להוות מקור השראה - "להיות הדבר
לדעת  ומופת.  אישית  דוגמה  לשמש   ,The Talk

משהו, משמע לחיות אותו.

חופש - היכולת לבחור מחשבה ותגובה בכל מצב 
כדרך חיים. לתפקד מתוך ידיעה ש"אנחנו כותבים 

את הסרט", בכל מצב ולהנחיל זאת לאנשים.

יוצאות  ותוצאות  ביצוע  של  סטנדרט   - מצוינות 
דופן כדרך חיים.

- לימוד והתקדמות מתמדת על הנתיב  צמיחה 
הקריטי יום יום כדרך חיים.

יצירת ערך - להשאיר כל אדם, ארגון ומצב במצב 
מתוך  לפעול  אותו.  פגשתי  שבו  מזה  יותר  טוב 

הרצון להביא ערך גבוה.

תשוקה לחיים – לחיות ולבצע בעוצמה ובתשוקה. 
להיות נוכח בכל רגע, כאן ועכשיו.

היא  תמיד  אפשרי! השאלה  הכל   – אפשרי  הכל 
לא האם אני יכול, אלא: האם אני מוכן? מה אני 

מוכן לעשות כדי שזה יקרה.
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כשהם  חייהם  את  שחיים  אנשים  ישנם 
מתלוננים בהווה  מתחרטים על העבר, 
לומדים  המנצחים  מהעתיד.  וחוששים 
מן העבר, מחליטים בהווה ויוצרים את 
את  לכתוב  אתכם  מזמין  אני  העתיד. 

הסרט של החיים שלכם.
- אלון אולמן

הכל אפשרי

מהיכן באות התוצאות 
שלנו בחיים?
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אומרים עלינו
אלון פותח ומרים את "הוילונות הוירטואליים" 

המכסים את עיני כה רבים בדרכם לפריצות דרך. 
המתודולוגיה השזורה בסיפור החיים המופלא, 

לצד שפת גוף ויכולת רטורית וורבלית ברמות 
הגבוהות ביותר, החזיקו את כולנו בתהליך מתמיד 

של הפריה עצמית ויצירה פנימית. באנו, היינו, 
התרשמנו ואהבנו.

– לוני הרציקוביץ' הבעלים של קבוצת ישפאר

"קוד המנצח הוא אכן קוד, חוקים מנוסחים היטב, 
כיצד להשיג את מטרות חייך, כיצד לנצח. התכנים 

והאריזה מרשימים וסוחפים כאחד ומעניקים המון 
השראה. התובנה הכי חשובה שקיבלתי בסדנה 

היא שאני יוצר את חיי."
– עו"ד צחי גבריאלי, יועץ לשעבר של ראשי 

הממשלה ביבי נתניהו ואהוד אולמרט

“באירוע קוד המנצח הראשון שעשיתי, הצבתי 
לעצמי כמה מטרות מאוד שאפתניות לעתידי 
הקרוב, יצאתי משלושת הימים ההם חדורת 

מוטיבציה וכל כך בטוחה בהצלחה שלי שאכן 
אחרי לא יאוחר משישה חודשים הגשמתי את 

כל המטרות שרשמתי לי ואף השגתי יותר".
- מירה עווד, זמרת ושחקנית

אף פעם לא ראיתי או הייתי שייך לקבוצה כל כך 
עוצמתית ומעצימה. )נבחרת קוד המנצח(

כל אחד ואחד מכם נותן לי כוח, דוגמא והשראה 
בדרך אל האני הענק שלנו."

- סא"ל ג. )בתפקיד בכיר בחיל האוויר(

"קשה להגדיר בכמה מילים תובנות שישנו את כל 
חיי. בעצם, שכבר שינו. המראתי למעלה ואני לא 
מתכוונת לתת לאף אנרגיה, אדם או מצב, לגרום 

לי לנחות. יפה לראות את הים." 
– אפרת אנזל, מנחה בערוץ 2

אירוע פריצת 
גבולות
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"הצבתי לעצמי אתגרים חדשים בספורט. חזרתי 
לקרוא יום יום ולהרחיב את התודעה. אני ממליץ 

לכל אדם באשר הוא להשתתף באירוע. ניתן 
להפיק תועלת הן בקריירה והן בחיים האישיים".

- ראובן קפלן, מנכ"ל כלל בריאות

אלון מותיר אותך תמיד עם המחשבה: "אני יכול 
יותר"! ההרגשה המופלאה, וההבנה העמוקה ברמת 
הרגש וההגיון שאני מסוגל לכל מה שאשאף, מביא 

מודעות והבנה עמוקה שכולנו לא מגרדים אפילו 
את היכולות שלנו וכולנו יכולים לפרוץ גבולות. מה 
שמייחד את אלון זה האותנטיות הנדירה. העובדה 
 He ,שהוא עושה ומביא דוגמא אישית ולא רק מלל

!walks the talk
ממליץ לכולם כולל כולם!!! אלון איש אמיתי, חכם 

מאד, רגיש, אדם שחווה חוויית חיים ששינתה אותו 
ויש בו תשוקה אדירה להעביר את המסר ע"מ לשפר 

את חייהם של כמה שיותר אנשים סביבו. 
- איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר

"גם כאשר הגעת לפסגה גבוהה בחייך, ניתן 
לטפס גבוה יותר – בסדנה ניתנו כלים ברורים 

להגשמת כל שאיפה אפשרית – רק צריך 
לרצות."

– עדי קליין, מנהלת מחלקה במרכז רפואי 
הילל-יפה

“ציפיתי לרמה גבוהה מאוד ובפועל היה מעל 
ומעבר לציפיות שלי. רמת מקצועיות גבוהה מאוד, 
סינרגיה מופלאה בין המרצים, זרימה ועניין לאורך 
כל האירוע. קיבלתי כלים פרקטיים לביצוע. מוגש 
ברמה מאוד גבוהה, מתודית עם המון רגש ועניין, 

מהווה השראה."
- אסי בר-אב, מנהלת משאבי אנוש, טמבור

“האירוע הצית בי תשוקה עזה לחיות את חיי 
אחרת, לכבד את גופי ובריאותי כראוי ולבחור את 

הבחירות שיעשו את חיי מאושרים יותר ומלאי 
סיפוק. יש באירוע את מה שנדרש כדי להצית 

את התשוקה ואת הכלים לעשייה שלב אחר שלב 
להגשמה שלה. שאפו!"

- מיכל כהן-אפשטיין, מנהלת שיווק 

"ממש קלישאה אבל זה שינה את חיי – כמובן רק 
אם איישם את מה שלמדתי, ואני מתכוון לעשות 
זאת. פתחתם לי חלון לתודעה וזה יהיה פשע לא 

לנצל את ההזדמנות."
– אלון אמיר, בעל משרד ליח"צ וניהול

אלון, תודה על היותך אביר הילדים באשר הם. 
אתה מרגש אותי כל פעם מחדש כשאתה מסביר 

להורים מה באמת חשוב, תודה לך! 
-אלי קורן 

תוכנית הבוקר 
בערוץ 2

תוכנית הבוקר 
בערוץ 10
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תוכן עיניינים

11-14 ידיעות אחרונות, 7 ימים, כתבתו של רענן שקד 
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יותר  של  לרדיוס  מערבי  חולים  מבית  להתרחק  יכול  לא  שאתה  היא  המשמעות  התקף. 
משעתיים, ואסור לך להפליג", הוא מסביר. "הלכתי לכל המפקדים, שיגעתי אותם, הבאתי 
מחקרים על טייסים אמריקאים שסבלו מאותו דבר וחזרו לטוס. בסוף קצין רפואה ראשי 
אישר לי שאם הדבר הזה לא חוזר לי בתוך חמש שנים, הוא מכשיר את השרץ ונותן לי 
להתקדם. אמרתי, או־קיי, מעולה. עשיתי תפקידי חוף, עברו ארבע שנים וחצי — ובום, זה 
קרה לי שוב. הפעם זיהיתי מיד מה זה. רציתי לבכות מרוב ייאוש. הגעתי למיון רמב"ם, 
ושוב, נקז, שבוע במחלקה, חודש החלמה בבית, חזרתי לחיים. אבל הפעם: 50 אחוז הסתברות 

להתקף שלישי".
זה השלב שבו אולמן התחיל לנפנף לשפיותו לשלום. "זה שיגע אותי, כי עד אז חייתי לא רע 
עם ההדחקה. ב־50 אחוז אמרתי: אני לא יכול. זה מטורף. אתה הולך לישון: אחת לשתיים. בלתי 
נסבל. ואז הלכתי לרופא הבכיר בתחום ואמרתי לו: תקן אותי. לא אכפת לי איך. הוא הציע לי את 
הניתוח הכי אלים וכואב, זה שלרוב עושים רק אחרי התקף שלישי, ואמר: זה יסדר לך את הבעיה. 
החלטתי להיכנס לזה. פתחו לי 'מחוף לחוף', שברו צלעות, נכנסו לתוך הריאה, ובגדול תיקנו 

אותה כמו שמתקנים פנימית של אופניים. וכרתו לי שליש ממנה".

אולמן המתוקן חזר לצבא, הפעם כמפקד בכיר בפו"ם, אבל התחיל לשאול את עצמו 
שאלות. באותם ימים עגומים הבחין בכמה קצינים שרצים יחד כל בוקר. "אף פעם לא 
הבנתי למה אנשים בכלל רצים בלי כדור, זה נראה לי מאוד חסר תוחלת, אבל שאלתי 

אותם מה הם עושים, והם אמרו שהם מתאמנים לריצת מרתון. המרתון הזה נפל יום לפני 
יומולדת 40 שלי, חשבתי שזה סימן ושאלתי אם אפשר להצטרף אליהם".

נקצר סיפור עם הרבה תפיסות שרירים — אולמן עשה מרתון. "וזו הייתה חוויה קשה ומכו־
ננת. טעמתי בפעם הראשונה את התחום הזה, שאני קורא לו פריצת גבולות. לפני שסיימתי 
את המרתון, רגע לפני גיל 40, היו לי דמעות בעיניים, כי הבנתי שאני נמצא כרגע במקום 
שלא הייתי בו אף פעם, והוא הרבה יותר רחב מכל מקום שהייתי בו. לא ידעתי להסביר את זה 

במילים, אז זה יצא בדמעות".
מכאן אולמן המשיך למיני־טריאתלון, ואז הגיעה התפנית שהפכה אותו לאיש הזה שגורם 

לך לתפוס את הראש ולהגיד לעצמך: או־קיי, אז הוא בעצם התחרפן, לא?
ישראלים,  כמה  נרשמו,  שהם  בהתלהבות  לי  שסיפר  בן 47  בחור  עם  רצתי  אחד  "יום 
לתחרות באריזונה שנקראת 'איירון מן'. שאלתי אותו מה זה, והוא כולו מתלהב: זו תחרות 
הספורט הכי קשה בעולם, נכנסים למים, שוחים 3.8 קילומטר, ואז אופניים 180 קילומטר 
— זה נשמע לי מטורף לגמרי, מתל־אביב לקריית־שמונה זה 180 ק"מ! — והוא ממשיך: יור־
דים מהאופניים, ואז רצים מרתון. אמרתי לעצמי: איך?! זה לא אנושי! זה היה לגמרי מחוץ 
ל'סקוֹפ' שלי. ה'סקופ' הוא המעגל שהולך סביבנו ובתוכו נמצא כל מה שאנחנו תופסים כא־
פשרי עבורנו. זה כמו שאם פעם היית אומר לי שאני ארוויח מיליון שקל בחודש, או אפילו 
מאה אלף, הייתי אומר לך: אני? מה פתאום? זה לא היה בסקופ שלי. ומה שהוא סיפר לי לא 
היה בסקופ שלי. זה לא אומר שזה לא קיים, זה רק אומר שזה לא בסקופ שלנו, אז אנחנו לא 
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"נתקלתי בתקרות זכוכית 
כל הזמן. לדעתי, הייתי בלתי 
נסבל". אלון אולמן

אני עומד להביך את עצמי עם הווידוי הזה, אבל אין לי דרך אחרת להתחיל: הש־
תתפתי בסדנה להתפתחות אישית. לסדנה קוראים "קוד המנצח", ואתר האינטרנט 
שלה — אחד המשכנעים שבהם נתקלתי, אגב — נפתח במשפט: "לקבל שליטה מיידית 

על החיים שלכם. עכשיו!"
כן, אתם צודקים. כל מי שאמרו כרגע: "למה האידיוט לא ענה כבר לאחד המיילים האלה 
שמציעים הארכת איבר מין וזהו" — אתם צודקים לגמרי. העניין הוא כזה: איבר המין שלי יכול, 
להערכתי — בעזרת כוח המשיכה המקובל — להמשיך בדרכו הנוכחית. החיים שלי, לעומתו, 

יכולים להיעזר בהארכה — ולא רק באגף האורך. החיים שלי זקוקים לרכב חילוץ. 
כי החיים אחרי גיל 40 הם מה שלא קורה לך כשאתה מוצא את עצמך בוהה באיזה אלון 
גל ואומר לעצמך: לא הייתי קונה מהאיש הזה מכסחת דשא חדשה או עצה משומשת, אבל 
אלוהים יודע שאני זקוק לאחת — לשתיהן, בעצם — ועדיף שהעצה לא תהיה: למה שלא 
תהפוך למאמן אישי? כי גברים במלכודת אמצע החיים — בעיקר בשלב המבולבל שבו אין 
להם יותר מושג מהחיים המצליחים שלהם — נוטים לקחת קורס אימון אישי שיהפוך גם 
אותם למאמנים מובטלים שינסו לטפל בגברים אחרים שאין להם מושג. ועכשיו תכפילו את 
זה ב־6,000, כמספרם של המאמנים האישיים בישראל, ותבינו למה כל התחום הפרוץ הזה 

גורם לי להתגרד כאילו ישנתי שבוע במאהל מחאה.
מצד שני, קחו אנשים כמוני — שיעדיפו לבזבז חמש שנים מול הפסיכולוג השבועי שלהם 
רק כדי להרגיש שנדמה לי שעשינו איזו התקדמות בזמן הזה, לא? — ותבינו מה בכל זאת גורם 
לסדנה להתפתחות אישית להיראות אטרקטיבית. כלומר, בחייאת, פשוט תגידו לי מה אני עושה 
לא נכון במקום להודיע לי בקול רך שנמשיך מהנקודה הזו בשבוע הבא. פשוט תגידו לי איזה 
כללים בסיסיים לא הבנתי. פשוט תגידו לי, כמו שאומר לי אלון אולמן, 47, אחד משני מייסדי 
ומנחי "קוד המנצח": "למה אתה יכול לראות לידך אנשים שאיכשהו הצליחו יותר ממך ואתה 

יודע שיש לך יותר ממה שיש להם. וזה לא במקרה. שום דבר לא במקרה". 

בשנים  נתקלתי  שבו  ביותר  והכריזמטי  המרשים  הגבר  להיות  מוכרח  אולמן  אלון 
האחרונות — ואני לא אומר את זה רק כי הוא טוען שיש לי יותר ממה שיש לאנשים 
שהצליחו יותר. יכולתו המוכחת למגנט ולהלהיב קהל מגיעה כנראה מהשילוב שבין 
המראה הפוטוגני והטלוויזיוני הזה לאיזו תמימות כנה בעיניים וסביב הפה, שאינה אופיינית 
לאנשי טלוויזיה או למנטורים. אולמן עדיין לא התקלקל, האותנטיות והמיידיות שלו נוגעות 
בך, ואנשים שמקשיבים לו במשך שעה וחצי נוטים לצאת עם יותר החלטות לשנה החדשה 

מכפי שקיבלו בכל השנים החדשות הקודמות.
אולמן הוא כבר איש אמיד. הוא מתגורר עם אשתו זה 21 שנה ושלושת ילדיו בדניה, חיפה, 
ומעולם לא תיכנן להפוך לגורו ישראלי. למעשה, אולמן כבר מת. פעמיים. בגיל 30, כשהוא 
מעשן קופסת סיגריות ביום וחי רע, אולמן היה בדרכו הסלולה והמסומנת להיות מפקד חיל 

הים וישראלי אומלל נוסף.
"הייתי אדם מצליח מאוד בקריירה הצבאית שלי, ובפנים הייתי קרוע מעצבים", הוא זוכר. 
"נתקלתי בתקרות זכוכית כל הזמן. לדעתי, הייתי בלתי נסבל בשנים האלה וגם בדרך להשמיד 
את התא המשפחתי שלי. השגתי את כל המטרות שהצבתי לעצמי, כולל תואר שני בכלכלה, 
אבל הייתי עצבני, ציני, לא הבנתי למה אנשים אחרים מקבלים כל מיני דברים שאני לא מקבל 

האלה  המילים  כל  בכלל,   — מהיקום 
עשו לי חררה, 'היקום', מה זה השטויות 
האלה? — והבנתי ברמה הקמאית שלא 
יכול להיות שהחיים הם רשימת מטלות 
אותם.  בלהשיג  מצטיין  שאני  והישגים 

לא יכול להיות".
פיקוד  תקופת  אחרי   ,30 בגיל 
למ־ שהפך  ואחרי  בסטי"לים  מזהירה 

פקד בית הספר לחובלים וסומן כאחד 
מנערי הזהב של צה"ל, אלון אולמן מת 
בפעם הראשונה. בטיסה חזרה לישראל 
הפסיק,  פשוט  הוא  בטורקיה  מחופשה 
מנסה  "אני  לנשום.  מיוזמתו,  שלא 
יש  כלום.  אין  אוויר.  לי  ואין  לנשום, 
מבין  אתה  בטירוף.  מבהיל  זה  ואקום. 
שאתה הולך למות בתוך שניות. שככה 
זה נראה. הסתכלתי על אשתי שישנה 
לידי במטוס, והבנתי שעד שאני את־
חיל להסביר לה, אני מת. ואז עוברת 
לידי דיילת, אני תופס אותה, מסמן לה, 
ושולפת  מתעשתת  היא  שנייה  ובתוך 

לי מסכת חמצן לפנים".
עם הנחיתה אושפז אולמן בבית החולים רמב"ם, שם העיף הרופא המומחה מבט בודד בצילום 
החזה שלו ועבר לדבר עם אשתו. "והוא אומר לה: 'תשמעי, הוא עוד יחיה, יעשה דברים, אנשים 

חוזרים לתפקוד'. זה לא נשמע טוב".
אולמן לקה בתופעה נדירה בשם "חזה אוויר ספונטני", שבמסגרתה מתפוצצת בועית אוויר 
על מעטפת הריאה הדקיקה, "וכשזה מתפוצץ, מופר שם הוואקום וכל המכניזם של הנשימה 

תלוי בדבר הזה".
למחרת בבוקר, אחרי התערבות כירורגית אלימה בהרדמה מלאה, השתתף אולמן בסצינת 
מנהל־המחלקה־והמתמחים־העוברים־ממיטה־למיטה בתפקיד הקלאסי של גופה. "הם מדברים 
עליי לידי. אני שומע אותו מסביר להם שאני פלא: כי התחיל לי חור בריאה, ואם אתה לא עושה 
עם זה כלום, זה הולך ומתרחב ומתים מזה בתוך כמה שעות. אני לא הגעתי לטיפול ועוד עשיתי 
את מה שאסור לעשות במקרה כזה: עליתי על מטוס. הוא מסביר להם שהייתי 24 שעות בלי 
טיפול, ואני שוכב שם כמו עוף שחוט. ובלילה הראשון — פחד אלוהים. כולם הלכו, גם אשתי, ואני 
שוכב שם לבד, כאבים נוראיים, והצורך האנושי הבסיסי ביותר מבין שישה — הצורך בוודאות 
— ניטל ממני. אם אדם לא יודע אם הוא הולך לחיות או למות — לא משנה מה תגיד לו באותו 

רגע, גם אם הוא התעשר או מה — הוא מחורפן".
אולמן נתפר, שוקם, התאושש בבית, והרופאים בישרו שקיים סיכוי של 30 אחוז שזה 
יקרה לו שוב. "אתה הולך לישון עם הסתברות של אחת לשלוש שבלילה אתה הולך לעבור 
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סיירת שקד

נכון, זה ממש לא מתאים לי, ואולי הייתי צריך לעשות 
משהו אחר לגמרי כדי לשפר את איכות חיי, אבל אין 

ברירה אלא להודות שהלכתי לסדנה להתפתחות 
אישית. כן, כזאת שמציעה "לקבל שליטה מיידית 

על החיים שלכם. עכשיו!" בתפקיד הגבר המרשים 
והכריזמטי שרוצה לשנות את החיים שלכם: אלון אולמן, 

שכבר שינה את חייו כמה פעמים ובקרוב, להערכתי, 
עשוי לשנות גם את החיים של אלון גל

7 ימים | 29.07.2011
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יותר  של  לרדיוס  מערבי  חולים  מבית  להתרחק  יכול  לא  שאתה  היא  המשמעות  התקף. 
משעתיים, ואסור לך להפליג", הוא מסביר. "הלכתי לכל המפקדים, שיגעתי אותם, הבאתי 
מחקרים על טייסים אמריקאים שסבלו מאותו דבר וחזרו לטוס. בסוף קצין רפואה ראשי 
אישר לי שאם הדבר הזה לא חוזר לי בתוך חמש שנים, הוא מכשיר את השרץ ונותן לי 
להתקדם. אמרתי, או־קיי, מעולה. עשיתי תפקידי חוף, עברו ארבע שנים וחצי — ובום, זה 
קרה לי שוב. הפעם זיהיתי מיד מה זה. רציתי לבכות מרוב ייאוש. הגעתי למיון רמב"ם, 
ושוב, נקז, שבוע במחלקה, חודש החלמה בבית, חזרתי לחיים. אבל הפעם: 50 אחוז הסתברות 

להתקף שלישי".
זה השלב שבו אולמן התחיל לנפנף לשפיותו לשלום. "זה שיגע אותי, כי עד אז חייתי לא רע 
עם ההדחקה. ב־50 אחוז אמרתי: אני לא יכול. זה מטורף. אתה הולך לישון: אחת לשתיים. בלתי 
נסבל. ואז הלכתי לרופא הבכיר בתחום ואמרתי לו: תקן אותי. לא אכפת לי איך. הוא הציע לי את 
הניתוח הכי אלים וכואב, זה שלרוב עושים רק אחרי התקף שלישי, ואמר: זה יסדר לך את הבעיה. 
החלטתי להיכנס לזה. פתחו לי 'מחוף לחוף', שברו צלעות, נכנסו לתוך הריאה, ובגדול תיקנו 

אותה כמו שמתקנים פנימית של אופניים. וכרתו לי שליש ממנה".

אולמן המתוקן חזר לצבא, הפעם כמפקד בכיר בפו"ם, אבל התחיל לשאול את עצמו 
שאלות. באותם ימים עגומים הבחין בכמה קצינים שרצים יחד כל בוקר. "אף פעם לא 
הבנתי למה אנשים בכלל רצים בלי כדור, זה נראה לי מאוד חסר תוחלת, אבל שאלתי 

אותם מה הם עושים, והם אמרו שהם מתאמנים לריצת מרתון. המרתון הזה נפל יום לפני 
יומולדת 40 שלי, חשבתי שזה סימן ושאלתי אם אפשר להצטרף אליהם".

נקצר סיפור עם הרבה תפיסות שרירים — אולמן עשה מרתון. "וזו הייתה חוויה קשה ומכו־
ננת. טעמתי בפעם הראשונה את התחום הזה, שאני קורא לו פריצת גבולות. לפני שסיימתי 
את המרתון, רגע לפני גיל 40, היו לי דמעות בעיניים, כי הבנתי שאני נמצא כרגע במקום 
שלא הייתי בו אף פעם, והוא הרבה יותר רחב מכל מקום שהייתי בו. לא ידעתי להסביר את זה 

במילים, אז זה יצא בדמעות".
מכאן אולמן המשיך למיני־טריאתלון, ואז הגיעה התפנית שהפכה אותו לאיש הזה שגורם 

לך לתפוס את הראש ולהגיד לעצמך: או־קיי, אז הוא בעצם התחרפן, לא?
ישראלים,  כמה  נרשמו,  שהם  בהתלהבות  לי  שסיפר  בן 47  בחור  עם  רצתי  אחד  "יום 
לתחרות באריזונה שנקראת 'איירון מן'. שאלתי אותו מה זה, והוא כולו מתלהב: זו תחרות 
הספורט הכי קשה בעולם, נכנסים למים, שוחים 3.8 קילומטר, ואז אופניים 180 קילומטר 
— זה נשמע לי מטורף לגמרי, מתל־אביב לקריית־שמונה זה 180 ק"מ! — והוא ממשיך: יור־
דים מהאופניים, ואז רצים מרתון. אמרתי לעצמי: איך?! זה לא אנושי! זה היה לגמרי מחוץ 
ל'סקוֹפ' שלי. ה'סקופ' הוא המעגל שהולך סביבנו ובתוכו נמצא כל מה שאנחנו תופסים כא־
פשרי עבורנו. זה כמו שאם פעם היית אומר לי שאני ארוויח מיליון שקל בחודש, או אפילו 
מאה אלף, הייתי אומר לך: אני? מה פתאום? זה לא היה בסקופ שלי. ומה שהוא סיפר לי לא 
היה בסקופ שלי. זה לא אומר שזה לא קיים, זה רק אומר שזה לא בסקופ שלנו, אז אנחנו לא 
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"נתקלתי בתקרות זכוכית 
כל הזמן. לדעתי, הייתי בלתי 
נסבל". אלון אולמן

אני עומד להביך את עצמי עם הווידוי הזה, אבל אין לי דרך אחרת להתחיל: הש־
תתפתי בסדנה להתפתחות אישית. לסדנה קוראים "קוד המנצח", ואתר האינטרנט 
שלה — אחד המשכנעים שבהם נתקלתי, אגב — נפתח במשפט: "לקבל שליטה מיידית 

על החיים שלכם. עכשיו!"
כן, אתם צודקים. כל מי שאמרו כרגע: "למה האידיוט לא ענה כבר לאחד המיילים האלה 
שמציעים הארכת איבר מין וזהו" — אתם צודקים לגמרי. העניין הוא כזה: איבר המין שלי יכול, 
להערכתי — בעזרת כוח המשיכה המקובל — להמשיך בדרכו הנוכחית. החיים שלי, לעומתו, 

יכולים להיעזר בהארכה — ולא רק באגף האורך. החיים שלי זקוקים לרכב חילוץ. 
כי החיים אחרי גיל 40 הם מה שלא קורה לך כשאתה מוצא את עצמך בוהה באיזה אלון 
גל ואומר לעצמך: לא הייתי קונה מהאיש הזה מכסחת דשא חדשה או עצה משומשת, אבל 
אלוהים יודע שאני זקוק לאחת — לשתיהן, בעצם — ועדיף שהעצה לא תהיה: למה שלא 
תהפוך למאמן אישי? כי גברים במלכודת אמצע החיים — בעיקר בשלב המבולבל שבו אין 
להם יותר מושג מהחיים המצליחים שלהם — נוטים לקחת קורס אימון אישי שיהפוך גם 
אותם למאמנים מובטלים שינסו לטפל בגברים אחרים שאין להם מושג. ועכשיו תכפילו את 
זה ב־6,000, כמספרם של המאמנים האישיים בישראל, ותבינו למה כל התחום הפרוץ הזה 

גורם לי להתגרד כאילו ישנתי שבוע במאהל מחאה.
מצד שני, קחו אנשים כמוני — שיעדיפו לבזבז חמש שנים מול הפסיכולוג השבועי שלהם 
רק כדי להרגיש שנדמה לי שעשינו איזו התקדמות בזמן הזה, לא? — ותבינו מה בכל זאת גורם 
לסדנה להתפתחות אישית להיראות אטרקטיבית. כלומר, בחייאת, פשוט תגידו לי מה אני עושה 
לא נכון במקום להודיע לי בקול רך שנמשיך מהנקודה הזו בשבוע הבא. פשוט תגידו לי איזה 
כללים בסיסיים לא הבנתי. פשוט תגידו לי, כמו שאומר לי אלון אולמן, 47, אחד משני מייסדי 
ומנחי "קוד המנצח": "למה אתה יכול לראות לידך אנשים שאיכשהו הצליחו יותר ממך ואתה 

יודע שיש לך יותר ממה שיש להם. וזה לא במקרה. שום דבר לא במקרה". 

בשנים  נתקלתי  שבו  ביותר  והכריזמטי  המרשים  הגבר  להיות  מוכרח  אולמן  אלון 
האחרונות — ואני לא אומר את זה רק כי הוא טוען שיש לי יותר ממה שיש לאנשים 
שהצליחו יותר. יכולתו המוכחת למגנט ולהלהיב קהל מגיעה כנראה מהשילוב שבין 
המראה הפוטוגני והטלוויזיוני הזה לאיזו תמימות כנה בעיניים וסביב הפה, שאינה אופיינית 
לאנשי טלוויזיה או למנטורים. אולמן עדיין לא התקלקל, האותנטיות והמיידיות שלו נוגעות 
בך, ואנשים שמקשיבים לו במשך שעה וחצי נוטים לצאת עם יותר החלטות לשנה החדשה 

מכפי שקיבלו בכל השנים החדשות הקודמות.
אולמן הוא כבר איש אמיד. הוא מתגורר עם אשתו זה 21 שנה ושלושת ילדיו בדניה, חיפה, 
ומעולם לא תיכנן להפוך לגורו ישראלי. למעשה, אולמן כבר מת. פעמיים. בגיל 30, כשהוא 
מעשן קופסת סיגריות ביום וחי רע, אולמן היה בדרכו הסלולה והמסומנת להיות מפקד חיל 

הים וישראלי אומלל נוסף.
"הייתי אדם מצליח מאוד בקריירה הצבאית שלי, ובפנים הייתי קרוע מעצבים", הוא זוכר. 
"נתקלתי בתקרות זכוכית כל הזמן. לדעתי, הייתי בלתי נסבל בשנים האלה וגם בדרך להשמיד 
את התא המשפחתי שלי. השגתי את כל המטרות שהצבתי לעצמי, כולל תואר שני בכלכלה, 
אבל הייתי עצבני, ציני, לא הבנתי למה אנשים אחרים מקבלים כל מיני דברים שאני לא מקבל 

האלה  המילים  כל  בכלל,   — מהיקום 
עשו לי חררה, 'היקום', מה זה השטויות 
האלה? — והבנתי ברמה הקמאית שלא 
יכול להיות שהחיים הם רשימת מטלות 
אותם.  בלהשיג  מצטיין  שאני  והישגים 

לא יכול להיות".
פיקוד  תקופת  אחרי   ,30 בגיל 
למ־ שהפך  ואחרי  בסטי"לים  מזהירה 

פקד בית הספר לחובלים וסומן כאחד 
מנערי הזהב של צה"ל, אלון אולמן מת 
בפעם הראשונה. בטיסה חזרה לישראל 
הפסיק,  פשוט  הוא  בטורקיה  מחופשה 
מנסה  "אני  לנשום.  מיוזמתו,  שלא 
יש  כלום.  אין  אוויר.  לי  ואין  לנשום, 
מבין  אתה  בטירוף.  מבהיל  זה  ואקום. 
שאתה הולך למות בתוך שניות. שככה 
זה נראה. הסתכלתי על אשתי שישנה 
לידי במטוס, והבנתי שעד שאני את־
חיל להסביר לה, אני מת. ואז עוברת 
לידי דיילת, אני תופס אותה, מסמן לה, 
ושולפת  מתעשתת  היא  שנייה  ובתוך 

לי מסכת חמצן לפנים".
עם הנחיתה אושפז אולמן בבית החולים רמב"ם, שם העיף הרופא המומחה מבט בודד בצילום 
החזה שלו ועבר לדבר עם אשתו. "והוא אומר לה: 'תשמעי, הוא עוד יחיה, יעשה דברים, אנשים 

חוזרים לתפקוד'. זה לא נשמע טוב".
אולמן לקה בתופעה נדירה בשם "חזה אוויר ספונטני", שבמסגרתה מתפוצצת בועית אוויר 
על מעטפת הריאה הדקיקה, "וכשזה מתפוצץ, מופר שם הוואקום וכל המכניזם של הנשימה 

תלוי בדבר הזה".
למחרת בבוקר, אחרי התערבות כירורגית אלימה בהרדמה מלאה, השתתף אולמן בסצינת 
מנהל־המחלקה־והמתמחים־העוברים־ממיטה־למיטה בתפקיד הקלאסי של גופה. "הם מדברים 
עליי לידי. אני שומע אותו מסביר להם שאני פלא: כי התחיל לי חור בריאה, ואם אתה לא עושה 
עם זה כלום, זה הולך ומתרחב ומתים מזה בתוך כמה שעות. אני לא הגעתי לטיפול ועוד עשיתי 
את מה שאסור לעשות במקרה כזה: עליתי על מטוס. הוא מסביר להם שהייתי 24 שעות בלי 
טיפול, ואני שוכב שם כמו עוף שחוט. ובלילה הראשון — פחד אלוהים. כולם הלכו, גם אשתי, ואני 
שוכב שם לבד, כאבים נוראיים, והצורך האנושי הבסיסי ביותר מבין שישה — הצורך בוודאות 
— ניטל ממני. אם אדם לא יודע אם הוא הולך לחיות או למות — לא משנה מה תגיד לו באותו 

רגע, גם אם הוא התעשר או מה — הוא מחורפן".
אולמן נתפר, שוקם, התאושש בבית, והרופאים בישרו שקיים סיכוי של 30 אחוז שזה 
יקרה לו שוב. "אתה הולך לישון עם הסתברות של אחת לשלוש שבלילה אתה הולך לעבור 
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סיירת שקד

נכון, זה ממש לא מתאים לי, ואולי הייתי צריך לעשות 
משהו אחר לגמרי כדי לשפר את איכות חיי, אבל אין 

ברירה אלא להודות שהלכתי לסדנה להתפתחות 
אישית. כן, כזאת שמציעה "לקבל שליטה מיידית 

על החיים שלכם. עכשיו!" בתפקיד הגבר המרשים 
והכריזמטי שרוצה לשנות את החיים שלכם: אלון אולמן, 

שכבר שינה את חייו כמה פעמים ובקרוב, להערכתי, 
עשוי לשנות גם את החיים של אלון גל
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מכנים "הסיפור הפנימי" או "הפרדיגמה המחשבתית".
אני יודע איך זה נשמע — באמת, לא מגיע לכם, כבר 
שלפתם את האינסרטים הפרסומיים שהכבידו על המוסף 
הזה — אבל "קוד המנצח" גדל מתחתינו במהירות עצומה. 
איש   30 של  קהל  עם  כשנתיים  לפני  התחילו  הסדנאות 
("רובם משפחה וחברים שעשו טובה", נזכר אולמן), ומגי־

עות כיום ל־200 איש בסדנה, כשמדי חודשיים מתקיימת 
סדנה נוספת והביקוש עולה על ההיצע.

שלושה ימים ב"קוד המנצח" הוציאו גם אותי עם אנ־
רגיות גבוהות שהספיקו לשבועיים לפחות לפני שחזרתי 
להאמין שאני לא מאמין, אבל שינוי הפרדיגמה המחשב־

תית שלי התחיל, אני יושב איתה עכשיו כמעט מדי ערב 
ואנחנו דנים במה הלאה. מעבר לזה, שלושה ימים הדגימו 
שבו  האופן  את  המנצח",  "קוד  של  העצום  כוחו  את  לי 
הפכה הסדנה הזו לתנועה ארצית קטנה השולחת זרועות 

גם לקבוצות אימון וריצה ולאתרי אינטרנט ופורומים.
מותר אולי לחשוד שאולמן מגזים כשהוא 
ימלא  המנצח'  ש"'קוד  הרעיון  על  מדבר 
קיסריות ואת בנייני האומה בתוך שנתיים־
שלוש", אבל האיש הגיע עד היום — תמיד 
בזמן קצר מהמתוכנן — לכל אחת מהמטרות 
תוכנית  על  דיבורים  ועם  הצהיר.  שעליהן 
מעריצים  וקהל  בדרך  מרכזית  טלוויזיה 
רו־ טוני  להיות  בדרכו  אולמן  וגדל,  הולך 

בינס הישראלי — גורו של פריצת גבולות 
אישיים המדבר להמונים אחד־אחד. רובינס, 
מודל אמריקאי, ממלא אולמות ענק ומוכר 
שלוקח  אולמן,  וקלטות.  ספרים  מיליוני 
ממנו השראה, לא רוצה להיות רובינס, ובצ־
דק; הוא נראה ועובר טוב ממנו, ויש לו סיפור 

אישי נדיר יותר. 
רק אל תשאלו אותו במה שונה "קוד המ־
נצח" מסדנאות שיפור עצמי קודמות מסוג 
"לא  מושג.  לו  אין  כי  "אסט",  או  "פורום" 
מההארדקור,  באתי  ובאסט.  בפורום  הייתי 
ירוד,  גופני  ממצב  מהקריות,  מהצבא, 
ל'איירון מן'. ואחרי שפרצתי עוד גבול ועוד 
גבול, התחלתי לעשות את זה לא־

נשים".
עצמי.  לשיפור  סדנה  זו  בסוף 

יעילה מאוד, אני מודה.
שאנשים  מחסום,  איזה  "יש 

וכ־ אלינו.  שמגיעים  עד  פורום' —  'אה,  אומרים: 
כזה.  בקצב  שגדלנו  הסיבה  זו  מבינים.  שמגיעים, 
אין לי יחצן, לא פירסמנו כלום, אין שום פרופיל 
תקשורתי, עד אוקטובר האחרון לא היה אפילו אתר 

אינטרנט".
איך זה שונה מקואוצ'ינג?

"הבעיה עם הגדרות כאלה היא שכשאתה אומר 
לבן אדם 'קואוצ'ינג', הוא מכניס את זה לתבניות 
שהוא מכיר. כשאומרים 'מאמן אישי', אנשים מד־

מיינים מישהו שהוא חלק מאוכלוסייה ש־60 אחוז 
ממנה לא עובדים, אנשים שמלמדים על זוגיות 
כשלהם עצמם אין זוגיות טובה, או על כסף כש־
להם עצמם אין כסף. קואוצ'ינג עולה 300 שקל 
לשעה,  שקל   5,000 עולה  איתי  פגישה  לשעה, 
פלוס מע"מ. למה אני יכול היום להגיד את זה? כי 
אני עושה את זה. וכי אנשים מקבלים מזה ערך. 
כל בן אדם שאני נפגש איתו, אני שואל את עצמי: 

איזה ערך גבוה יותר אני יכול להביא לו?"

ושטרן  אולמן  מנסים  המנצח"  ב"קוד 
רק  שלפיו  הבסיסי  הרעיון  את  להעביר 
בנו  לחולל  עשוי  מקיף  חשיבתי  שינוי 
שינוי רגשי, שיגרום בתורו לשינוי בדרכי הפעו־

לה הקבועות שלנו ובעקבותיו לשינוי בתוצאות 
ובהישגים. זה לא מסובך, זה רק כמעט בלתי אפ־
שרי לביצוע עבור רוב האנושות. אחת הדוגמאות 
שאולמן מביא בסדנה היא של דיאטות קיצוניות 
טווח,  קצרות  תוצאות  שמניב  פעולה,  שינוי   —
אבל השמנה מחודשת בטווח הארוך בהיעדר שי־

נוי מחשבתי אמיתי. 

אני יכול לטעון שגם הסדנה היא סוג של דיאטה קצרת טווח 
כזו. אנשים יכולים בכלל לשנות את החומרה האישיותית 

שלהם? 
של  החיים  את  לשנות  שאפשר  לראשונה  הבנתי  "בפו"ם 
אנשים בוגרים. ברגע שאתה עושה שינוי פרדיגמטי, זה לצ־
מיתות, או עד שתחליף את הפרדיגמה. אנשים לא מבינים שיש 
מחשבות ורגשות לפני פעולות ותוצאות. אני לא איזה מוטי־

בייטור שיעשה לאנשים פאמפ־אפ רוחני, שיגיד להם 'אתם 
לחיים  ויחזרו  לשבוע  באופוריה  הביתה  ילכו  והם  נפלאים', 
האומללים שלהם. אני לא אשתמש במילים כמו 'אופטימיות', 
'להסתכל על חצי הכוס המלאה' — אלה קלישאות שאין מה 
לעשות איתן. גם אם תחשוב כל הזמן, 'אני אהיה עשיר' — זובי 
מה  תחשוב  להתלונן.  תפסיק  רוצה?  אתה  אבל  עשיר.  תהיה 
אתה רוצה ואיך, לא מה אתה לא רוצה. אנשים לא משיגים 
את מה שהם רוצים בגלל ארבעה דברים: כי הם לא מבינים 
את החוקים, כי אין להם מושג מה הם רוצים, פחד והרגלים. 
האתגר הגדול הוא לבצע שינוי שלא בא דרך 

הפעולות, אלא דרך החשיבה".
מה שאתה מציע למשתתפים הוא בעצם 

להפסיק לחשוב בצורה ביקורתית.
הייתי  אני  בביקורת.  הרבה  עסקת  "אתה 
תוך  מוצא  הייתי  דבר  בכל  שנה.   40 ככה 
שנייה את הבאג. והחיים הם מה שאתה מת־

מקד בו, ומה שאתה מתמקד בו גדל. תתמקד 
במגרעות, הן יגדלו". 

אז אסור לחשוב בצורה שלילית?
"מותר, אבל תשאל לאן זה מקדם אותך. 
אם זה מקדם אותך, תחשוב מחשבות שלי־
משיגים  לא  מהאנשים  אחוז  לכן 95  ליות. 

את התוצאות שהם רוצים".
מהנעשה  נניח,  להתרגז,  נאלץ  עדיין  אני 

במדינה. אתה לא?
פנימה  לשפוך  כוס,  לקחת  זה  "להתרגז 
מזה.  ימות  שמישהו  ולחכות  לשתות  רעל, 
על  תוותר  אחרת:  קצת  זה  על  תסתכל 
השאלה אם זה טוב או רע, נכון או לא נכון, 
ותשאל אם זה מקדם אותך. מי שיש לו אוב־
בנקאים  שיש  אותו  מרגיז  ונורא  רדראפט 
שמרוויחים יותר מ־200 אלף שקל בחודש, 
יש לי בשורה בשבילו: אין למשכורת שלהם 
שום קשר לאוברדראפט שלו. האוברדראפט 
שלו הוא תוצאה שמגיעה מהפעולות שהוא 
והפעולות באות ממחשבות מסוימות, שרק אם הוא  מבצע. 

ישנה אותן, דברים ישתנו.
בריאים,  שמחים,  עשירים,  להיות  רוצים  כולם  "שמע, 
ואני אומר: כולם יכולים. אבל הרוב לא יצליחו אף פעם, 
כי אין להם מוכנות. הם לא מוכנים. זה שהם אומרים שכן 
— או־קיי, מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? לרוב האנשים 
יש מחסום של ציניות, סקפטיות, חוסר ידיעה, תוויות. אני, 
לפני עשר שנים, היית מספר לי על 'קוד המנצח', הייתי 
אומר לך: אלה שני אנשים שעושים כסף על חבורת לוזרים. 
ככה הייתי מדבר איתך. וככה אנשים מקיפים את עצמם 
באלף ואחת חומות שנובעות מפחדים, סיפורים פנימיים, 

חינוך, 'אנחנו יודעים שככה זה'. אלה פרדיגמות".
אולמן ישכנע אתכם. שעה איתו תספיק. השאלה היא, 
כמובן, מה נעשה עם זה אחרי שנשתכנע — כי לאולמן אין 
צורך לדאוג; הוא כבר עושה. תנו לו, להערכתי, לא יותר 
מחמש שנים, ואלון גל ישאל את עצמו מי זה אלון גל. אול־

מן לא חושב כרגע על פוליטיקה, אבל יש לו רעיון כללי: 
"אנחנו מגיעים במדינה הזאת להישגים מדהימים, וזה בזמן 
שאנחנו מושכים אחד לשני ברגליים. אני רוצה פה דמו־
קטטורה: מקבלים החלטות באופן דמוקרטי, אבל מבצעים 
אותן כמו בדיקטטורה. הרי בסוף מי שמשנה פה זה האנשים 
שעושים מילואים, האנשים שעושים את הכלכלה יום־יום 
ובונים פה את התל"ג — לא אלה שיושבים בכנסת. אלה 
המדינה  את  ומחזיקים  והכנסות  ערך  שמייצרים  האנשים 

הזאת. השאר רואים טלוויזיה ומתלוננים".
אז סליחה ששיתפתי אתכם. הייתי מוכרח. אין לי עדיין מושג 
אם אלון אולמן שינה לי את החיים או אם אני כבר מוכן, אבל 
אני משתדל. מבטיח לעדכן. מה שבטוח: החיים של אלון אולמן 

עומדים להשתנות בקרוב שוב. תכף הוא יהיה בכל מקום.  †
raanan@y-i.co.il
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אמצע החיים. גל

"קואוצ'ינג עולה 300 שקל 
לשעה, פגישה איתי עולה 
5,000 שקל לשעה, פלוס 
מע"מ". אולמן

פריצת גבולות אישיים. רובינס
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סיירת שקד

יכולים לראות את זה".
אולמן בכל זאת קפץ לאינטרנט — 
"עניין אנתרופולוגי", כדבריו — לאתר 
של "איירון מן". "ואני קולט שההרשמה 
עומדת להיסגר. יש שם מונה כזה של 
מספר הנרשמים, ב־2,500 זה נסגר וכבר 
יש יותר מ־2,400. ואני יושב שם מול 
המחשב, ועולה לי בגרון מין רגש חמוץ 
כזה, כי אני קולט שאני רוצה, וזה נורא 
מפחיד אותי. ועוד שנייה זה נגמר, וזה 
יהפוך לעוד איזה סיפור כזה של משהו 
שרציתי ולא עשיתי כי משהו מנע את 
הבורסה,  המצב,  אשתי,  כאילו,   — זה 
הגורל, המזל, התרבות הארגונית, הזמן, 
הכסף, יו ניים איט, משהו חיצוני. אני 
הסיפו־ את  לעצמי  לספר  מתחיל  כבר 
רים ומבין שזה בולשיט. ישבתי שם מול 
המחשב ואמרתי לעצמי: פחדן. תירשם. 
אל תיסע, תירשם. אתה פחדן. תירשם. 

תנסה. בסוף נרשמתי".
זו הייתה, כמובן, שטות. אולמן מעו־
לם לא רכב עד אז יותר מ־35 קילומטר 
ברי־ ארבע  במאמץ,  לשחות,  והצליח 

כות רצופות. "אבל מצאתי את המאמן 
הכי טוב לזה, הלכתי אליו ואמרתי לו: 
'אני רוצה להיות איירון מן. אני יכול?' 
הוא אמר לי: 'אתה יכול'. הוא בנה לי 
תוכנית של שבעה חודשים וחצי והת־

בשבוע.  ימים  שבעה  להתאמן  חלתי 
כל יום קמתי בארבע וחצי בבוקר כדי 
להספיק לפני הנסיעה לצבא בגלילות. 
לעצמך  אומר  אתה  מה  היא  והשאלה 
כשהשעון מצלצל בארבע וחצי בבוקר, 
בינואר, קור כלבים בחוץ, גשם, חושך, 
לאימון  מהמיטה  עכשיו  שתצא  ולמה 
תצא,  אם  רואה  לא  אחד  אף  שחייה? 
יודע  גם  אתה  אכפת,  לא  אחד  לאף 
שאם תפסיד אימון לא יקרה כלום, אז 
מה מוציא אותך מהמיטה? אלה שאלות 
שהתמודדתי איתן בשלב ההוא — והיו 

מצע למה שיבוא אחר כך".
אולמן סיים את "איירון מן" אריזונה 
פנומנ־ "זמן  דקות,  ו־20  שעות  ב־12 

לי יחסית לציפיות שלי, אבל זה היה 
משני. כי כשחציתי את הקו שם, הבנתי משהו: ברמה הפ־
נימית הייתי מאושר, אושר שאי־אפשר לאמוד אותו. היום 
אני מבין שככה זה נראה כשמגשימים מטרות שיא, כשאתה 
עושה משהו שאתה רוצה ומרגש אותך, מפחיד אותך, ואתה 
עושה את זה וצמחת — הגוף שלך, התודעה שלך, הנפש, 
יודעת בשנייה, לא צריך לספר לה כלום, היא יודעת שאתה 
במקום אחר. שגדלת. ואמרתי לעצמי: אני חייב עוד מהדבר 

הזה.
"הבנתי ש'איירון מן' הייתה מטרה דמיונית, נורא רחו־

קה, אבל שמתי אותה ועשיתי סט של דברים שהביאו אותי 
לשם, ואני יודע לחזור עליהם. ואז הבנתי שאם אני רוצה, 
אני יכול לעשות כל דבר בשיטה הזו. התעוררה בי תחושה 
גדולה מאוד של נגישות. ופתאום הבנתי: זה לא אני, זה 
כולם! ואחז בי סוג של טירוף, כי קלטתי שכולנו, אם אנחנו 
סוג של מכונה, אנחנו חיים על שתי בוכנות מתוך שמונה. 
הבנתי שלא גירדתי עד עכשיו את קצה היכולות שלי. אני 
יכול לעשות מה שאני רוצה! וכמעט מיד הבנתי שאין לי 

מושג מה אני רוצה".

אז אולמן עשה את "איירון מן" עוד ארבע פעמים 
והתחיל לספר את הסיפור שלו. קודם בהרצאות 
קטנות, מבולבלות — "שילמו לי אלף שקל והייתי 
מבסוט עד הגג" — ואז גילה אותו בכיר בחברת ביטוח גדולה 
ואמר לו: "אני לוקח שליש מתקציב ההדרכה השנתי שלנו 
ותגרום  שלי  האנשים  את  שתיקח  רוצה  ואני  עליך,  ושם 
להם למה שגרמת לי בהרצאה". אולמן התחיל להיפגש עם 
סוכני הביטוח ההם, "ומה שקרה עם האנשים היה מדהים. 
הם העלו את אחוזי הרווח במספרים דמיוניים, התחילו לע־

משהו  פה  שיש  הבנתי  בבית.  יחסים  שיפרו  ספורט,  שות 
והתחלתי לשכלל ולשפר את זה". 

כיום אולמן עובד בעיקר עם חברות גדולות ודירקטו־
תל־ אוניברסיטת  (בשיתוף  אסירים  עם  גם  אבל  ריונים, 
אביב) ועם תוכניות כמו "מנוף" לקצינים מצטיינים בחיל 
האוויר, או אגודת "עולים ביחד" שמסייעת לאתיופים בו־
גרי תואר שני להשתלב בשוק. הוא הבעלים של שתי חב־

רות, "פריצת גבולות" ו"קוד המנצח" — שבה הוא שותף עם 
ערן שטרן, בעצמו מנטור ומרצה מבוקש, ומי שנטש משרה 

בכירה ב"אינטל" כדי להתחיל את חייו מחדש. 
לצ־ עקרונית,  אמורה,  הזו  החיים־מחדש  תעשיית  כל 
מסוגי,  אנשים  של  הזהירות־פאדיחה  פעמוני  ברוב  לצל 
אבל העובדה היא שהגעתי בסוף להשתתף ב"קוד המנצח" 
כי נזכרתי שהעצות המעטות ששינו את חיי עד היום לא 
הגיעו משום פסיכולוג מתומחר, אלא מאנשים שהיו מסו־

גלים לראות לרגע את השטח המת שלי, את כללי המשחק 
שאותם לא הצלחתי לראות, את ההתנהגות השגויה — והיו 
למישהו  להעיר  כמו  זה  לי.  להראות  כדי  מספיק  אדיבים 
ואנ־ נעיר,  לא  רובנו  שיניו;  שבין  הפטרוזיליה  שבב  על 

שים לעולם לא יתעוררו. זה מצב עניינים עגום. אם "קוד 
המנצח" יתרום לחיי הארה אחת בלבד, אמרתי לעצמי, זה 
יהיה שווה את ההתמודדות עם המחשבה שממש השתתפתי 

בסדנה לשיפור עצמי וגם רצתי לספר.
מי  של  קרב־מאסף  מועדון  היא  המנצח"  "קוד  היה?  איך 
שמוכנים להפקיד את חייהם בכניסה כדי לקבל אותם בחזרה 
ביציאה אחרי אוברול ושטיפה. עקרונית, מדובר בסדנה המ־
תעסקת בפריצת גבולות — גבולות היכולת, הפחד, אי־ההח־
לטיות, האדישות, הייאוש — ובצורך לשנות את מה שבסדנה 

"אני מנסה לנשום", מספר 
אולמן, "ואין לי אוויר.
אין כלום. יש ואקום.

זה מבהיל בטירוף. אתה 
מבין שאתה הולך למות 
בתוך שניות. שככה זה 

נראה. הסתכלתי על אשתי 
שישנה לידי במטוס, 

והבנתי שעד שאני אתחיל 
להסביר לה, אני מת"

איך היה? "קוד המנצח" 
היא מועדון קרב�מאסף 
של מי שמוכנים להפקיד 

את חייהם בכניסה כדי 
לקבל אותם בחזרה 

ביציאה אחרי אוברול 
ושטיפה. אני יודע איך
זה נשמע — באמת, לא 

מגיע לכם — אבל התופעה 
הזאת גדלה מתחתינו 

במהירות עצומה

"גם אם תחשוב כל הזמן,
'אני אהיה עשיר' — זובי תהיה 

עשיר". אולמן בפעולה

7 ימים | 29.07.2011
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מכנים "הסיפור הפנימי" או "הפרדיגמה המחשבתית".
אני יודע איך זה נשמע — באמת, לא מגיע לכם, כבר 
שלפתם את האינסרטים הפרסומיים שהכבידו על המוסף 
הזה — אבל "קוד המנצח" גדל מתחתינו במהירות עצומה. 
איש   30 של  קהל  עם  כשנתיים  לפני  התחילו  הסדנאות 
("רובם משפחה וחברים שעשו טובה", נזכר אולמן), ומגי־

עות כיום ל־200 איש בסדנה, כשמדי חודשיים מתקיימת 
סדנה נוספת והביקוש עולה על ההיצע.

שלושה ימים ב"קוד המנצח" הוציאו גם אותי עם אנ־
רגיות גבוהות שהספיקו לשבועיים לפחות לפני שחזרתי 
להאמין שאני לא מאמין, אבל שינוי הפרדיגמה המחשב־

תית שלי התחיל, אני יושב איתה עכשיו כמעט מדי ערב 
ואנחנו דנים במה הלאה. מעבר לזה, שלושה ימים הדגימו 
שבו  האופן  את  המנצח",  "קוד  של  העצום  כוחו  את  לי 
הפכה הסדנה הזו לתנועה ארצית קטנה השולחת זרועות 

גם לקבוצות אימון וריצה ולאתרי אינטרנט ופורומים.
מותר אולי לחשוד שאולמן מגזים כשהוא 
ימלא  המנצח'  ש"'קוד  הרעיון  על  מדבר 
קיסריות ואת בנייני האומה בתוך שנתיים־
שלוש", אבל האיש הגיע עד היום — תמיד 
בזמן קצר מהמתוכנן — לכל אחת מהמטרות 
תוכנית  על  דיבורים  ועם  הצהיר.  שעליהן 
מעריצים  וקהל  בדרך  מרכזית  טלוויזיה 
רו־ טוני  להיות  בדרכו  אולמן  וגדל,  הולך 

בינס הישראלי — גורו של פריצת גבולות 
אישיים המדבר להמונים אחד־אחד. רובינס, 
מודל אמריקאי, ממלא אולמות ענק ומוכר 
שלוקח  אולמן,  וקלטות.  ספרים  מיליוני 
ממנו השראה, לא רוצה להיות רובינס, ובצ־
דק; הוא נראה ועובר טוב ממנו, ויש לו סיפור 

אישי נדיר יותר. 
רק אל תשאלו אותו במה שונה "קוד המ־
נצח" מסדנאות שיפור עצמי קודמות מסוג 
"לא  מושג.  לו  אין  כי  "אסט",  או  "פורום" 
מההארדקור,  באתי  ובאסט.  בפורום  הייתי 
ירוד,  גופני  ממצב  מהקריות,  מהצבא, 
ל'איירון מן'. ואחרי שפרצתי עוד גבול ועוד 
גבול, התחלתי לעשות את זה לא־

נשים".
עצמי.  לשיפור  סדנה  זו  בסוף 

יעילה מאוד, אני מודה.
שאנשים  מחסום,  איזה  "יש 

וכ־ אלינו.  שמגיעים  עד  פורום' —  'אה,  אומרים: 
כזה.  בקצב  שגדלנו  הסיבה  זו  מבינים.  שמגיעים, 
אין לי יחצן, לא פירסמנו כלום, אין שום פרופיל 
תקשורתי, עד אוקטובר האחרון לא היה אפילו אתר 

אינטרנט".
איך זה שונה מקואוצ'ינג?

"הבעיה עם הגדרות כאלה היא שכשאתה אומר 
לבן אדם 'קואוצ'ינג', הוא מכניס את זה לתבניות 
שהוא מכיר. כשאומרים 'מאמן אישי', אנשים מד־

מיינים מישהו שהוא חלק מאוכלוסייה ש־60 אחוז 
ממנה לא עובדים, אנשים שמלמדים על זוגיות 
כשלהם עצמם אין זוגיות טובה, או על כסף כש־

להם עצמם אין כסף. קואוצ'ינג עולה 300 שקל 
לשעה,  שקל   5,000 עולה  איתי  פגישה  לשעה, 
פלוס מע"מ. למה אני יכול היום להגיד את זה? כי 
אני עושה את זה. וכי אנשים מקבלים מזה ערך. 
כל בן אדם שאני נפגש איתו, אני שואל את עצמי: 

איזה ערך גבוה יותר אני יכול להביא לו?"

ושטרן  אולמן  מנסים  המנצח"  ב"קוד 
רק  שלפיו  הבסיסי  הרעיון  את  להעביר 
בנו  לחולל  עשוי  מקיף  חשיבתי  שינוי 
שינוי רגשי, שיגרום בתורו לשינוי בדרכי הפעו־

לה הקבועות שלנו ובעקבותיו לשינוי בתוצאות 
ובהישגים. זה לא מסובך, זה רק כמעט בלתי אפ־
שרי לביצוע עבור רוב האנושות. אחת הדוגמאות 
שאולמן מביא בסדנה היא של דיאטות קיצוניות 
טווח,  קצרות  תוצאות  שמניב  פעולה,  שינוי   —
אבל השמנה מחודשת בטווח הארוך בהיעדר שי־

נוי מחשבתי אמיתי. 

אני יכול לטעון שגם הסדנה היא סוג של דיאטה קצרת טווח 
כזו. אנשים יכולים בכלל לשנות את החומרה האישיותית 

שלהם? 
של  החיים  את  לשנות  שאפשר  לראשונה  הבנתי  "בפו"ם 
אנשים בוגרים. ברגע שאתה עושה שינוי פרדיגמטי, זה לצ־
מיתות, או עד שתחליף את הפרדיגמה. אנשים לא מבינים שיש 
מחשבות ורגשות לפני פעולות ותוצאות. אני לא איזה מוטי־

בייטור שיעשה לאנשים פאמפ־אפ רוחני, שיגיד להם 'אתם 
לחיים  ויחזרו  לשבוע  באופוריה  הביתה  ילכו  והם  נפלאים', 
האומללים שלהם. אני לא אשתמש במילים כמו 'אופטימיות', 
'להסתכל על חצי הכוס המלאה' — אלה קלישאות שאין מה 
לעשות איתן. גם אם תחשוב כל הזמן, 'אני אהיה עשיר' — זובי 
מה  תחשוב  להתלונן.  תפסיק  רוצה?  אתה  אבל  עשיר.  תהיה 
אתה רוצה ואיך, לא מה אתה לא רוצה. אנשים לא משיגים 
את מה שהם רוצים בגלל ארבעה דברים: כי הם לא מבינים 
את החוקים, כי אין להם מושג מה הם רוצים, פחד והרגלים. 
האתגר הגדול הוא לבצע שינוי שלא בא דרך 

הפעולות, אלא דרך החשיבה".
מה שאתה מציע למשתתפים הוא בעצם 

להפסיק לחשוב בצורה ביקורתית.
הייתי  אני  בביקורת.  הרבה  עסקת  "אתה 
תוך  מוצא  הייתי  דבר  בכל  שנה.   40 ככה 
שנייה את הבאג. והחיים הם מה שאתה מת־

מקד בו, ומה שאתה מתמקד בו גדל. תתמקד 
במגרעות, הן יגדלו". 

אז אסור לחשוב בצורה שלילית?
"מותר, אבל תשאל לאן זה מקדם אותך. 
אם זה מקדם אותך, תחשוב מחשבות שלי־
משיגים  לא  מהאנשים  אחוז  לכן 95  ליות. 

את התוצאות שהם רוצים".
מהנעשה  נניח,  להתרגז,  נאלץ  עדיין  אני 

במדינה. אתה לא?
פנימה  לשפוך  כוס,  לקחת  זה  "להתרגז 
מזה.  ימות  שמישהו  ולחכות  לשתות  רעל, 
על  תוותר  אחרת:  קצת  זה  על  תסתכל 
השאלה אם זה טוב או רע, נכון או לא נכון, 
ותשאל אם זה מקדם אותך. מי שיש לו אוב־
בנקאים  שיש  אותו  מרגיז  ונורא  רדראפט 
שמרוויחים יותר מ־200 אלף שקל בחודש, 
יש לי בשורה בשבילו: אין למשכורת שלהם 
שום קשר לאוברדראפט שלו. האוברדראפט 
שלו הוא תוצאה שמגיעה מהפעולות שהוא 
והפעולות באות ממחשבות מסוימות, שרק אם הוא  מבצע. 

ישנה אותן, דברים ישתנו.
בריאים,  שמחים,  עשירים,  להיות  רוצים  כולם  "שמע, 
ואני אומר: כולם יכולים. אבל הרוב לא יצליחו אף פעם, 
כי אין להם מוכנות. הם לא מוכנים. זה שהם אומרים שכן 
— או־קיי, מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? לרוב האנשים 
יש מחסום של ציניות, סקפטיות, חוסר ידיעה, תוויות. אני, 
לפני עשר שנים, היית מספר לי על 'קוד המנצח', הייתי 
אומר לך: אלה שני אנשים שעושים כסף על חבורת לוזרים. 
ככה הייתי מדבר איתך. וככה אנשים מקיפים את עצמם 
באלף ואחת חומות שנובעות מפחדים, סיפורים פנימיים, 

חינוך, 'אנחנו יודעים שככה זה'. אלה פרדיגמות".
אולמן ישכנע אתכם. שעה איתו תספיק. השאלה היא, 
כמובן, מה נעשה עם זה אחרי שנשתכנע — כי לאולמן אין 
צורך לדאוג; הוא כבר עושה. תנו לו, להערכתי, לא יותר 
מחמש שנים, ואלון גל ישאל את עצמו מי זה אלון גל. אול־

מן לא חושב כרגע על פוליטיקה, אבל יש לו רעיון כללי: 
"אנחנו מגיעים במדינה הזאת להישגים מדהימים, וזה בזמן 
שאנחנו מושכים אחד לשני ברגליים. אני רוצה פה דמו־
קטטורה: מקבלים החלטות באופן דמוקרטי, אבל מבצעים 
אותן כמו בדיקטטורה. הרי בסוף מי שמשנה פה זה האנשים 
שעושים מילואים, האנשים שעושים את הכלכלה יום־יום 
ובונים פה את התל"ג — לא אלה שיושבים בכנסת. אלה 
המדינה  את  ומחזיקים  והכנסות  ערך  שמייצרים  האנשים 

הזאת. השאר רואים טלוויזיה ומתלוננים".
אז סליחה ששיתפתי אתכם. הייתי מוכרח. אין לי עדיין מושג 
אם אלון אולמן שינה לי את החיים או אם אני כבר מוכן, אבל 
אני משתדל. מבטיח לעדכן. מה שבטוח: החיים של אלון אולמן 

עומדים להשתנות בקרוב שוב. תכף הוא יהיה בכל מקום.  †
raanan@y-i.co.il
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אמצע החיים. גל

"קואוצ'ינג עולה 300 שקל 
לשעה, פגישה איתי עולה 
5,000 שקל לשעה, פלוס 
מע"מ". אולמן

פריצת גבולות אישיים. רובינס
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סיירת שקד

יכולים לראות את זה".
אולמן בכל זאת קפץ לאינטרנט — 
"עניין אנתרופולוגי", כדבריו — לאתר 
של "איירון מן". "ואני קולט שההרשמה 
עומדת להיסגר. יש שם מונה כזה של 
מספר הנרשמים, ב־2,500 זה נסגר וכבר 
יש יותר מ־2,400. ואני יושב שם מול 
המחשב, ועולה לי בגרון מין רגש חמוץ 
כזה, כי אני קולט שאני רוצה, וזה נורא 
מפחיד אותי. ועוד שנייה זה נגמר, וזה 
יהפוך לעוד איזה סיפור כזה של משהו 
שרציתי ולא עשיתי כי משהו מנע את 
הבורסה,  המצב,  אשתי,  כאילו,   — זה 
הגורל, המזל, התרבות הארגונית, הזמן, 
הכסף, יו ניים איט, משהו חיצוני. אני 
הסיפו־ את  לעצמי  לספר  מתחיל  כבר 
רים ומבין שזה בולשיט. ישבתי שם מול 
המחשב ואמרתי לעצמי: פחדן. תירשם. 
אל תיסע, תירשם. אתה פחדן. תירשם. 

תנסה. בסוף נרשמתי".
זו הייתה, כמובן, שטות. אולמן מעו־
לם לא רכב עד אז יותר מ־35 קילומטר 
ברי־ ארבע  במאמץ,  לשחות,  והצליח 
כות רצופות. "אבל מצאתי את המאמן 
הכי טוב לזה, הלכתי אליו ואמרתי לו: 
'אני רוצה להיות איירון מן. אני יכול?' 
הוא אמר לי: 'אתה יכול'. הוא בנה לי 
תוכנית של שבעה חודשים וחצי והת־

בשבוע.  ימים  שבעה  להתאמן  חלתי 
כל יום קמתי בארבע וחצי בבוקר כדי 
להספיק לפני הנסיעה לצבא בגלילות. 
לעצמך  אומר  אתה  מה  היא  והשאלה 
כשהשעון מצלצל בארבע וחצי בבוקר, 
בינואר, קור כלבים בחוץ, גשם, חושך, 
לאימון  מהמיטה  עכשיו  שתצא  ולמה 
תצא,  אם  רואה  לא  אחד  אף  שחייה? 
יודע  גם  אתה  אכפת,  לא  אחד  לאף 
שאם תפסיד אימון לא יקרה כלום, אז 
מה מוציא אותך מהמיטה? אלה שאלות 
שהתמודדתי איתן בשלב ההוא — והיו 

מצע למה שיבוא אחר כך".
אולמן סיים את "איירון מן" אריזונה 
פנומנ־ "זמן  דקות,  ו־20  שעות  ב־12 

לי יחסית לציפיות שלי, אבל זה היה 
משני. כי כשחציתי את הקו שם, הבנתי משהו: ברמה הפ־
נימית הייתי מאושר, אושר שאי־אפשר לאמוד אותו. היום 
אני מבין שככה זה נראה כשמגשימים מטרות שיא, כשאתה 
עושה משהו שאתה רוצה ומרגש אותך, מפחיד אותך, ואתה 
עושה את זה וצמחת — הגוף שלך, התודעה שלך, הנפש, 
יודעת בשנייה, לא צריך לספר לה כלום, היא יודעת שאתה 
במקום אחר. שגדלת. ואמרתי לעצמי: אני חייב עוד מהדבר 

הזה.
"הבנתי ש'איירון מן' הייתה מטרה דמיונית, נורא רחו־

קה, אבל שמתי אותה ועשיתי סט של דברים שהביאו אותי 
לשם, ואני יודע לחזור עליהם. ואז הבנתי שאם אני רוצה, 
אני יכול לעשות כל דבר בשיטה הזו. התעוררה בי תחושה 
גדולה מאוד של נגישות. ופתאום הבנתי: זה לא אני, זה 
כולם! ואחז בי סוג של טירוף, כי קלטתי שכולנו, אם אנחנו 
סוג של מכונה, אנחנו חיים על שתי בוכנות מתוך שמונה. 
הבנתי שלא גירדתי עד עכשיו את קצה היכולות שלי. אני 
יכול לעשות מה שאני רוצה! וכמעט מיד הבנתי שאין לי 

מושג מה אני רוצה".

אז אולמן עשה את "איירון מן" עוד ארבע פעמים 
והתחיל לספר את הסיפור שלו. קודם בהרצאות 
קטנות, מבולבלות — "שילמו לי אלף שקל והייתי 
מבסוט עד הגג" — ואז גילה אותו בכיר בחברת ביטוח גדולה 
ואמר לו: "אני לוקח שליש מתקציב ההדרכה השנתי שלנו 
ותגרום  שלי  האנשים  את  שתיקח  רוצה  ואני  עליך,  ושם 
להם למה שגרמת לי בהרצאה". אולמן התחיל להיפגש עם 
סוכני הביטוח ההם, "ומה שקרה עם האנשים היה מדהים. 
הם העלו את אחוזי הרווח במספרים דמיוניים, התחילו לע־

משהו  פה  שיש  הבנתי  בבית.  יחסים  שיפרו  ספורט,  שות 
והתחלתי לשכלל ולשפר את זה". 

כיום אולמן עובד בעיקר עם חברות גדולות ודירקטו־
תל־ אוניברסיטת  (בשיתוף  אסירים  עם  גם  אבל  ריונים, 
אביב) ועם תוכניות כמו "מנוף" לקצינים מצטיינים בחיל 
האוויר, או אגודת "עולים ביחד" שמסייעת לאתיופים בו־
גרי תואר שני להשתלב בשוק. הוא הבעלים של שתי חב־

רות, "פריצת גבולות" ו"קוד המנצח" — שבה הוא שותף עם 
ערן שטרן, בעצמו מנטור ומרצה מבוקש, ומי שנטש משרה 

בכירה ב"אינטל" כדי להתחיל את חייו מחדש. 
לצ־ עקרונית,  אמורה,  הזו  החיים־מחדש  תעשיית  כל 
מסוגי,  אנשים  של  הזהירות־פאדיחה  פעמוני  ברוב  לצל 
אבל העובדה היא שהגעתי בסוף להשתתף ב"קוד המנצח" 
כי נזכרתי שהעצות המעטות ששינו את חיי עד היום לא 
הגיעו משום פסיכולוג מתומחר, אלא מאנשים שהיו מסו־

גלים לראות לרגע את השטח המת שלי, את כללי המשחק 
שאותם לא הצלחתי לראות, את ההתנהגות השגויה — והיו 
למישהו  להעיר  כמו  זה  לי.  להראות  כדי  מספיק  אדיבים 
ואנ־ נעיר,  לא  רובנו  שיניו;  שבין  הפטרוזיליה  שבב  על 

שים לעולם לא יתעוררו. זה מצב עניינים עגום. אם "קוד 
המנצח" יתרום לחיי הארה אחת בלבד, אמרתי לעצמי, זה 
יהיה שווה את ההתמודדות עם המחשבה שממש השתתפתי 

בסדנה לשיפור עצמי וגם רצתי לספר.
מי  של  קרב־מאסף  מועדון  היא  המנצח"  "קוד  היה?  איך 
שמוכנים להפקיד את חייהם בכניסה כדי לקבל אותם בחזרה 
ביציאה אחרי אוברול ושטיפה. עקרונית, מדובר בסדנה המ־
תעסקת בפריצת גבולות — גבולות היכולת, הפחד, אי־ההח־
לטיות, האדישות, הייאוש — ובצורך לשנות את מה שבסדנה 

"אני מנסה לנשום", מספר 
אולמן, "ואין לי אוויר.
אין כלום. יש ואקום.

זה מבהיל בטירוף. אתה 
מבין שאתה הולך למות 
בתוך שניות. שככה זה 

נראה. הסתכלתי על אשתי 
שישנה לידי במטוס, 

והבנתי שעד שאני אתחיל 
להסביר לה, אני מת"

איך היה? "קוד המנצח" 
היא מועדון קרב�מאסף 
של מי שמוכנים להפקיד 

את חייהם בכניסה כדי 
לקבל אותם בחזרה 

ביציאה אחרי אוברול 
ושטיפה. אני יודע איך
זה נשמע — באמת, לא 

מגיע לכם — אבל התופעה 
הזאת גדלה מתחתינו 

במהירות עצומה

"גם אם תחשוב כל הזמן,
'אני אהיה עשיר' — זובי תהיה 

עשיר". אולמן בפעולה

7 ימים | 29.07.2011
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סיכויאיןלנשום,רוצהשהואתשוקהבאותה

שלו״.הסביבהכלואיתםיגדלו,לאשלושהחיים
לאכחייפ.עוכדותתמידלאהנוסחאות

מתורגםגםלארגוןמייצרשאתההערךתמיד

הולם.כספילתגמול
פועליםהמנצח׳ב׳קודאנחנו״תראי,

יותררמות90ב־הגבוהיםבסטנדרטים

ישראל,במדינתהיוםשקייםממה
שהדלתותזהאיךעצמיאתשואלואני
עלשצובאיםמהמוניםנופלותלא

היום,מביןאנימתסכל?לאזההפתחים.

כדישנדרשמהלעשותמוכןשכשאהיה

יקרה״.זהלקרות,לדבריםלגרום
הפנימיהסיפורעםחייםאנחנו

כמודלאכלהעצים,עלגדללאשכפף
ארנהמדריד,שאתההמאמניםשל

שישתלוהאנשיםאתמגדלכעצם
כסף.עכורךיגדלשעליהםהעציםאת

כריזמטימישהואםהדילמות.אחת״זו

שלבדרךעצמואתלשכפלמתחיל
אתשמעביריםמאמניםותתימאמנים

מגיעלאכברשאתהמצבנוצרדבריו,
אניאותי.רוציםואנשיםעצמו,לארם

שבהםמבניםלפתחכדיהראשאתשובר

באנשים.נוגעועדייןבפרונטנמצאאני

ומקשיביםיושביםאותםרואהאת

קצרות,הפסקותעםביום,שעות12

נשמרת״.הגבוההוהאנרגיה

לייצרכדילוקחאתהממריציםאילו
הזו?האנרגיהאת

הולךמהבשבילי.סמיםזה״כלום.
התשוקה,אנשים?אצלהשניםעםויורד

להדליקמנסהאנישנרגיש.בלי
לחייםדלקלחיים.התשוקהאתלאנשים

שיא״.מטרתזו

כחיים?שלדהשיארגעהיהמה

לאאניהזאת.לשאלהמוכןלאשאניזה״איך
בקריות,עישנושליהחבריםכלשעף.בנאדם

אניזהבגללומרובע.שמרןבנאדםאניאבל

פורץשנייהכלאניגבולות,בפריצתמתעסק

בחייםמשחקלמדתילאשחקן,לאאניגבולות.

הבמה׳׳קודאתלהשיקמתכווןאניאבלשלי,
צריךאתהפעםכלעושה.שאנימהאתוללמד

גדולה.יותרמנה
מאושר.הייתיהמנצח׳׳קודאת״כשהתחלתי

החיותבשיאמרגישואתהאנשיםאליךבאים

רקאםשלי.החייםשאיפתזואושר.זהשלך.

שמריץחדד,שריתשלכמוכזה,גואטהליהיה

חולבתפרהאניאותי.שמשווקבעולם,אותי
בהנהלהאנשים12ליישכלכליים.במונחים
התחוםזהזה,אתלישעושהמהאבלהבכירה,

שלושהאיש002,1שלקהלליתןהמבצעי:
מילארדיםליהיואםכלום.צריךלאואניימים,
בחינםהזוהפעילותעלהכסףכלאתשםהייתי

פיתוח".לעיירות
כקרכמקוכל׳מנטור׳שלהזההמוסד

למההאמריקאי.כמשקוככיריממנהלים
העסקי?העולםכשולירקחדרזהלארץ

ישבסוד.זהאתשומריםבארץ״אנשים

->

השלביםגבולות.פריצת

שיהווהומפחידמרגשראוי,יעדלהציב

לשוות)"חשובבמחשבהתודעתיתפריצה

המנטלי"(.מהקיבעוןולצאתפרדיגמה,
היעד,לכיווןפעולהתוכניתלבנות

לבצעישהראשון.הצעדאתמידולבצע

וקבועמתמשךבאופןהצעדיםאת

שיצרתמנצחתתמונהלכיווןחיים,כדרך

במחשבה.

הרמטיתלנעולברזלראשטורפדו

חיצוניותהשפעותמפניהמוחאת

מעכבות.ופנימיות

אותךשתעודדתומכתסביבהליצור

מכוחחשובהיותר)"סביבהלהמשיך

הייתהקבוצהעםאופנייםרכיבתרצון.

פחדתי,אזעדהמים.פרשתקובשבילי

׳תביאשלמיינדאוףלסטייטנכנסתיומאז

לבדמחליטשהייתיההסתברותמהעודי.

קורה.היהלאזהאפס.זה?אתלעשות

עצמיאתלהביאמצליחלאאני"לבד

עםרקלהגיעיכולאניאליהםלמקומות

אתותעלהמנצחיםעםתסתובבקבוצה.

שלך"[.הסטנדרטים
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הו"מה
־ך

זיורד

אצהשניםעם

התשוקה"^ע/ץים?

מספריםשלאגבוההמאודברמהמנהלים

שלאגו,שלארץאנחנוכימנטור,להםשיש
זהמנטורחולשה.זוולהיעזרומלחמה,צבא

הזההפרויקטאתלקחתלךשעוזרמישהו

למאסטראותוולהפוךשלךהחייםשנקרא
עדייןרוציםלאהישראליבמשקפיס.
תרבות״.שלענייןזהזה,עללדבר

והואהחייטלושהלכורגילאדםאתה

ומתחילהעמוקמהבורעצמואתלוקח
בתחרותלשיאמגיעבציפורניים,לטפס

התחילושפלאופוריה.ונפנפהברזלאיש
לחקורמתחילאתהשלד,החרשיפהחייפ
עצמם.החייפאתוללמוד
מיאתאיןשבהבסביבהחייתי״שנים

הימםזהלחקור,כשהתחלתילשאול.

היוהםכיבזה,עסקולאבעבראנשיםאותי.

מגמה,מסמןהמנצח׳׳קודוציניים.סקפטים

שלהם,החייםעלשליטהלוקחיםאנשים
משכיריםלספורטאים,כורסהמבטטותהופכים

איירון־מןאתעשיתי2006ב־לעצמאים.

לינפתחושםבצבא.עדייןכשהייתיהראשון,
כאדם.להתפתחהתחלתיהצ׳אקרות.

שנים,עשרלפניליאומרהיהמישהו״אם

החייםייראושככהבצבא,אלוףסגןכשהייתי

אתליכרות׳קח,לו:אומרהייתיהיום,שלי

אתמצב׳.איןזה,אתלקחתמוכןאניהיד,

באים?וכולםמודעהמפרסםשאתהחושבת

אדם.כללהביאבשבילהתחתאתקורעאתה

להרצותהלכתישנים,שבעלפניכשהתחלתי,
זקניםשלביתבחוגימחיקלוחעםשקל600ב־

איש״.12מול

לגרותשניפ,עשרלפניאז,יכולהיהמה
שהיית,והציגיהמרובעהםפקן,האדפאת

אולמן?אלוןשללםדנהלהגיע
הייתיאםחדש.לידעסקרןהייתי״תמיד

פעםאותי.מגרההיהזהכלים,שאקבלקולט
נוראאזוטרית.לסדנהאותילקחהאשתי

יכוללא׳אנילה:אמרתיאבלהתלהבתי,
אותייהפוךזהסטי״ל.מפקדאניללכת,

עברתיפחד.זהזה?מהתחרותי׳.ללאלסיסי,
הריאות,מחירים.המוןושילמתיתהליך

מהותראימבפניםעצמיאתאכלתילמשל.

החיים״.אתלישינהשהשגתיהידעקרה.
אותן?ריכךהזההתחליף

הגבוהיםבדרגיםבצבאכן.״התרככתי,

להיותחייבפשוטאתהבפוליטיקהוגם
אניהיוםבוכה.הייתילאפעםכוחני.אדם

ונגרכנרזה,עלתחשבידברים.מהמוןבוכה

דבר?אותושומעיםהםלקונצרט,הולכים

v.7w־ם־הףהרנה a7/yj01//ראית

שלד?הפאןאתמנהלגפאתה

לעבודקשהשליבעסקפאן.שלאדםלא״אני
שאיתיהאנשיםמטורפות.דרישותליישאיתי,

-יבזה.עומדיםלאאומידות,14ב־גדליםאו

בסקסלפאן?מקוםמשאיראניאיפהזאת,ובכל

היחידהמקוםזהבסקסהבמה.עלוגםובספורט,

מעצמי״.שוכחשאני

גבוההתודעה
שנמצאיםבוגריםמעידיםהסדנהבמהלך
■■עלאולמן,שלצמודבליוויובחרובנבחרת

בחייהם.שחלהשדרוגועלשעברו,התהליך

עבר:לכלשלהםהניצחונותאתמשפריציםהם
אתשיפרושלהם,ההכנסותאתוריבעושילשו

מחויבים,ספורטאיםוהפכוהזוג,בןעםהיחסים

לידם.להרהכימרגיששאתהמועצמים,כך.נ
שלהם,בחייםהחדשהלפרדיגמהצמודים,נ
אתמגדיל״אנישמצהיר:שלהם,המורהכמו

בריאלאדםהופךהזמן.כלשליהסטנדרטים

יותר״.אמידיותר,חזקיותר,

ההתקדמות?תפפיקשבוביופיקרהמה
מת״.שאניאדע״אז

כבוי.מנועעפאנשיפמוקפיפאנחנו

מתוהםבעיניים,עליהםמסתכל״אתה

והםלהם,אמרלאאחראףרקמזמן,כבר

הייתילעבודה.בוקרכללבואממשיכים

יכול׳לאלעצמי:ואמרתידבר,אותופעם
מטלות׳.רשימתרקהםשהחייםלהיות

ללמודאפשרחוקים.עםמדעזההישגיות
זה״.את

שלד?השיאיערמה
איש,למיליוןלהגיערוצה״אני

בחיים.שליטהלהםשישירגישושאנשים

הבנתי:איירון־מן,שלהסיוםקועלשם,

אותילהוציאשיכולבעולםהיחידהאדם

אני״.זהלחופשי

הפחד.בגללמושפתיפהאנשיפרוב

מפחדים.שלאואחריםשמפחדיםאנשים״אין

הםגיבוריםלשחרר.שצריךמחשבהזואגדה.זו

מביןשאתהברגעהפחד.למרותשעושיםאנשים

איתו.מתיידדאתהעובד,הפחדשלהמנגנוןאיך

שמרגשותאלההןאותךיקדמושהכיהמטרות

אתלעשותכשהתחלתיזמנית.בוומפחידות

200בפנילהופיערוצהשאניואמרתיהסדנאות,

איכזה,דבראיןסביבך,׳תסתכללי:אמרואיש.

קטגוריה.המצאתיומפחיד.מרגשהיהזהאפשר׳.

אתלימדתיאנילי?שישכמומקצועלומדים

מובחרת.ביחידהכמופהמנוהלהכולעצמי.

לשאול:יכולאתהגבוההתודעהלך״כשיש
תשאלאםבזה?מפחידמהואז,אותי?מפחידמה
בקרקעית״.שםמסתתרמהתגלהושובשוב

בקרקעית?ישבאמתומה
יושביםדבריםששניגיליתי״בגדול,

מספיקטובלאשאניהאמונהלמטה:כבד

פוחדיםהםכימלחלום,אנשיםעוצרזה

אתכשהבנתיתיסדק.שלהםשהתדמית

אנשיםקומות.בארבעגבהתיהזההמכניזם

שהםדברשכלמרגישיםפרפקציוניסטים

השניהדברמספיק.טובלאהואעושים

זההפספוס.שלהתחושהזהלמטהשםשיושב

אבליקר,דברהםשהחייםאומריםכולםבור.
זועוברים.והחייםכלום,זהעםעושיםלא

פוחדיםואנחנוההחמצה,כבדה,מאודתחושה

זה״.אתלפתוח
עפשלנוההתמודדותעליודעאתהמה
מהחמצה?הפחד

הפספוסשלהזומהתחושהבורחים״חלק

לברוחסמים,לצרוךלאכול,ומתחילים
נשאר.הבוראבלבגידות.כמולריגושים

וחלקומתכווצים.מהפחדקופאיםחלק
מטורפים.כמואליורציםבפחד,בו,נכנסים

נכנסאתהואםמדומים,הםהפחדיםרוב

->
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a1,משחררתפעולהמתפוגגים.פשוטהםבהם

כלום״.שםואיןבונכנסאתהפחד.

נזזב*תיהייתי
בראיוןיצאמיקולינםרמריודופמיכולוג

כמיהמאמניםתופעתנגדגלובס׳ל׳ליירי

הפסיכולוגיה.שהותירהואקוםשמנצלים
מצדהטיפולשללתחוםהנהירהעלדיברהוא

קורםשלמדופסיכולוגיה,למדושלאאנשים

צריךאדםלטפל.ומתחיליםמודרךבדמיון

דבריםאידלהביןכדייותררחבהתמונה

מטובן.להיותיכולזהאחרתפועלים,

מביאזהעובד.שזההיאשלי״התשובה
עללומדשאתהסנטימטר10נקודה,תוצאות.

תיאוריה.שלקילומטר100מ־יותרשוויםעצמך

אימפוטנטהואתיאורטיבידערקשמתעסקמי

החיים״.של
טדנאותמיניבכלומתנטימחולטיםאנשים

עוזביממשפחות,ומפרקיםקמיםבךואחר
העבודה.מקוםאת

בתוכניתאנשיםמאותלייש״בנבחרת

שרוצהמהםאחדכלחודשים.עשרהשנמשכת

באופןאליונזעקאנידרסטי,משהולעשות

אש.כמונזהראישי,

וכריזמה,כסףליהיונסבל.בלתיהייתי״פעם

הייתיאבלזוג,כבןעליילהישעןהיהשאפשרכך

ממומשיםולאמצליחיםאנשיםועצבני.מתוסכל

קשיםהופכיםהםשלהם.לסביבהטובלאעושים

זאתובכלוכסףפוזיציהשהשיגואנשיםמאוד.

מזלזל,הייתיפעםסיבה.לזהישממורמרים,הם
אינטלקטואלית.צנועהפכתישלמדתי,ככלאבל
20דוקטורטשעשהאדםלפסולנפשעזותאיזו

אידיוט״.אתהלו:ולומרשנה

מהמרמור?התנקיתאיד

עצבניהולךהייתילזה.מודעהייתילא״פעם
כולםכידקה,לוקחאיתיויכוחהיוםבבית.
זולא.אותך?מקדםלהתלונןמודעים.בבית

אנרגיהאותך.לקדםסיכוילהשאיןאנרגיה

צודקציני,שמריר,מיכלנעלמת.לאפעםאף

שותה,שאתהבכוסרעללשיםכמוזהוכועס

מזה״.ימותאחרשמישהוולצפות

חלומותמגשימיםאיך
עודמלקדםנמנעלאאתהשלדבסדנאות

שפיתחת.מסחרייםומוצריםסדנאותועוד

אלגנטי.יותרזהאתלעשותהיהאפשר

להשיגזהאפקטיבי״להיות
כדיתוךרצויותתוצאות

אדםדווקאמאוזנים.חיים

בעסקים,מאודשמצליח
אדירבורלוישאבל

לאוהואהרגשית,ברמה
זמן,המוןכבר17עשה
הרבה.הכיעצמואתאוכל

נורמותלושישבגללזה

בכלמיושמותשלאגבוהות
פערישחייו.שלהחזיתות

לביוהישגיותביוגדול
דבר״אותולאזההגשמה.

זהכלאתעושההייתייכול,הייתי״אם

עובד.לאזהאחרתפרקטי,אדםאניבחינם.
להארה.והגיעמההריםשירדהילדלאאני
מההארדמהשכונה,טילים,מספינתבאתיאני

אותישעצרמהאולישזהארצי,מאודאניקור.

הםתודעתית,ברמהישניםאנשיםצעיר.בגיל

הולךארםילדותית.בצורהלחייםמתייחסים
לגרסהאפשרותשקיימתיודעולאבעולם

שחוקריםהחכמיםלהוגיםעצמו.שלמורחבת

שלהם.הידעאתלהעביריכולתאיןולומדים
שלי״.המסעבעקבותעושהשאנימהוזה

אישמיליוןלהעבירהואשלדהחלום

משמעותאיזושלד.הסדנאותאתבישראל
למספר?יש

אנשיםשלגדולמספרמשמעות.שיש״בטח

בארץ,כזהדבראיןמטורפות.אנרגיותזה

מאודמעטויששלי,הסדנאותשלהגודל

רוצהסדנה,חודשכללעשותרוצהלא

חושים.מסיבתאביב,בתלבהאנגראיש005,1

אתפתחתיבשיווק,שקלמשקיעלא״אני

ליהיולא42גילעדכסף.אפסעםהחברה
פרקטי,הייתיאחד.חלוםלאאפילוחלומות,

הרבהליישהיוםלעשות.שצריךמהעשיתי

חלומות.מגשימיםאיךיודעאניכיחלומות,
שלהבעליםגםאניאחד,אדםרקאניאבל

הפרפורמר״.וגםהחברה
לולהתפתחות.המרכזיהחסםזה

20פיתחתיעבודה.זותוכןפיתוח״נכון,

בכירשותףהייתילצה״ל.מנהיגותמוצרישנה

וגםהיום,נראהשהואכפיחובליםקורסבפיתוח

בראשפהלייושבותימי.לפיקודהקורסאת

שגנזתי״.וספרסדנאותשלוש

אומרזהמהאפקטיבי,אדםלהיות

מבחינתך?

תוךרצויותתוצאותלהשיגזה״אפקטיביות

מאודשמצליחהאדםדווקאמאוזנים.חייםכדי

הרגשית,ברמהאדירבורלוישאבלבעסקים,

לאביחסיםונמצאזמן,המוןכברסקסעשהלא
הרבה.הכיעצמואתאוכלהילדים,עםטובים

מיושמותשלאגבוהותנורמותלושישבגללזה

ביןגדולפערישחייו.שלהחזיתותבכל

הדברדבר.אותולאזההגשמה.לביןהישגיות

החייםאתחייםלאשהםזהלאנשיםכואבשהכי

כבד.הכיהדברזהההחמצהלחיות.יכוליםשהם

יעדים,הרבהשמשיגמשיגן,להיותיכולאתה
בנשמה״.בורעםלחיותאבל

יותריכו*כברכשאתה
אחרימפתח.לאירוערגענחזורבוא

והרכיבההשחייהמקציאתשסיימת

ריצתלשלבמגיעאתההברזלאישבתחרות

מהתקוע.יותר.לזוזיבוללאובברהמרתון

האלה?ברגעיםלעצמךאומראתה
הפיזיותעלמסתכליםתמיד״אנשים

האלהברגעיםאותישהצילמהאבלכפתרון,
גמור.הייתיפיזיתמבחינההריהפיזיות.לאזו

יוצרתבראשמחשבהההפעלה?תוכנתזומה

מייצרתוהפעולהפעולהיוצררגשרגש,

׳מההייתה:שליהראשונההמחשבהתוצאה.
חזקיםלינראומסביבכולםלעצמך?׳חשבת

לפחדמובילהוהשקיעהשוקע,לאטלאטואני
שאתהעצמותיךבכלקולטאתהמאוד.גדול

■>

־*■"־-~-.^.
ע~#ד"/׳{נים,לי-למניwmהיהמישהו"אם

rvtrwccnrrx nrTrraהחייםייראושככה

היד,אתליכרות'קח,לו:אומרהייתיהיום,שלי

גבולות''פריצתבסדנתלוקחי".אוי

ממנו'למדתי

במה"עללהשתחרר
רובינסאנטוני

עמוד 7

ליידי גלובס | 8.8.2014



22

farאולמןאלון׳אניאימה:נתקפתייותר.יכוללא
בזמןהלך׳.הכולהתחרות,אתגומרלאפארש,

עללחשובשהצלחתיזהאותישהצילמההזה
היוםהראשונות.השניות20ב־חושבאנימה

עללחשובבקלותיודעאנימיומן,מאודאני
זהאותי.שיתקהפחדאזאבלחושב,שאנימה

לי׳איןשאמר:שליהפנימיהסיפורעלישב
אתה,זהעכשיו?׳לייעזורמילהישען.מיעל

שעהרבעכללהתעשת?זהמהמזה.תצאאתה
שלושושואלמהצדמסתכלמעצמי,יוצאאני

קורהמהמרגיש?אתהמהפה?קורהמהשאלות.

אלון׳אניואמרתי:באוהלשםנעמדתיבסביבה?
מסיים׳״.אניאולמן,
כדיפמדושפההפעלתמנטלייםכליםאילו

לזוז?יותרמפוגלשלאגון?להזיז
הואהכאבנסבל.בלתיקשה,היהזהכאב,״זה

שנקראמההקיבה,הבטן,באזורבעיקרפיזי,

ההפעלהתוכנתאתהכרתיאבלהארצי.האזור
לעצמי:אמרתילהתמודדות.כליםשניוהכנתי
כדימצליח׳,כןאניאיךרקחושבאני׳עכשיו

תסתייםבראשלישישהמנצחתשהתמונה

׳העברהשני:העיקרוןאתהפעלתיבהצלחה.
לדמייןהתחלתישלך׳.לעתידסימןאינושלך
הסיום.לקומתקדםכשאניהמרוץשלהסיוםאת

בראש.מוחשיתתמונהלךכשישלךקליותר

ואתהקו,אתחוצהעצמיאתלדמייןהתחלתי

גםהאלההמצביםאתישלי.מחכיםשליהבנים

אין׳נוהלישהטיליםספינותבעולםבפיקוד.

עליך,יוריםהסורי,בחוףאתה׳תקשיב,זמן׳.
שאתההראשוןהצעדמהעכשיו׳.משהותעשה

שהייתיהשיתוקממצבעובראניאירעושה?

אבלרחוק,להסתכלצריךריצה?שללמצבבו
קרוב״.לבצע

תודעה,מהפפתשלפפתחהאנחנו
העצמית.ההתפתחותזירתאתשמצמיחה
המידע.מהפכתהייתההאחרונה״המהפכה

המהפכהוחצי.שנהכלמוכפלבעולםהידע

ההתחלה.רקוזוהתודעה,מהפכתהיאהבאה
אתרואיםאנחנוהזה.בתחוםחלוציםאנחנו

רובהידע.למהפכתההסתגלותאישלהמחירים

הופכיםהםהזה,בעולםלאיבודהולכיםהאנשים

מעודףסובלשניאדםכלהיוםאםדינוזאורים.
בחייםשולטלאשהואבגללקורהזהמשקל

נגדתרופותבעתידיקבלומהאנשיםשליששלו.

העכשוויים.החייםשלמהמחירחלקזהכידיכאון,
מסופקים,ולאחרדיםשאנשיםבכךמתבטאזה

להוריהםשהיהממהיותרהרבהלהםשישלמרות
יכולשלוהמפרשיםאתשמכווןמיולסביהם.

עידןהיהלאמעולםכיהזדמנויות,הרבהלנצל
כלמוביליותהייתהלאמעולםבהיסטוריה.כזה
ותודעתית״.חברתיתכלכלית,גדולה.כך

לטוויםטלאנשיפלגרופזהשלדהתפקיד
חייהפ?פעלילת
אצלםשתדליקכזובצורהאותםמטלטל״אני

עולהאחדעלאחדאיתיאימוןהתשוקה.את
אותי,מענייןלאזהאבללשעה,שקל000,6

יצאתיההמונים.עללהשפיעאותימעניין

מהאתביומייםמרוויחשאניומצאתימהצבא

בכיף״.ועודבחודש,שהרווחתי
לראשלאנשיפמכניםיפמםוגדאנשיפלמה
יכול?אחדשכל

אותאגידמנכ״ללהיותיכולאחדכל״לא

ההכנסותאתלשלשיכולאחדכלאבלרמטכ״ל,

היותרהגרסהלעברמתקדםכשאדםעצמו.של

ליאושר.שלבהוויהחיהואעצמו,שלגדולה
אבלמטורפים,קשייםליישעכשיו?קשייםאין
בולדוזר״.כמואותםפורץאני

אנטונישלהגרנדיוזיתפפדנההיית

ממנו?לקחתמהרופינפ.
במה״.עללהשתחררהיכולתהאנרגיה.״את
אימוןפניעלהכמהמעללאמןמעדיף!אתה

שקלים.כאלפיאחדעלאחד
ייגמרשזההתפללתיהראשונות״בפעמים

איןועליתי.פחדתיאזמשתק.זהכבר.

כשעליתיגבריים.במחוזותלפחדלגיטימציה
מאהפייותרקשההיהזהכסג״מהבמהעל

מהיודעתאתומתכונן.מפחדאתהמהישרדות.

רואהכשאניהבמהעלבוכהאניכוח?לינותן

ועושיםשלמדו,מהאתקולטיםאנשיםאיך
אנשיםאותי,מרגשזהעצומים.שינוייםזהעם

מזה?״.יותרצריראנימהלקחת.שיודעים

כךוכריזמה,כסףליהיונסבל.בלתיהייתי״פעם

מתוסכלהייתיאבלזוג,כבןעליילהישעןהיהשאפשר
קשיםהופכיםממומשיםולאמצליחיםאנשיםועצבני.

שלהם״לסביבהטובלאועושיםמאוד,

המחיריםאתרואים"אנחנו

למהפכתההסתגלותאישל
הולכיםהאנשיםרובהידע.

הםהזה,בעולםלאיבוד

דינוזאורים"הופכים
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תוצאתיתחשוב
קובעבחיים״,אהבהמאודהרבהישאפקטיבי״לאדם

"אנשיםהמנצח׳.׳קודקבוצתבעליימן,או"וןהמנ׳טור
ולמעשהאפקטיבי,אדםהואיותרשמרוויחשמיחושבים

התחתונה"השורהאתרקשבוחנתמצמצמתהסתכלותזו

ברקשירה••• BIFTTTbiברקשירה:״

מסלולעלאדםלהעלותיכולnn~׳^\~

אפקטיביות?של\־׳>

foעלמדברתאפקטיביות״בעיניי
היכולתהיאאפקטיביותתוצאות.

התוצאותאתלהשיגאדםשלדו

העבודה,ביןאיזוןכדיתוךלו,הרצויות
לךשישנניחהאישיים.והחלקיםהבית
שקלאלף100להרוויחתפוקתיתמטרה
ליכולתלהגיעמטרהלךשישאובחודש

זהב,ביציהןמהמטרותחלקוכזו.כזו

כדיעצמםאתשוחטיםאנשיםשלפעמים

באווזהלהשקיעבמקוםאליהן,להגיע

הםאפקטיבייםאנשיםבעצמם.עצמה,

האווזה.אתשמטפחיםאלה

ענייםליותרהופכיםשעניים״אומרים
עשירים.ליותרהופכיםעשיריםואנשים

אפקטיבייםאנשיםבאפקטיביות.גםכך

שלהם,מניבהכיבנכסיוםיוםמשקיעים
שלהם.בילדיםשלהם,באנשיםבעצמם,

לומדים,קוראים,ספורט,עושיםהם
נכון״.אוכלים

מנהלים,מאודהרבהמקרובבוחןכשאתה

אפקטיביים?אנשיםשמאפייןהאלמנטמה

הזמןכליודעיםאפקטיביים״אנשים

רובמטרות.מסמניםהםרוצים.הםמה

יעילות,זושאפקטיביותחושביםהמנהלים
דבר.אותולאבכללזהלא.ממשוזה

הקצאתלצורתלדרך,מתייחסתיעילות

אפקטיביותזאת,לעומתהמשאבים.

מאודלהיותיכולאתהלתוצאה.מתייחסת

נניחאפקטיבי.לאמאודאבלבמשהו,יעיל

מאודבצורההביתאתלנקותיודעשאדם

בחיים?״.אותומקדםזההאםיעילה,
לביןאפקטיבייםאנשיםביןההבדלמה

אפקטיביים?לאאנשים

מטרותלהשיגיודעיםאפקטיביים״אנשים

להםישמאמץ.נטולתבקלותגדולות
מהיודעיםהשארבראש.מנצחתתמונה

מקבליםאפקטיבייםאנשיםרוצים.לאהם
מיקודשלהם.החייםעלושליטהאחריות

לאאנשיםפנימי.הואשלהםהשליטה
בתוצאותאחריםמאשימיםאפקטיביים

ומצטדקים.מתלונניםעצמם,של

אתמאשיםואתהרגלשפשטת״נניח

לאזוהממשלה.מדיניותאתהמשק,תנאי
אפקטיבייםאנשיםאפקטיבית.התנהלות

האחריםאפשר.כןאיךחושביםתמיד

מיניכלישאפשר.אילמהחושבים

מאודלאנשיםאפקטיביות.שלרמות

לשארמרגשות,מטרותישאפקטיביים
הישרדות״.מטרותיש

מאוד"לאנשים

מטרותישאפקטיביים

ישלשארמרגשות,

הישרדות"מטרות
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מחוללילאהםהרגש?חייהזנתלגבימה

אפקטיביות?

זה,אתלהביןיותרפשוטהפיזי״בתחום

בעולםשרואיםהתופעהפחות.ברגש
המטרותאתשמשיגיםאנשיםשישהיא

גדולחורלהםישהכולולמרותשסימנו,
עצמם.עםטובמרגישיםלאהםבלב.
לאנשיםשנים.במשךהייתיאניככה

יחסים,מערכותהרבהישאפקטיביים

בזה.משקיעיםוהםחבריםלהםיש

יותררמההיאבינאישיתאפקטיביות

האלההאנשיםאישית.מאפקטיביותגבוהה
במערכתשלהם,הזוגיותבניהולמשקיעים
ההוריםעםשלהם,הילדיםעםהיחסים

עצמם״.עםוגםשלהם
עצמם.17בדיאלוגואנרגיהזמןמשקיעים

לרובבשבוע.שעהביום,שעה״לפחות
להיותיכולזהזה.אתאיןהאנשים
עושהכשאתהספורט,עושהכשאתה

שירים.כותבכשאתהמדיטציה,

אנשיםעםהיחסיםמערכת"בבניית

אנושיצורךעלעונהאתהאוהבשאתה

לאאתהזהבליבאהבה.צורךבסיסי
מגיעאתהאםגםמאושר,להיותיכול

בחיים.הישגיםמאודלהרבה

בליאדםמאושר.אדםהואמאוהבאדם
גוררזהלעבודה.ממורמרמגיעאהבה

לאדםאפקטיביות.שמפחיתשלםמעגל
בחיים.אהבהמאודהרבהישאפקטיבי

הואיותרשמרוויחשמיחושביםאנשים

הסתכלותזוולמעשהאפקטיבי,אדם
השורהאתרקשבוחנתמצמצמת

הורהגםהואאפקטיביאדםהתחתונה.

נותן?״.זהאנרגיהכמהיודעתאתטוב.

nupv/nrלהרבהגנרטורהיאהרגשבחיי

שלבסופושמתבטאיםאחריםנולמות

תחתונה.בשורה־בר

ובליומתוסכלממורמרשהולך״בנאדם

יסבירשלו,לעסקאולעבודהאנרגיה

פחותירוויחגםהואלאנשים,פחותפנים

חלקזהאחר.שלוהתדרדבר.שלבסופו
מהמשחק״.

אישית?אפקטיביותמקדםשהכיהכלימה

לעזורלגדול,תשוקהואנרגיה.״תשוקה
לושאיןמימשמעותי.להיות

־,

הואהשניהדברכלום.לויעזורלאאנרגיה,

זהלהתפתח,הזמןכלצומחתמנטליות

אפקטיבייםמנהליםשיש.חזקהכיהדלק

סביבםהאנשיםלכלשגורמיםאנשיםהם

יותר״.מעצמםלהוציאיותר,לרצות
האישיותהמיומנויותאתלפתחחייבאתה

שיטתית.בצורה

לךגורמתמיליםאוצרהרחבת״אפילו
מיומנותזואחרת,העולםאתלראות

ספרים״.הרבהלקרואמההרגלשנגזרת
באופןהמציאותהמשגתליכולתקשורזה

יותר.ומשוכללמדויקעמוק,

יכולאתהדברכליכולת.היא״רטוריקה
מטרותלהציבהיכולתלמיומנות.להפוך

זהאתידעתילאאנינרכשת.מיומנותהיא

אחריבשנייה.זהאתעושהאניהיוםפעם,

פעמיםמאותקונקרטייםמדדיםשהצבתי
במהירות.היוםזהאתעושהאניבצבא,

איךיודעיםלאלמשל,אנשים,הרבה

להסתכלהיכולתכסף.עושהשלהםהעסק
תוצאותדרךתפוקות,דרךדברכלעל

להשיגרוציםאנחנותוצאהאיזהכלומר,
דיוקגםתוצאתית.לחשובמיומנות.זו

אפקטיביות.שמקדמתחשובהמיומנותהוא

אתמספקהזמן,לפניתמידשמגיעאדם

גופניתיכולתאפילובזמן.תמידהסחורה

שלךהריכוזעלמשפיעהלפתחשאפשר
שעות״.במשךלעבוד

בעבודהשמתרכזיםהאנשיםלגבימה

היתר?לכלמודעותהיעדרמתוךופועלים

לשאוליודעיםאפקטיביים״אנשים
נמוךשלךהעצמיכשהביטחוןשאלות.

מפחדאתהכישואל,לאאומר,רקאתה

מסתכליםשלאמיישלדעת׳.מ׳לא
יענה.בתשלטיפוסיםבעיניים,למציאות
יודעים.לאהםלדעת,רוציםלאכשאנשים

שלהם,הזוגבןעםקורהמהיודעיםלאהם
שלהםהילדיםעםקורהמהיודעיםלאהם
עצמם״.עםלאוגם

להכחידכךכלמתקשיםאנשיםלמה

להם?שמזיקיםהרגלים

הרגליםלשנותהזמןכלמנסים״אנשים
פעולההואהרגלכימצליחים,לאולרוב
לאשאתהעדמחשבה.שלתוצרשהיא
לאשלךהפנימיהסיפוראתמשנה
ההרגל״.ישתנה

וזהיעילות,היאשאפקטיביותחושביםהמנהלים״רוב

מתייחסתיעילותדבר.אותובכללזהנכון.לאממש

זאת,לעומתהמשאבים.הקצאתצורתלדרך,
מאודלהיותיכולאתהתוצאה.מתייחסתאפקטיביות

אפקטיבי״לאמאודאבלבמשהו,יעיל

פחות.ברגשזה,אתלהביןיותרפשוטהפיזי״בתחום

הכולולמרותשסימנו,המטרותאתשמשיגיםאנשיםיש
עצמם.עםטובמרגישיםלאהםבלב.גדולחורלהםיש

ישאפקטיבייםלאנשיםשנים.במשךהייתיאניככה

משקיעיםוהםחבריםלהםישיחסים,מערכותהרבה

מאשרגבוההיותררמההיאבינאישיתאפקטיביותבזה.
אישית״אפקטיביות

זהצומחת"מנטליות

שיש"חזקהכיהדלק

עמוד 2

ליידי גלובס | 5.11.2014
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שירה ברק  צילום: רמי זרנגרמנטור

איך אפשר להתמודד בעולם 
העבודה הנוכחי, שמנציח אצל 

רבים מאיתנו הכנסה שמותירה 
אותנו נטולי עצמאות כלכלית? 

"יש שינוי אדיר בעולם הפרנסה והעבודה 
בשנים האחרונות. כללי המשחק משתנים 

לחלוטין. התשובות נמצאות בעולם של ה'גם 
וגם'. להמשיך בעבודה כשכיר, אך גם להשקיע 

בערוצי הכנסה נוספים. 
"לכולנו תרמוסטט המוטבע בתת מודע שלנו, 
והוא קובע את השפע הכלכלי שנשיג בחיינו. 
כסף זה אנרגיה. אנרגיה לא נמשכת למקומות 

עייפים. אנרגיה הולכת לאנרגיה".
רובנו נמנעים מלשמוט את הקיים בגלל 

אנשים לא משיגים מה שהם רוצים בתחום הפיננסי כי הם אף פעם לא 
קיבלו החלטה כזו, קובע אלון אולמן, מוביל סדנאות 'קוד הכסף'

להיות חופשי כלכלית זה 
לא מסובך. להיות אמא 

טובה זה הרבה יותר מסובך

הפחד מפני העוני. איך מפתחים נוגדנים 
לפחד הזה? 

"משקיעים בלמידה, ברכישת ידע חדש. ויש 
המון ידע בעולמות הכסף. דבר שני, משקיעים 
בסביבה. יש חשיבות עצומה לכך שאתה נמצא 

בסביבה של אנשים שדוחפים אותך. צריך לקבל 
החלטה להשיג יותר כסף, וצריך בעקבות זאת 
לפעול. פעולה מפיגה פחד. עשירים פועלים 

למרות הפחד. השאר נעצרים מולו. גם אם אתה 
לא מרוויח הרבה, אבל יודע לנהל את הכסף 

שיש לך - בסופו של דבר הוא יגדל.
"מעמד ביניים זה צורת התנהלות, שמשמעה 

אם אני לא עובד שלושה חודשים - אני גמור. 
אצל אדם חופשי כלכלית, זה לא כך.

"המחלה של מעמד הביניים היא שהוא משקיע 
את הכסף בצריכה והתחייבויות, במקום בהשקעה 
שתניב לו הכנסות. זה סטייט אוף מיינד. הרעיון 

הוא למצוא נכסים שייצרו לך הכנסות". 
מה אתה מגדיר כהשקעה?

"ויתור על משאבים בהווה למען הגדלתם 
בעתיד. אתה יכול להשקיע בנדל"ן מניב, 

בניירות ערך, תוך הקפדה על פיזור השקעות, 
ואתה יכול גם להקים עסק משלך או להשקיע 

בעסק של מישהו אחר".
אילו פעולות אפשר לעשות כדי לשפר 

מצבך על פי מבחן החופש הכלכלי?
"10% מההכנסות שלך צריך לנתב לטובת 

חשבון החופש הכלכלי שלך. לפני שאתה קונה 
לחם, תקנה חופש. לצריכה השוטפת רצוי 

להקצות רק 60% מההכנסות ואת היתרה - 
30% - להשקיע בצמיחה ובהתפתחות. בכל יום 
שהיכולת שלך מתפתחת, ערכך עולה ומאפשר 

לך בעתיד להגדיל את ההכנסות שלך".
תעשיית ההשקעות לוקחת חלק ניכר 

מהכסף שאתה מרוויח.
"ריבית זה כוח מטורף. זה הכוח הכי חזק שיש. 

הסגנון שלי הוא לא קונספירטיבי. כולם 
בוועידת 'גלובס' בכו על המצב. הקיטוב גדל 
וימשיך לגדול. הפערים האלה מייצרים חוסר 

תקווה ושנאה. פעם הפערים היו גדולים בין 
עשירים לעניים. היום הפערים גדלים בתוך 
מעמד הביניים עצמו. מעמד הביניים נמתח 

בין 5,000 שקל ל–50 אלף שקל בחודש. מי לא 
מתלונן? מי שמבין שזה לא יקדם אותו. במקום 

זה הוא פועל כדי לשנות את המצב. 
"כל אחד יכול לשפר את מצבו, לא משנה מאיפה 

הוא הגיע. אני עשיתי את זה בעצמי ואני עושה 
את זה עכשיו עם אחרים. אני בא ממשפחה זעיר 
בורגנית רגילה, שתמיד הייתה במינוס. סיימתי 

שני תארים בכלכלה בהצטיינות ולא למדתי איך 
עושים כסף. לא לומדים באוניברסיטה שום דבר 

על יצירת עצמאות כלכלית.
"בתחרות 'איש הברזל' הראשונה שלי הבנתי 

שאין גבול למה שאנחנו יכולים להשיג, ואנחנו 
מוכרים את עצמנו בקטן. מאותו רגע התחלתי 
להקדיש את החיים שלי לזה. לחקור, למפות, 

למדל ולהגיש את הד.נ.א של הצלחה מעשית. 
מעולם קודם לא החלטתי להיות עשיר, ולמה 

לא בעצם? היום אני מבין שלהיות עשיר זה 
לגיטימי, מוסרי ובר השגה".

הסיבה לכך שרק חלק קטן מהאנשים 
הופכים עצמאים כלכלית, היא כי אין 

להם אינטליגנציה פיננסית?
"אנשים לא מממשים את היכולות שלהם 
בעולם הכסף. הם לא מבינים את החוקים. 
אינטליגנציה פיננסית מורכבת מצד אחד 

מחומרים שאפשר ללמוד כמו מה זה מניות, 

"סיימתי שני תארים 
בכלכלה בהצטיינות, ולא 
למדתי איך עושים כסף"

ליידי גלובס | 11.2015
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אג"ח, תעודות סל, מאזנים. זה חשוב, אבל זה 
לא הדבר שיקבע אם תהיה חופשי כלכלית. 

מצד שני יש את החוקים הפנימיים - זה 
המשתנה הכי משפיע על התוצאה של כמה 

כסף יהיה לך - הרמה האישית שלך כאדם - 
מה אתה יודע, הסטנדרטים שלך, הרצונות, 

היכולת שלך להביא ערך לשוק. אדם שרוצה 
חופש כלכלי מחויב לזה. מי שלא מחויב לזה 

- זה לא יקרה לו. אנשים לא משיגים מה שהם 
רוצים בתחום הפיננסי, כי הם לא החליטו אף 

פעם שהם רוצים להיות חופשיים כלכלית. 
אנשים לא רוצים להבין את זה. לא בא להם 

לטפס, זה לא נוח.
"אני, עד גיל 43, לא קיבלתי החלטה להיות 

חופשי כלכלית. בסדנה הראשונה שהשתתפתי 
בה בחו"ל, ושעסקה בתחום הזה, בכיתי שלושה 

ימים בכי של ילדה. אני, שכמפקד ספינת טילים 
יריתי טילים על סוריה והשגתי את כל היעדים 

שלי, בכלל לא ידעתי מה זה. זה לא מסובך. 
להיות אמא טובה זה הרבה יותר מסובך. 

"מה עושה אמא טובה? היא שואלת את עצמה: 
איך אני יכולה להיות הכי טובה עם הילד 

שלי. היא חושבת על זה, היא משקיעה בזה 
זמן, מחשבה, אנרגיה. יש לה מטרות שם. היא 

מטפחת מיומנויות. 
"תארי לך אדם שקבע מטרה להיות עשיר, 

באופן שיוכל להבטיח את החופש של המשפחה 
שלו. זה באג'נדה שלו. הוא מקיף את עצמו 

באנשים שיודעים לעשות את זה. בסופו של דבר 
הוא מרחיב את התודעה. אני התחלתי לעבוד 

בזה כמו שאני עובד בכל דבר אחר. חשבתי 
מה אני צריך לעשות כדי שזה יקרה, והפכתי 

לחלוטין את הקונספציה של חיי. הפסקתי 
לעבוד כדי להרוויח כסף. התחלתי לעזור 

לאנשים. הפוקוס של כל הקבוצה שהקמתי הוא 
להשאיר כל אדם שאנו עובדים איתו במצב 

הרבה יותר טוב מאשר קודם. ואז מה קורה? כל 
אדם שרוצה שיהיה לו הרבה כסף צריך לעזור 

להרבה מאוד אנשים להשיג את מה שהם רוצים. 
ככל שתוכל לעזור ליותר אנשים - יהיה לך 

יותר. התחלתי לעבוד כמו מטורף. הביקוש אליך 
עולה, אז אתה גם מעלה את המחיר".

רוב האנשים פוחדים מהעיסוק בכסף.
"רוב האנשים נמנעים. הם לא פותחים מכתבים 
מהבנק. כסף הוא בבחינת הפירות בעולם הפיזי. 
אבל השורשים הם המחשבות והסטנדרטים שלך. 

"יש הרגלים שמביאים לכך שהכסף שלך יגדל 
לאורך זמן. למשל, להכניס יותר ממה שאתה 

מוציא, לחסוך. את השקל הראשון מהשכר צריך 
לשים בצד לטובת חופש כלכלי. ברמה הגבוהה 

יותר זה כסף שעושה כסף. אם אתה משקיע 
אותו, הוא מייצר לך הכנסה באופן קבוע. יש 

לא מעט אנשים בארץ שעושים די הרבה כסף, 
אבל אם תנער אותם ברגע נתון, תראה שאין 
להם כסף, כי הם מבזבזים אותו. לעומת זאת, 

אדם שמרוויח 20 אלף שקל בחודש יכול לקנות 
ארבע דירות לילדים שלו, אם הוא יודע לנהל 
את הכסף. תני לי חבורה של בני 15 שיאמצו 
את המודל, ותוך 20 שנה, בגיל 35, הם יהיו 

חופשיים כלכלית.
"אני מכיר אנשים מהשירות הצבאי שניחנו 

בהרבה אומץ ונחישות, שפשטו עם סכין בסוריה 
בפעולות מסוכנות מאוד, ובכל זאת, אלה אנשים 

שחיים במינוס. זה מה שהם שווים? זה הערך 
שלהם? יש לנו המון שדים בתחום הזה".

מה מייחד תודעת עושר?
"אחד הקודים של עשירים זה לחשוב 'גם וגם'. 

רוב האנשים חושבים 'או או'. זו דיכוטומיה 
מעולם החסר, מעולם 'השמיכה הקצרה'. זה מה 

שהיה אצלי במשך שנים. כסף אתה לא מקבל 
על שעות עבודה, אלא על ערך שאתה נותן, גם 

אם אתה לא נוכח פיזית. חופש כלכלי מורכב 
מהכנסה מעבודה, מחיסכון, מהשקעה, מהכנסה 

פסיבית וגם מרמת החיים שאתה בוחר".
איך מייצרים הכנסה פסיבית?

"הרעיון הוא כל הזמן לגדול. כל יום להביא 
לכך שיהיה לך יותר מאשר היה לך יום קודם. 

מרגע שאתה מגיע לנקודה מסוימת שבה 
יש לך מוצרים שעובדים - ספרים, דיסקים, 
הרצאות באינטרנט - הם מתחילים להכניס 
באופן פסיבי. יש לי אפליקציה של הרצאות 

באייפון וכבר יש הורדות ברוסיה, בדרום 
אפריקה, בארץ, עוד לפני שהתחלתי לשווק. 

כל מי שמוריד את זה משלם 2.9 דולר על כל 
רצועה. כל פעם שמישהו עושה את זה בעולם 

נכנסים לך לחשבון 10 שקלים.
"בנוסף, אם אני משקיע כסף והופך שותף בעסק 

שעובד, אני מייצר מנגנון שמכניס לי כסף 
באופן קבוע בלי שאני עובד בזה בפועל. 
"אני בא מתחום המנהיגות, ואני שם לב 

שכשזה מגיע למילה כסף, האנשים הכי טובים 
מפלבלים עיניים. משהו מתנתק בראש ובלב. 

זה קשור להרבה שריטות שיש לנו, לרוב 
מהילדות. אם חווית אצל ההורים השפלה 

שנוגעת לכסף, זה מתקשר אצלך לכאב. כסף 
יושב אצלנו על הרבה צמתים, והוא משפיע 

מאוד על הדימוי העצמי שלנו.
"המסר המרכזי הוא שכל התחום הזה של חופש 
כלכלי וכסף אפשר ללמוד, למרות שהוא נראה 

 ."ערטילאי וגדול מאיתנו

מה זה חופש כלכלי?
"זו היכולת שלנו לחיות בסגנון וברמת 

החיים שאנחנו רוצים, בלי הצורך להיות 
תלוי באף אחד ובלי החובה לעבוד.

זה אומר לייצר תהליך שבו תוכל להגדיל 
את דרגות החופש שלך ולהתעסק 

בדברים שאתה אוהב.
"הדרך לחופש כלכלי היא פונקציה של 

המוכנות להעלות את הסטנדרטים 
והיכולות שלנו על מנת להיות הכי טוב 
בתחומך ולהביא ערך גבוה יותר לשוק. 

תדאגו שיהיה קשה להחליף אתכם".
תמיד אמרו לנו שהכי בטוח להיות שכיר.

"זה לא בטוח".
ולהיות עצמאי?

"זה לא בטוח, אבל זו דרך יותר בטוחה 
להתעשר".

אז מה הכי בטוח?
"להתקדם ולגדול. להיות כל יום יותר טוב 
ממה שהיית אתמול. לא הגיוני שאדם בן 

30 ידע אותו דבר כמו שידע עשור מאוחר 
יותר, ואצל רוב האנשים זה ככה".

מה זה הכנסה פסיבית?
"זה אמצעי שאתה צריך להיות אקטיבי 

כדי לייצר אותו, אבל מרגע שייצרת אותו, 
כל מה שאתה צריך זה לתחזק אותו והוא 

מייצר עבורך הכנסות".

לייצר חופש כלכלי

"עד גיל 43 לא קיבלתי החלטה להיות חופשי כלכלית. 
בסדנת הכסף הראשונה שהשתתפתי בה בחו"ל בכיתי 
שלושה ימים בכי של ילדה. אני, שכמפקד סטיל יריתי 

טילים על סוריה והשגתי את כל היעדים שלי, בכלל לא 
ידעתי מה זה חופש כלכלי. גיליתי שזה פשוט" 

חופש כלכלי מגיע קודם כל מהתודעה. הרעיון 
הוא לפתח תודעה של עושר, כי מי שנוהג כך 
מתחיל גם להתנהג כך. אצל רוב האנשים זה 
לא נמצא באג'נדה. אצל הרבה נשים הדימוי 

העצמי שואב ממקומות אחרים )'אני יפה', 'אני 
אינטליגנטית', 'אני אמא טובה', 'אני אשת 

קריירה'(, כסף עבורן זה נון אישיו. אבל מי שאין 
לו כסף זה מייצר אצלו הרבה כאבים". 

כסף, אומרים, לא בונה אושר.
"אבל הוא קונה דרגות חופש, ובכך ביטחון 

עצמי ודימוי עצמי. אני רואה את זה הרבה מאוד 
גם בעסקים. אנשים 'כאילו' יודעים כמה הם 

מרוויחים. הם אומרים לך: 'זה בערך ככה'. אם 
אתה לא יודע מה התוצאות בעסק שלך, מי אמור 

לדעת? ואז, מה הסיכוי שזה יגדל? אפס". 
מה יכול להביא לשינוי פרדיגמה?

ליידי גלובס | 11.2015
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אולמן  אלון  ישב  שנים  פני שש 
־בביתו והכין לעצמו רשימת מט

לות שאפתנית, שכללה סעיפים 
לפריצת  אוטוריטה  להיות  כמו 

ואר אנשים  להוביל  או  ־גבולות 
גונים להישגים יוצאי דופן. 

איפה  של  מאוד  מאתגרת  תמונה  לעצמי  "הכנתי 
מספר.  הוא  שנים",  חמש  בעוד  להיות  רוצה  אני 

זה, וש ־"לקח לי תשעה חודשים לכתוב את 
פחות  בתוך  זה.  את  להשיג  חודשים  בעה 
שלי  החלומות  כל  את  הגשמתי  משנה 
לשנים הבאות, חוץ מאחד: לכתוב ספר. 
רב־ לכתוב  רוצה  אני  כי  זמן,  לוקח  זה 

מכר שישפיע על כל העולם".
להישמע  עשויה  הייתה  הזו  הצהרה 
אולמן  אלון  אלמלא  לגמרי,  מגלומנית 

־כבר קנה לעצמו שם של מי שאוהב לה
גשים מטרות שנראות בדיוניות. 

בשלוש  היום  מחזיק   )49( אולמן 
וקורסים  סדנאות  שמפעילות  חברות, 

־הנושאים שמות כמו "קוד המנצח", "הנ
ו"קוד  גבולות"  פריצת  "בוקר  בחרת", 
הכסף", ובכולן הוא מככב תחת הסיסמה 
להשיג  לכם  לעזור  היא  שלי  "המשימה 

את המטרות וההצלחה שלכם, בעוצמה ובמהירות 
מדי  משתתפים  שלו  בסדנאות  הכרתם".  שלא 
חודש מאות אנשים. אולמן ממלא אולמות כמו בית 
ציוני אמריקה בתל אביב באנשים שמשלמים אלפי 
אלפים  חמשת  וגובה  אותו,  לשמוע  כדי  שקלים 
שקל ממי שרוצה לשבת אתו לפגישה אישית. יחד 

מתנד חלקם  איתו,  שעובדים  איש  כחמישים  ־עם 
בים שהיו תלמידים וחזרו, הוא הספיק כבר לעבוד 
עם כמאה חברות ועוד כמה עשרות אלפי אנשים. 
כי  מתברר  לי,  מראה  שהוא  מכתבים  מאינספור 

רובם מודים לו על ששינה את חייהם. 

המבוגר האחראי בבית
הוא גדל בקריות אצל אב שהיה קבלן זעיר ואם 
הורים  לזוג  "נולדתי  מזכירות.  בעבודות  שעסקה 
שאני אוהב ומעריך", הוא אומר, "אבל הם היו בני 
שבע  בגיל  מכלום.  מושג  להם  היה  ולא  ו־20   18
בערך הבנתי שאני המבוגר האחראי בבית, וזו לא 
הוא  אם  במיוחד  כזה,  ילד  לילד.  פשוטה  תובנה 
רגיש, לומד שחלק מהתפקיד שלו בחיים זה לעזור 
לאנשים, ואני בטוח שזה מה שהוביל אותי לעשות 

את מה שאני עושה היום".
־אולמן אוהב להתנסח במשפטים קליטים וחבי

הברזל
איש

מאת דפנה לוי

־בים. אחד מהם, למשל, הוא "פעם הייתה לי עבו
־דה, אחר כך קריירה, והיום יש לי שליחות". המ

עבר בין שלושת מצבי הצבירה האלה קרה הודות 
ברגעים  שהתרחש  שלו,  בתודעה  דרמטי  לשינוי 

שהיה על סף המוות.
"עד אז התנהלתי במסלול שמבחוץ נראה נפלא, 

־אבל מבפנים קצת פחות. הגעתי לצבא לקורס חו
צבאית,  קריירה  לעשות  חלום  לי  היה  לא  בלים, 
אבל איכשהו מצאתי את עצמי מקבל סרן במסלול 
מקוצר כקצין מצטיין ומתפתה לחתום קבע. שלחו 
אותי לאנגליה ללמוד לוחמה בין צוללות, סיימתי 
בהצטיינות, יצאתי ללימודי כלכלה באוניברסיטת 
תל אביב, וחזרתי לצבא. היום אני שואל את עצמי 
אהבתי  לא  שנים.  הרבה  כך  כל  שם  חיפשתי  מה 
את המערכת הזאת, אבל ביקשתי וקיבלתי תפקיד 
של  הראשי  המדריך  להיות   – בונבוניירה  שהוא 

קורס חובלים. זה היה תפקיד מדהים". 
)"ההחלטה  לאורטל  נישא  הוא  שנים  באותן 
ברשת  מנהלת  היום  בחיים"(,  טובה שעשיתי  הכי 

לו שלו,  כמו  שלה,  שהקריירה  פלייס",  ־"הולמס 
קחת אותה לנסיעות ברחבי העולם. הם מתגוררים 
בשכונת דניה בחיפה ומגדלים שלושה ילדים: בר 
15 וחצי( וגל  )בת  22, חייל בחיל הים(, גאיה  )בן 
ונדי־ וחצי(. "הם ילדים טובים, שאפתנים   14  )בן

g המשך  l

בים. כולם למדו ולומדים בבית הספר הריאלי כי 
הם בנים של צפונבונים, אבל הם ילדים מדהימים, 
וכמו לי ולאמא שלהם גם להם יש להם קריירות, 
ובכל  יזמות  בפרויקטים של  התלמידים,  במועצת 

מיני כאלה". 
ההישגים  על  גם  מסוים  קרדיט  לוקח  אולמן 
לבוא  אנשים  משכנע  כשהוא  משפחתו.  בני  של 

־ללמוד אצלו, הוא מסביר להם בין השאר שהצמי
חה האישית שעליה הוא מדבר תשפר את כישורי 
יוכלו  והזוגיות שלהם, וכתוצאה מכך הם  ההורות 
לאפשר לבני משפחתם להתפתח גם הם. "אשתי, 
למשל, פרצה אחרי שאני פרצתי, כי כל עוד הייתי 
אדם לא ממומש לא יכולתי לאפשר לסביבה שלי 

את כל מה שאני יכול היום", הוא אומר. 

"עננה נוראית מעל הראש"
המהפך הדרמטי בחייו של אולמן התרחש חודש 

לפני יום הולדתו השלושים. 
היו ברורים, אבל עברתי אותם כמעט  "החיים 
הייתי  בפנים  האנשים.  רוב  כמו  שינה,  כדי  תוך 
שכל  להיות  יכול  שלא  לעצמי  אמרתי   – גמור 
לסיים  שחייבים  מטלות  של  רשימה  הם  החיים 

אותה בהצטיינות כדי לקבל עוד מטלות". 

־עמוס בהרהורים כאלה הוא יצא עם אשתו לחו
פשה בטורקיה, אבל 18 שעות לפני הטיסה חזרה 
מקומי  רופא  נסבלים.  בלתי  כאבים  אותו  תקפו 
זריקות  לקבל  דרש  ואולמן  בכליות,  בעיה  אבחן 
ארצה.  החזרה  עד  מעמד  להחזיק  כדי  מורפיום 
במהלך הטיסה לישראל חווה פתאום חנק, דיילת 
שהתעשתה חיברה אותו למסכת חמצן, ובסופו של 
החולים  בבית  עצמו  את  מצא  הוא  ייסורים  מסע 
רמב"ם בחיפה, עובר הליך חירום שהציל את חייו. 
הייתי בעיקר עסוק  "כשהורידו אותי מהמטוס 
צעיר  גבר  שאני,  כך  על  שלי  המבוכה  בתחושת 
ובריא, מורד מהמטוס על אלונקה. רציתי להוכיח 
לכולם שאני יכול ללכת על הרגליים שלי, והייתי 

־בהלם כשהרופאים התחילו לדבר עם אשתי ולה
גיד משפטים כמו 'בהרבה מקרים אנחנו מצליחים 
להחזיר אנשים כאלה לתפקוד' או 'הוא עוד יחיה'". 
התופעה  ריאה.  מקריסת  סבל  מתברר,  אולמן, 
או  בדקירה  שנפצעים  מי  אצל  להתרחש  עלולה 
היא  אצלו,  כמו  ספונטנית,  אבל  מעיכה,  בתאונת 

נדירה ביותר. 
והמח הניתוח,  אחרי  החולים  בבית  שכב  ־הוא 

לבחון  אותו  הביאה  הטראומה  לנקר.  החלו  שבות 
אנשים,  מעט  ללא  שקורה  כפי  חייו,  את  מחדש 
יכול היה לצאת מבית החולים,   אלא שאולמן לא 

הוא פיקד על ספינות טילים בחיל הים וסומן כהבטחה גדולה, 
אלא שאז קרסה אחת הריאות שלו והוא כמעט הלך לעולמו. 

 במקום לשקוע, אלון אולמן המציא לעצמו חלומות. 
 היום הוא סוחף אחריו אלפי אנשים שבאים ללמוד אצלו 

איך להגשים מטרות, לשנות את החיים ולנצח בגדול 

 אלון אולמן. 
"פעם הייתה לי 
עבודה, אחר כך 
 קריירה, והיום 
יש לי שליחות"
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אולמן  אלון  ישב  שנים  פני שש 
־בביתו והכין לעצמו רשימת מט

לות שאפתנית, שכללה סעיפים 
לפריצת  אוטוריטה  להיות  כמו 

ואר אנשים  להוביל  או  ־גבולות 
גונים להישגים יוצאי דופן. 

איפה  של  מאוד  מאתגרת  תמונה  לעצמי  "הכנתי 
מספר.  הוא  שנים",  חמש  בעוד  להיות  רוצה  אני 

זה, וש ־"לקח לי תשעה חודשים לכתוב את 
פחות  בתוך  זה.  את  להשיג  חודשים  בעה 
שלי  החלומות  כל  את  הגשמתי  משנה 
לשנים הבאות, חוץ מאחד: לכתוב ספר. 
רב־ לכתוב  רוצה  אני  כי  זמן,  לוקח  זה 

מכר שישפיע על כל העולם".
להישמע  עשויה  הייתה  הזו  הצהרה 
אולמן  אלון  אלמלא  לגמרי,  מגלומנית 

־כבר קנה לעצמו שם של מי שאוהב לה
גשים מטרות שנראות בדיוניות. 

בשלוש  היום  מחזיק   )49( אולמן 
וקורסים  סדנאות  שמפעילות  חברות, 

־הנושאים שמות כמו "קוד המנצח", "הנ
ו"קוד  גבולות"  פריצת  "בוקר  בחרת", 
הכסף", ובכולן הוא מככב תחת הסיסמה 
להשיג  לכם  לעזור  היא  שלי  "המשימה 

את המטרות וההצלחה שלכם, בעוצמה ובמהירות 
מדי  משתתפים  שלו  בסדנאות  הכרתם".  שלא 
חודש מאות אנשים. אולמן ממלא אולמות כמו בית 
ציוני אמריקה בתל אביב באנשים שמשלמים אלפי 
אלפים  חמשת  וגובה  אותו,  לשמוע  כדי  שקלים 
שקל ממי שרוצה לשבת אתו לפגישה אישית. יחד 

מתנד חלקם  איתו,  שעובדים  איש  כחמישים  ־עם 
בים שהיו תלמידים וחזרו, הוא הספיק כבר לעבוד 
עם כמאה חברות ועוד כמה עשרות אלפי אנשים. 
כי  מתברר  לי,  מראה  שהוא  מכתבים  מאינספור 

רובם מודים לו על ששינה את חייהם. 

המבוגר האחראי בבית
הוא גדל בקריות אצל אב שהיה קבלן זעיר ואם 
הורים  לזוג  "נולדתי  מזכירות.  בעבודות  שעסקה 
שאני אוהב ומעריך", הוא אומר, "אבל הם היו בני 
שבע  בגיל  מכלום.  מושג  להם  היה  ולא  ו־20   18
בערך הבנתי שאני המבוגר האחראי בבית, וזו לא 
הוא  אם  במיוחד  כזה,  ילד  לילד.  פשוטה  תובנה 
רגיש, לומד שחלק מהתפקיד שלו בחיים זה לעזור 
לאנשים, ואני בטוח שזה מה שהוביל אותי לעשות 

את מה שאני עושה היום".
־אולמן אוהב להתנסח במשפטים קליטים וחבי

הברזל
איש

מאת דפנה לוי

־בים. אחד מהם, למשל, הוא "פעם הייתה לי עבו
־דה, אחר כך קריירה, והיום יש לי שליחות". המ

עבר בין שלושת מצבי הצבירה האלה קרה הודות 
ברגעים  שהתרחש  שלו,  בתודעה  דרמטי  לשינוי 

שהיה על סף המוות.
"עד אז התנהלתי במסלול שמבחוץ נראה נפלא, 

־אבל מבפנים קצת פחות. הגעתי לצבא לקורס חו
צבאית,  קריירה  לעשות  חלום  לי  היה  לא  בלים, 
אבל איכשהו מצאתי את עצמי מקבל סרן במסלול 
מקוצר כקצין מצטיין ומתפתה לחתום קבע. שלחו 
אותי לאנגליה ללמוד לוחמה בין צוללות, סיימתי 
בהצטיינות, יצאתי ללימודי כלכלה באוניברסיטת 
תל אביב, וחזרתי לצבא. היום אני שואל את עצמי 
אהבתי  לא  שנים.  הרבה  כך  כל  שם  חיפשתי  מה 
את המערכת הזאת, אבל ביקשתי וקיבלתי תפקיד 
של  הראשי  המדריך  להיות   – בונבוניירה  שהוא 

קורס חובלים. זה היה תפקיד מדהים". 
)"ההחלטה  לאורטל  נישא  הוא  שנים  באותן 
ברשת  מנהלת  היום  בחיים"(,  טובה שעשיתי  הכי 

לו שלו,  כמו  שלה,  שהקריירה  פלייס",  ־"הולמס 
קחת אותה לנסיעות ברחבי העולם. הם מתגוררים 
בשכונת דניה בחיפה ומגדלים שלושה ילדים: בר 
15 וחצי( וגל  )בת  22, חייל בחיל הים(, גאיה  )בן 
ונדי־ וחצי(. "הם ילדים טובים, שאפתנים   14  )בן
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בים. כולם למדו ולומדים בבית הספר הריאלי כי 
הם בנים של צפונבונים, אבל הם ילדים מדהימים, 
וכמו לי ולאמא שלהם גם להם יש להם קריירות, 
ובכל  יזמות  בפרויקטים של  התלמידים,  במועצת 

מיני כאלה". 
ההישגים  על  גם  מסוים  קרדיט  לוקח  אולמן 
לבוא  אנשים  משכנע  כשהוא  משפחתו.  בני  של 

־ללמוד אצלו, הוא מסביר להם בין השאר שהצמי
חה האישית שעליה הוא מדבר תשפר את כישורי 
יוכלו  והזוגיות שלהם, וכתוצאה מכך הם  ההורות 
לאפשר לבני משפחתם להתפתח גם הם. "אשתי, 
למשל, פרצה אחרי שאני פרצתי, כי כל עוד הייתי 
אדם לא ממומש לא יכולתי לאפשר לסביבה שלי 

את כל מה שאני יכול היום", הוא אומר. 

"עננה נוראית מעל הראש"
המהפך הדרמטי בחייו של אולמן התרחש חודש 

לפני יום הולדתו השלושים. 
היו ברורים, אבל עברתי אותם כמעט  "החיים 
הייתי  בפנים  האנשים.  רוב  כמו  שינה,  כדי  תוך 
שכל  להיות  יכול  שלא  לעצמי  אמרתי   – גמור 
לסיים  שחייבים  מטלות  של  רשימה  הם  החיים 

אותה בהצטיינות כדי לקבל עוד מטלות". 

־עמוס בהרהורים כאלה הוא יצא עם אשתו לחו
פשה בטורקיה, אבל 18 שעות לפני הטיסה חזרה 
מקומי  רופא  נסבלים.  בלתי  כאבים  אותו  תקפו 
זריקות  לקבל  דרש  ואולמן  בכליות,  בעיה  אבחן 
ארצה.  החזרה  עד  מעמד  להחזיק  כדי  מורפיום 
במהלך הטיסה לישראל חווה פתאום חנק, דיילת 
שהתעשתה חיברה אותו למסכת חמצן, ובסופו של 
החולים  בבית  עצמו  את  מצא  הוא  ייסורים  מסע 
רמב"ם בחיפה, עובר הליך חירום שהציל את חייו. 
הייתי בעיקר עסוק  "כשהורידו אותי מהמטוס 
צעיר  גבר  שאני,  כך  על  שלי  המבוכה  בתחושת 
ובריא, מורד מהמטוס על אלונקה. רציתי להוכיח 
לכולם שאני יכול ללכת על הרגליים שלי, והייתי 

־בהלם כשהרופאים התחילו לדבר עם אשתי ולה
גיד משפטים כמו 'בהרבה מקרים אנחנו מצליחים 
להחזיר אנשים כאלה לתפקוד' או 'הוא עוד יחיה'". 
התופעה  ריאה.  מקריסת  סבל  מתברר,  אולמן, 
או  בדקירה  שנפצעים  מי  אצל  להתרחש  עלולה 
היא  אצלו,  כמו  ספונטנית,  אבל  מעיכה,  בתאונת 

נדירה ביותר. 
והמח הניתוח,  אחרי  החולים  בבית  שכב  ־הוא 

לבחון  אותו  הביאה  הטראומה  לנקר.  החלו  שבות 
אנשים,  מעט  ללא  שקורה  כפי  חייו,  את  מחדש 
יכול היה לצאת מבית החולים,   אלא שאולמן לא 

הוא פיקד על ספינות טילים בחיל הים וסומן כהבטחה גדולה, 
אלא שאז קרסה אחת הריאות שלו והוא כמעט הלך לעולמו. 

 במקום לשקוע, אלון אולמן המציא לעצמו חלומות. 
 היום הוא סוחף אחריו אלפי אנשים שבאים ללמוד אצלו 

איך להגשים מטרות, לשנות את החיים ולנצח בגדול 

 אלון אולמן. 
"פעם הייתה לי 
עבודה, אחר כך 
 קריירה, והיום 
יש לי שליחות"
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נו עננה  "עם  חזר לתפקד  הוא  ולשכוח.  ־להדחיק 
ראית מעל הראש של שלושים אחוז סיכוי לאירוע 
חוזר. זה מטורף. אי אפשר להפסיק לחשוב על זה 
שבכל רגע אתה עלול לחטוף עוד אירוע, ושבפעם 

הבאה זה יהרוג אותך".
איזה משמעויות מעשיות היו לזה? †

ופתאום  הים,  חיל  מפקד  להיות  בדרך  "הייתי 
לי  היה  אסור   .24 פרופיל  עם  עצמי  את  מצאתי 
להפליג. מבחינתי הייתי מוכן לחתום על טפסים 
יכלו  לא  הם  אבל  מאחריות,  החיל  את  ולשחרר 
לקחת את הסיכון - אי אפשר לשתף אותי במבצע 
אותי פתאום  לפנות  סכנה שיצטרכו  קרבי כשיש 
בכיר  קצין  להיות  אפשר  אמנם  כולם.  את  ולסכן 
להיות  כמו  זה  אבל  להפליג,  בלי  גם  הים  בחיל 
שחקן כדורגל שאסור לו לבעוט לשער. זה חוקי, 
אבל לא תהיה כוכב גדול, ואני לא רציתי להיות 

בתפקיד משני".
אז עזבת? †

"לא מיד. קצין רפואה ראשי אישר שאם אחרי 
חמש שנים לא יהיה לי אירוע נוסף, הפרופיל שלי 
פעילות,  באמצע  שנים,  וחצי  ארבע  אחרי  יעלה. 
חטפתי התקף שני. הפעם הבנתי מהרגע הראשון 
מה זה, עליתי על רכב, ודרשתי שיטוס לרמב"ם. 

סי אחוז  חמישים  לי  נתנו  כשהשתחררתי  ־הפעם 
נוסף. לאנשים כמוני, שרוצים לעצב  כוי לאירוע 
את המציאות שבה הם חיים, זה בלתי נסבל. אחרי 
כמה חודשי החלמה באתי לרופא שלי, ואמרתי לו 
'תתקן אותי, תגיד לי מה לעשות, אני מוכן ללכת 

לירח'. אז עדיין חשבתי שזה בשביל לחזור לים".

אולמן עבר ניתוח דרמטי, שכלל בין השאר את 
שבירת הצלעות שלו וכריתה של שליש מהריאה, 
מספר  "כשאני  אומר.  הוא  א'",  פרק  נגמר  "וכך 
את זה לאנשים בארץ ובעולם, הם נהיים עצובים. 
באותה תקופה גם אני חשבתי ככה, אבל היום אני 
אלוהים  כי  כמתנה,  שמח,  כסיפור  זה  את  רואה 
יודע איפה הייתי מסתובב היום ומה הייתי חושב 
או מרגיש אם זה לא היה קורה. הדלק שמניע אותי 
היום זה להביא את הבשורה הזו למיליוני אנשים. 
אני לא רוצה שהם יחכו, כי אני יודע מה קורה לך 

כשאתה מתעורר".

ההבדל בין המנצחים והשאר
־ההתעוררות שלו התרחשה רק לקראת גיל אר

בעים. אולמן היה מדריך בפו"ם, בית הספר לפיקוד 
שה קצינים  צמד  במקרה  ופגש  צה"ל,  של  ־ומטה 

תאמנו לריצת מרתון. "משהו גרם לי לשאול אותם 
חודשים  שלושה  אליהם.  להצטרף  יכול  אני  אם 
טבריה.  של  במרתון  ודואב  כואב  רצתי  זה  אחרי 

אח מקומות  מיני  מכל  הבאתי  לסיים  הכוח  ־את 
רים בחיים שלי. הבאתי את הנחישות ואת ההחלטה 

לנצח, לא לוותר. 
אנחנו  מה  לנו  שאומר  גדול  קול  יש  "לכולנו 
יכולים ורוצים לעשות, ועשרות קולות קטנים של 
פחדים ותירוצים שאומרים לנו למה אנחנו בעצם 
יכולים. כשאתה חוצה קו סיום של מרתון או  לא 

הנפ הדברים  אחד  הראשונה,  בפעם  דומה  ־משהו 
־לאים שקורים לך זה שהקולות הקטנים לא נעל

מים, אבל ברור מי עובד אצל מי".
"בהת טריאתלון.  כמובן,  היה,  הבא  ־השלב 

גברים  הזויים.  לי  נראו  האלה  האנשים  כל  חלה 
ששואלים  גברים  צמודים,  צבעוניים  בטייטסים 
בשעווה.  או  בלייזר  מהרגליים  שיער  להוריד  אם 
אל תשכחי שאני באתי מהצבא, וכל זה היה זר לי, 
שלא  תחושות  הרגשתי  שהתחלתי  שמרגע  אלא 
הרגשתי מאז שהייתי ילד וידעתי שאני חייב עוד". 
שיקום  שבאמצעות  חשבו  שהרופאים  האיש 
מצא  רגיל,  כמעט  לתפקוד  לחזור  יוכל  מתאים 
מתחרה  באריזונה,  קצרה  תקופה  אחרי  עצמו  את 
בתחרות "איש הברזל": 3.86 ק"מ של שחייה בים, 
ולקינוח ריצת  180.25 ק"מ ברכיבה על אופניים, 
מרתון )קצת יותר מ־42 ק"מ(. לאחר אריזונה עשה 

זאת עוד חמש פעמים בחמש שנים עוקבות. 
הוא  ידי חבר,  כשהרעיון הועלה לראשונה על 
חשב שמדובר ברעיון מטורף, אבל התשוקה בערה, 

־"ולא רציתי שזה יהיה עוד סיפור של משהו שיכו
ולא עשיתי. התודעה שלי כבר הת ־לתי לעשות 

חילה להתרחב, אז לא יכולתי להשתמש בתירוצים 
הילדים,  האישה,  כמו  בהם,  משתמשים  שכולנו 

הבוס, הגיל, הזמן. אז עשיתי".
איך? †

"הדרך הכי קצרה לכל דבר שנרצה להשיג זה 
להיות במחיצת מי שכבר עשה את זה. לראות איך 
הוא חושב, מה הוא עושה. הלכתי למי שעושה את 
זה, וביקשתי שיבנה לי תוכנית. זה לא היה פשוט, 
תמיד יש קשיים. בפעם הראשונה בבריכה בקושי 
גמרתי ארבע בריכות, כשיצאתי עם חברים לרכוב 

־על אופניים הם השאירו אותי הרחק מאחור, וכש
כבר הייתי באמצע התחרות, היה שלב שבו פשוט 
את  גמרתי  הרגליים.  את  להזיז  יותר  יכולתי  לא 
הבגדים  את  ללבוש  אפילו  הצלחתי  ולא  השחייה 

־לרכיבה. מה שהציל אותי זה שהבנתי כבר אז שא
פשר לבחור מחשבות, שאני יכול לבחור לא לפחד, 
וככה הגעתי לקו הגמר ובאותה שנייה ידעתי שיש 

בי יותר".
לא מיצית את כל כולך בתחרות הזאת? †

אפשר  שאי  ידיעה  ידעתי  אבל  כן,  "לכאורה 
דברים  ואעשה  אמשיך  עוד  שאני  אותה,  להסביר 
שאני אפילו לא יודע מה הם. באותו רגע ניצתה בי 

וגדלה לחקור, למ ־תשוקה מטורפת שרק הולכת 
את  לאנשים  להגיש  מודלים,  מלשון  למדל,  פות, 
התשובה לשאלה מה מבדיל בין בני אדם, מה עושה 
וליצור  השאר,  כל  לבין  מנצחים  בין  ההבדל  את 

דרכים מעשיות שבהן הם יוכלו להיות מנצחים".
לא כולם יכולים להיות אלופים אולימפיים או  †

מנכ"לים גדולים.
על  מדבר  לא  אני  מנצחים,  אומר  "כשאני 
המטרות  את  להגשים  אלא  אחר,  מישהו  לנצח 
שלך עצמך. אני רוצה ללמד אנשים להבין איך זה 
שבאותן נסיבות יהיו מי שיהרסו, יפריעו, יקלקלו 
את הפוטנציאל של עצמם ושל אחרים, יתקרבנו, 
תזרוק  אם  שגם  ואחרים,  אומללים,  ויהיו  יאשימו 
אותם לבור, תכסה במכסה, תכניס פנימה עקרבים 
ותראה שגדל שם  ותסתלק, תחזור אחרי שנתיים 

דשא והעקרבים רוקדים סטפס".

אל תקראו לו גורו
אולמן לא אוהב את הכינוי גורו. למרות שאוצר 
המילים שלו כולל סיסמאות ומונחים כמו "תחומי 

"המגד רגשי",  "ג'י־פי־אס  קרב",  "מרשם  ־הזהב", 
־לור", "ארבעת העולמות )פיזי, מנטלי, רגשי ורו

חני(" ואפילו "מבחני אולמן", במהלך שיחתנו הוא 
חוזר לא אחת על ההצהרה שהוא לא כזה. לא גורו. 
הוא מספר שעל מנת לקבל תשובות לכל השאלות 
בינלאומיים  מומחים  אצל  ללמוד  הלך  הוא  שלו 
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"לכולנו יש קול גדול שאומר לנו מה אנחנו יכולים 
ורוצים לעשות, ועשרות קולות קטנים של פחדים 

ותירוצים שאומרים לנו למה אנחנו בעצם לא יכולים. 
כשאתה חוצה קו סיום של מרתון בפעם הראשונה, 
אחד הדברים הנפלאים שקורים לך זה שהקולות 
הקטנים לא נעלמים, אבל ברור מי עובד אצל מי"

"כל אחד יכול להיות 
גדול בהרבה מהאני 

העכשווי שלו, יכול להיות 
הגרסה הכי טובה של 

עצמו, בעסקים, בעבודה, 
 בזוגיות, ביחסים שלו 

עם הילדים"

־שמתמחים בהשגת ביצועי־על, למד בסדנאות לה
־שגת חופש כלכלי, ובנה מסגרות מעשיות להגש

מת מטרות. 
"רוב המשתתפים בסדנה הראשונה שלי היו בני 
מודה.  הוא  כורחם",  בעל  לשם  שגררתי  משפחה 

־"אנשים הם סקפטיים, אבל כשהם כבר באים ושו
מעים אותי, הם מבינים שזאת חוויה שהם חייבים 

לספר עליה לאחרים, כי הם רואים תוצאות".
וככל  ובארה"ב,  בארץ  ללמוד,  המשיך  אולמן 
שלמד, גם נמלא התרגשות. "זה מטורף", הוא חוזר. 
"רוב האנשים לא ממצים אפילו עשירית מהיכולות 
שלהם, לא שואלים את עצמם בכלל מה הם רוצים, 
להצליח,  יכולים  לא  שהם  עצמם  את  משכנעים 
ואני יודע שכן, שכל אחד יכול. לא כל אחד יכול 
להיות ברק אובמה, אבל כל אחד יכול להיות גדול 
יכול להיות הגרסה  בהרבה מהאני העכשווי שלו, 
בזוגיות,  בעבודה,  בעסקים,  עצמו,  של  טובה  הכי 

ביחסים שלו עם הילדים".
כל זה מוביל לאושר? †

־"בוודאי, האושר הוא תחושת ההתקדמות המת
מדת לעבר התמונה המנצחת שלך, תמונה שאתה 

קובע מה יש בה".
באבן,  שחוצב  כמי  עצמו  את  מתאר  אולמן 
אחרים  כדי ללמד  אדירים,  דרך במאמצים  מפלס 
את מה שנודע לו בחייו - שכל אחד יכול ללמוד 
שהוא  מה  את  להשיג  התודעה,  את  לשנות  איך 

־רוצה להשיג, לסלק את חסמי ההצלחה שלו, לש
בכל  הצלחה,  סיפורי  המון  לי  "יש  חייו.  את  נות 

תחום שאת יכולה לדמיין", הוא אומר. 
מהתורה  † מתלהבים  שלא  משתתפים  גם  יש 

שלך? 
שלנו  הסטטיסטיקה  "לפי  אולמן.  אומר  "יש", 
לו  מחזיר  ואני  מרוצה,  לא  מאות  לארבע  אחד 
אני  קטנות.  אותיות  ובלי  שאלות  בלי  הכסף  את 
לא פוחד מזה, כי אני יודע שאלה אנשים שעדיין 
לא מוכנים לזה. כשהם יהיו מוכנים, אני יודע מה 
יקרה להם, גם הם יידבקו באותו טירוף שלי וישנו 

את חייהם". 
וכל זה עושה אותך מאושר?  †

"בוודאי, אני יודע איך חייתי פעם ואיך אני חי 
־עכשיו, ואני רוצה לתת את זה לאחרים. אני מר

גיש שאני מביא לעולם הרבה מאוד ערך. זה כמו 
שריפה פנימית אצלי, שאי אפשר לכבות אותה".

יש לך עדיין חלום שלא מומש? †
אלף  בכמאה  היום  עד  שנגעתי  מעריך  "אני 
על  שהתרוצץ  שינדלר,  כמו  מרגיש  ואני  איש, 
שצריך  מיליונים  עוד  שיש  ואמר  הרכבת  רציף 
לעזור להם. אני יודע שיש עוד מיליון איש לפחות 
בארץ שאני יכול לשנות להם. מספיק שאני אגע 
בהם, ואת יתר הדרך הם יכולים לעשות לבד. ואחר 

כך - העולם". 8

לא זכית? מגיעה לך הנחה!

חיפה,  נחמיה  אוה  להבים,  עטיה  אביגיל  הרצליה,  לוזון  אביבה 
הרצליה,  פז  אורה  ב"ש,  אזולאי  אורה  חיים,  קרית  שור  אולגה 
ראשל"צ,  גיגי  אורנה  ת"א,  גולומב  אורלי  ת"א,  ברוורמן  אורית 
אור  אשר  איילת  ת"א,  צדקוני  אידה  גת,  קרית  וולפוביץ  אטה 
יהודה, אילנה אורן נ"צ, אילנה ברמן קרית מוצקין, אירית בן חמו 
דמרי  אנדרה  צורן,  פלינט  אלה  חצב,  מושב  דוריב  אלבז  נשר, 
ב"ש, אריאלה פרץ הוד השרון, אריאלה שפיץ נתניה, בינה פינטו 
אור יהודה, ג'ני לוזון הרצליה, גיטה חיים קרית אתא, גיל דור אבן 
יהודה, גלי חממי ראשל"צ, גליה מוסקוביץ כפ"ס, דבורה מגנאזי 
נתניה, דבורה פאר חיפה, דורית בר גולוב בת חפר, דורית לנדאו 
נתניה, דליה ורמונט פ"ת, דליה זינגר ת"א, דנה שושני מבשרת 
הילית  אביחיל,  יעקב  בן  דרורה  זאב,  גבעת  סולטן  דניז  ציון, 
מוסרי קרית אונו, ורד עזריאל קרית טבעון, ורדה כהן ב"ש, ז›נין 
חנה  גבעתיים,  נבאדו  חואן  ים,  בת  חזן  ז'קלין  ים,  קרית  בריותי 
יכין מבשרת ציון, חני הרפז ת"א, טובה לבין קרית אתא, יפה בן 
עמי חולון, יפה קורן חיפה, לאה כהן ב"ש, ליאור דרטלר חיפה, 
לילי ברוך ראשל"צ, ללי ביניאשוילי ירושלים, מאיה שקורי נתניה, 
הוד השרון,  מירב מרום  חיפה,  לבבי  מיכל  תוהמי חדרה,  מאיר 
מרים וינטראוב ר"ג, מרים שורץ נתניה, מרסל בן עמרם חדרה, 
מרסלה אלימלך אילת, נאוה גרברדיק ב"ב, נילי מרום ב"ש, נעמי 
גולדשטיין חיפה, סברינה אלישע אשדוד, סברינה כהן רמה"ש, 
סמדר מגם ציפורית, סמדר רחמים כפר תבור, עדה ברן מושב 
שמוש  עדינה  רעננה,  נפתלי  עדי  גבעתיים,  אלוני  עדי  אחיטוב, 
הרצליה, עדן יעקב ראשל"צ, עינב ברוך ת"א, עינת טלמון ת"א, 
עפרה דויטש גבעתיים, פנינה בן לולו קרית גת, פנינה גרוישטרן 
חוס  ראובן  בנימינה,  וולפסטל  קרין  פ"ת,  שטיק  צילה  הרצליה, 
ברזילי  רונית  נתניה,  קרויטורו  רויטל  עזר ר"ג,  ראשל»צ, רבקה 
הגלילית,  חצור  דאודי  רחל  השרון,  הוד  ברקו  רחל  יהודה,  אור 
רחל הדר פ"ת, רחל זית ראשל"צ, רחל שטורם ת"א, ריקי חנוכה 
ינאי ר"ג, שושנה דרוק  גת, שוש  הרצליה, שולמית לנדרי קרית 
חולון, שלומית צחור נהריה, שלומית רבי מודיעין, שמואל בוקובזה 
רמת אביב, שרה אשכנזי יפו, שרה גלאור אילת, שרה דקר ר"ג, 
אשדוד,  עוזיאל  שרון  מוצקין,  קרית  רביב  שרה  ב"ש,  כהן  שרה 
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נו עננה  "עם  חזר לתפקד  הוא  ולשכוח.  ־להדחיק 
ראית מעל הראש של שלושים אחוז סיכוי לאירוע 
חוזר. זה מטורף. אי אפשר להפסיק לחשוב על זה 
שבכל רגע אתה עלול לחטוף עוד אירוע, ושבפעם 

הבאה זה יהרוג אותך".
איזה משמעויות מעשיות היו לזה? †

ופתאום  הים,  חיל  מפקד  להיות  בדרך  "הייתי 
לי  היה  אסור   .24 פרופיל  עם  עצמי  את  מצאתי 
להפליג. מבחינתי הייתי מוכן לחתום על טפסים 
יכלו  לא  הם  אבל  מאחריות,  החיל  את  ולשחרר 
לקחת את הסיכון - אי אפשר לשתף אותי במבצע 
אותי פתאום  לפנות  סכנה שיצטרכו  קרבי כשיש 
בכיר  קצין  להיות  אפשר  אמנם  כולם.  את  ולסכן 
להיות  כמו  זה  אבל  להפליג,  בלי  גם  הים  בחיל 
שחקן כדורגל שאסור לו לבעוט לשער. זה חוקי, 
אבל לא תהיה כוכב גדול, ואני לא רציתי להיות 

בתפקיד משני".
אז עזבת? †

"לא מיד. קצין רפואה ראשי אישר שאם אחרי 
חמש שנים לא יהיה לי אירוע נוסף, הפרופיל שלי 
פעילות,  באמצע  שנים,  וחצי  ארבע  אחרי  יעלה. 
חטפתי התקף שני. הפעם הבנתי מהרגע הראשון 
מה זה, עליתי על רכב, ודרשתי שיטוס לרמב"ם. 

סי אחוז  חמישים  לי  נתנו  כשהשתחררתי  ־הפעם 
נוסף. לאנשים כמוני, שרוצים לעצב  כוי לאירוע 
את המציאות שבה הם חיים, זה בלתי נסבל. אחרי 
כמה חודשי החלמה באתי לרופא שלי, ואמרתי לו 
'תתקן אותי, תגיד לי מה לעשות, אני מוכן ללכת 

לירח'. אז עדיין חשבתי שזה בשביל לחזור לים".

אולמן עבר ניתוח דרמטי, שכלל בין השאר את 
שבירת הצלעות שלו וכריתה של שליש מהריאה, 
מספר  "כשאני  אומר.  הוא  א'",  פרק  נגמר  "וכך 
את זה לאנשים בארץ ובעולם, הם נהיים עצובים. 
באותה תקופה גם אני חשבתי ככה, אבל היום אני 
אלוהים  כי  כמתנה,  שמח,  כסיפור  זה  את  רואה 
יודע איפה הייתי מסתובב היום ומה הייתי חושב 
או מרגיש אם זה לא היה קורה. הדלק שמניע אותי 
היום זה להביא את הבשורה הזו למיליוני אנשים. 
אני לא רוצה שהם יחכו, כי אני יודע מה קורה לך 

כשאתה מתעורר".

ההבדל בין המנצחים והשאר
־ההתעוררות שלו התרחשה רק לקראת גיל אר

בעים. אולמן היה מדריך בפו"ם, בית הספר לפיקוד 
שה קצינים  צמד  במקרה  ופגש  צה"ל,  של  ־ומטה 

תאמנו לריצת מרתון. "משהו גרם לי לשאול אותם 
חודשים  שלושה  אליהם.  להצטרף  יכול  אני  אם 
טבריה.  של  במרתון  ודואב  כואב  רצתי  זה  אחרי 

אח מקומות  מיני  מכל  הבאתי  לסיים  הכוח  ־את 
רים בחיים שלי. הבאתי את הנחישות ואת ההחלטה 

לנצח, לא לוותר. 
אנחנו  מה  לנו  שאומר  גדול  קול  יש  "לכולנו 
יכולים ורוצים לעשות, ועשרות קולות קטנים של 
פחדים ותירוצים שאומרים לנו למה אנחנו בעצם 
יכולים. כשאתה חוצה קו סיום של מרתון או  לא 

הנפ הדברים  אחד  הראשונה,  בפעם  דומה  ־משהו 
־לאים שקורים לך זה שהקולות הקטנים לא נעל

מים, אבל ברור מי עובד אצל מי".
"בהת טריאתלון.  כמובן,  היה,  הבא  ־השלב 

גברים  הזויים.  לי  נראו  האלה  האנשים  כל  חלה 
ששואלים  גברים  צמודים,  צבעוניים  בטייטסים 
בשעווה.  או  בלייזר  מהרגליים  שיער  להוריד  אם 
אל תשכחי שאני באתי מהצבא, וכל זה היה זר לי, 
שלא  תחושות  הרגשתי  שהתחלתי  שמרגע  אלא 
הרגשתי מאז שהייתי ילד וידעתי שאני חייב עוד". 
שיקום  שבאמצעות  חשבו  שהרופאים  האיש 
מצא  רגיל,  כמעט  לתפקוד  לחזור  יוכל  מתאים 
מתחרה  באריזונה,  קצרה  תקופה  אחרי  עצמו  את 
בתחרות "איש הברזל": 3.86 ק"מ של שחייה בים, 
ולקינוח ריצת  180.25 ק"מ ברכיבה על אופניים, 
מרתון )קצת יותר מ־42 ק"מ(. לאחר אריזונה עשה 

זאת עוד חמש פעמים בחמש שנים עוקבות. 
הוא  ידי חבר,  כשהרעיון הועלה לראשונה על 
חשב שמדובר ברעיון מטורף, אבל התשוקה בערה, 

־"ולא רציתי שזה יהיה עוד סיפור של משהו שיכו
ולא עשיתי. התודעה שלי כבר הת ־לתי לעשות 

חילה להתרחב, אז לא יכולתי להשתמש בתירוצים 
הילדים,  האישה,  כמו  בהם,  משתמשים  שכולנו 

הבוס, הגיל, הזמן. אז עשיתי".
איך? †

"הדרך הכי קצרה לכל דבר שנרצה להשיג זה 
להיות במחיצת מי שכבר עשה את זה. לראות איך 
הוא חושב, מה הוא עושה. הלכתי למי שעושה את 
זה, וביקשתי שיבנה לי תוכנית. זה לא היה פשוט, 
תמיד יש קשיים. בפעם הראשונה בבריכה בקושי 
גמרתי ארבע בריכות, כשיצאתי עם חברים לרכוב 

־על אופניים הם השאירו אותי הרחק מאחור, וכש
כבר הייתי באמצע התחרות, היה שלב שבו פשוט 
את  גמרתי  הרגליים.  את  להזיז  יותר  יכולתי  לא 
הבגדים  את  ללבוש  אפילו  הצלחתי  ולא  השחייה 

־לרכיבה. מה שהציל אותי זה שהבנתי כבר אז שא
פשר לבחור מחשבות, שאני יכול לבחור לא לפחד, 
וככה הגעתי לקו הגמר ובאותה שנייה ידעתי שיש 

בי יותר".
לא מיצית את כל כולך בתחרות הזאת? †

אפשר  שאי  ידיעה  ידעתי  אבל  כן,  "לכאורה 
דברים  ואעשה  אמשיך  עוד  שאני  אותה,  להסביר 
שאני אפילו לא יודע מה הם. באותו רגע ניצתה בי 

וגדלה לחקור, למ ־תשוקה מטורפת שרק הולכת 
את  לאנשים  להגיש  מודלים,  מלשון  למדל,  פות, 
התשובה לשאלה מה מבדיל בין בני אדם, מה עושה 
וליצור  השאר,  כל  לבין  מנצחים  בין  ההבדל  את 

דרכים מעשיות שבהן הם יוכלו להיות מנצחים".
לא כולם יכולים להיות אלופים אולימפיים או  †

מנכ"לים גדולים.
על  מדבר  לא  אני  מנצחים,  אומר  "כשאני 
המטרות  את  להגשים  אלא  אחר,  מישהו  לנצח 
שלך עצמך. אני רוצה ללמד אנשים להבין איך זה 
שבאותן נסיבות יהיו מי שיהרסו, יפריעו, יקלקלו 
את הפוטנציאל של עצמם ושל אחרים, יתקרבנו, 
תזרוק  אם  שגם  ואחרים,  אומללים,  ויהיו  יאשימו 
אותם לבור, תכסה במכסה, תכניס פנימה עקרבים 
ותראה שגדל שם  ותסתלק, תחזור אחרי שנתיים 

דשא והעקרבים רוקדים סטפס".

אל תקראו לו גורו
אולמן לא אוהב את הכינוי גורו. למרות שאוצר 
המילים שלו כולל סיסמאות ומונחים כמו "תחומי 

"המגד רגשי",  "ג'י־פי־אס  קרב",  "מרשם  ־הזהב", 
־לור", "ארבעת העולמות )פיזי, מנטלי, רגשי ורו

חני(" ואפילו "מבחני אולמן", במהלך שיחתנו הוא 
חוזר לא אחת על ההצהרה שהוא לא כזה. לא גורו. 
הוא מספר שעל מנת לקבל תשובות לכל השאלות 
בינלאומיים  מומחים  אצל  ללמוד  הלך  הוא  שלו 

g המשך  l

"לכולנו יש קול גדול שאומר לנו מה אנחנו יכולים 
ורוצים לעשות, ועשרות קולות קטנים של פחדים 

ותירוצים שאומרים לנו למה אנחנו בעצם לא יכולים. 
כשאתה חוצה קו סיום של מרתון בפעם הראשונה, 
אחד הדברים הנפלאים שקורים לך זה שהקולות 
הקטנים לא נעלמים, אבל ברור מי עובד אצל מי"

"כל אחד יכול להיות 
גדול בהרבה מהאני 

העכשווי שלו, יכול להיות 
הגרסה הכי טובה של 

עצמו, בעסקים, בעבודה, 
 בזוגיות, ביחסים שלו 

עם הילדים"

־שמתמחים בהשגת ביצועי־על, למד בסדנאות לה
־שגת חופש כלכלי, ובנה מסגרות מעשיות להגש

מת מטרות. 
"רוב המשתתפים בסדנה הראשונה שלי היו בני 
מודה.  הוא  כורחם",  בעל  לשם  שגררתי  משפחה 

־"אנשים הם סקפטיים, אבל כשהם כבר באים ושו
מעים אותי, הם מבינים שזאת חוויה שהם חייבים 

לספר עליה לאחרים, כי הם רואים תוצאות".
וככל  ובארה"ב,  בארץ  ללמוד,  המשיך  אולמן 
שלמד, גם נמלא התרגשות. "זה מטורף", הוא חוזר. 
"רוב האנשים לא ממצים אפילו עשירית מהיכולות 
שלהם, לא שואלים את עצמם בכלל מה הם רוצים, 
להצליח,  יכולים  לא  שהם  עצמם  את  משכנעים 
ואני יודע שכן, שכל אחד יכול. לא כל אחד יכול 
להיות ברק אובמה, אבל כל אחד יכול להיות גדול 
יכול להיות הגרסה  בהרבה מהאני העכשווי שלו, 
בזוגיות,  בעבודה,  בעסקים,  עצמו,  של  טובה  הכי 

ביחסים שלו עם הילדים".
כל זה מוביל לאושר? †

־"בוודאי, האושר הוא תחושת ההתקדמות המת
מדת לעבר התמונה המנצחת שלך, תמונה שאתה 

קובע מה יש בה".
באבן,  שחוצב  כמי  עצמו  את  מתאר  אולמן 
אחרים  כדי ללמד  אדירים,  דרך במאמצים  מפלס 
את מה שנודע לו בחייו - שכל אחד יכול ללמוד 
שהוא  מה  את  להשיג  התודעה,  את  לשנות  איך 

־רוצה להשיג, לסלק את חסמי ההצלחה שלו, לש
בכל  הצלחה,  סיפורי  המון  לי  "יש  חייו.  את  נות 

תחום שאת יכולה לדמיין", הוא אומר. 
מהתורה  † מתלהבים  שלא  משתתפים  גם  יש 

שלך? 
שלנו  הסטטיסטיקה  "לפי  אולמן.  אומר  "יש", 
לו  מחזיר  ואני  מרוצה,  לא  מאות  לארבע  אחד 
אני  קטנות.  אותיות  ובלי  שאלות  בלי  הכסף  את 
לא פוחד מזה, כי אני יודע שאלה אנשים שעדיין 
לא מוכנים לזה. כשהם יהיו מוכנים, אני יודע מה 
יקרה להם, גם הם יידבקו באותו טירוף שלי וישנו 

את חייהם". 
וכל זה עושה אותך מאושר?  †

"בוודאי, אני יודע איך חייתי פעם ואיך אני חי 
־עכשיו, ואני רוצה לתת את זה לאחרים. אני מר

גיש שאני מביא לעולם הרבה מאוד ערך. זה כמו 
שריפה פנימית אצלי, שאי אפשר לכבות אותה".

יש לך עדיין חלום שלא מומש? †
אלף  בכמאה  היום  עד  שנגעתי  מעריך  "אני 
על  שהתרוצץ  שינדלר,  כמו  מרגיש  ואני  איש, 
שצריך  מיליונים  עוד  שיש  ואמר  הרכבת  רציף 
לעזור להם. אני יודע שיש עוד מיליון איש לפחות 
בארץ שאני יכול לשנות להם. מספיק שאני אגע 
בהם, ואת יתר הדרך הם יכולים לעשות לבד. ואחר 

כך - העולם". 8

לא זכית? מגיעה לך הנחה!

חיפה,  נחמיה  אוה  להבים,  עטיה  אביגיל  הרצליה,  לוזון  אביבה 
הרצליה,  פז  אורה  ב"ש,  אזולאי  אורה  חיים,  קרית  שור  אולגה 
ראשל"צ,  גיגי  אורנה  ת"א,  גולומב  אורלי  ת"א,  ברוורמן  אורית 
אור  אשר  איילת  ת"א,  צדקוני  אידה  גת,  קרית  וולפוביץ  אטה 
יהודה, אילנה אורן נ"צ, אילנה ברמן קרית מוצקין, אירית בן חמו 
דמרי  אנדרה  צורן,  פלינט  אלה  חצב,  מושב  דוריב  אלבז  נשר, 
ב"ש, אריאלה פרץ הוד השרון, אריאלה שפיץ נתניה, בינה פינטו 
אור יהודה, ג'ני לוזון הרצליה, גיטה חיים קרית אתא, גיל דור אבן 
יהודה, גלי חממי ראשל"צ, גליה מוסקוביץ כפ"ס, דבורה מגנאזי 
נתניה, דבורה פאר חיפה, דורית בר גולוב בת חפר, דורית לנדאו 
נתניה, דליה ורמונט פ"ת, דליה זינגר ת"א, דנה שושני מבשרת 
הילית  אביחיל,  יעקב  בן  דרורה  זאב,  גבעת  סולטן  דניז  ציון, 
מוסרי קרית אונו, ורד עזריאל קרית טבעון, ורדה כהן ב"ש, ז›נין 
חנה  גבעתיים,  נבאדו  חואן  ים,  בת  חזן  ז'קלין  ים,  קרית  בריותי 
יכין מבשרת ציון, חני הרפז ת"א, טובה לבין קרית אתא, יפה בן 
עמי חולון, יפה קורן חיפה, לאה כהן ב"ש, ליאור דרטלר חיפה, 
לילי ברוך ראשל"צ, ללי ביניאשוילי ירושלים, מאיה שקורי נתניה, 
הוד השרון,  מירב מרום  חיפה,  לבבי  מיכל  תוהמי חדרה,  מאיר 
מרים וינטראוב ר"ג, מרים שורץ נתניה, מרסל בן עמרם חדרה, 
מרסלה אלימלך אילת, נאוה גרברדיק ב"ב, נילי מרום ב"ש, נעמי 
גולדשטיין חיפה, סברינה אלישע אשדוד, סברינה כהן רמה"ש, 
סמדר מגם ציפורית, סמדר רחמים כפר תבור, עדה ברן מושב 
שמוש  עדינה  רעננה,  נפתלי  עדי  גבעתיים,  אלוני  עדי  אחיטוב, 
הרצליה, עדן יעקב ראשל"צ, עינב ברוך ת"א, עינת טלמון ת"א, 
עפרה דויטש גבעתיים, פנינה בן לולו קרית גת, פנינה גרוישטרן 
חוס  ראובן  בנימינה,  וולפסטל  קרין  פ"ת,  שטיק  צילה  הרצליה, 
ברזילי  רונית  נתניה,  קרויטורו  רויטל  עזר ר"ג,  ראשל»צ, רבקה 
הגלילית,  חצור  דאודי  רחל  השרון,  הוד  ברקו  רחל  יהודה,  אור 
רחל הדר פ"ת, רחל זית ראשל"צ, רחל שטורם ת"א, ריקי חנוכה 
ינאי ר"ג, שושנה דרוק  גת, שוש  הרצליה, שולמית לנדרי קרית 
חולון, שלומית צחור נהריה, שלומית רבי מודיעין, שמואל בוקובזה 
רמת אביב, שרה אשכנזי יפו, שרה גלאור אילת, שרה דקר ר"ג, 
אשדוד,  עוזיאל  שרון  מוצקין,  קרית  רביב  שרה  ב"ש,  כהן  שרה 

תומר דבש ירושלים.

התשובה הנכונה: ד. 1996

 • המשלוח חינם • המבצע בתוקף עד 30/01/14
• אין כפל מבצעים והנחות
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המנטור אלון אולמן מוביל להצלחה 
ולהשגת יעדים ומטרות באמצעות 

כמה הנחות יסוד: הצלחה איננה 
"פוקס"; אנשים רגילים יכולים 

להשיג תוצאות לא רגילות; אנחנו 
כותבים את הסרט של עצמנו 

ואפשר ללמוד איך מקבלים שליטה 
מיידית על החיים שלנו ועל מערכות 

היחסים ועל העסקים שלנו.
סיפור חייו של אולמן התחיל 

כ"עוד סיפור". ילד שגדל בקריית 
מוצקין, שאמנם מגיל 7, לדבריו, 

היה מנהיג ויזם חברתי, אבל ניווט 
את חייו, עד לעשור הרביעי בחייו, 
בתוך מסלול שגרתי של עבודה – 

משפחה - בית, בלי חלומות גדולים 
מדי. הוא היה איש צבא מצליח, רב 
סרן בחיל הים ומדריך ראשי בקורס 

חובלים, שחלם להיות מפקד חיל 
הים, סיים תואר שני בהצטיינות, 

נשוי באושר ואב לשלושה, עד שיום 
אחד, ללא כל הודעה מוקדמת, באה 
המציאות וטפחה על פניו, והוכיחה 

לו שלהיות מוסט מהמסלול זה 
לא בהכרח משהו שתלוי ברצונו 
או ברצון קרוביו. "הייתי בן 30, 
כשחשתי במהלך טיול בתורכיה 

כאבים איומים בחזה", הוא נזכר. 
"החלטתי לחזור מיד לארץ. במהלך 

הטיסה ארצה המצב החמיר. לא 
יכולתי לנשום, הרגשתי שאני הולך 

למות. כשהתעוררתי כבר הייתי 
בבית החולים בישראל, ושמעתי 

את הרופא אומר לסטודנטים שלו: 
'זה הפלא הרפואי שרציתי להראות 

לכם. אדם שעלה לטיסה עם חור 
בריאות ונשאר בחיים אף שלפי 

הספרות הרפואית הוא היה אמור 
למות'. בניתוח הורידו לי חתיכה 

מהריאה, הפרופיל הצבאי שלי 
הורד מ־97 ל־24 ואסרו עליי להיות 
בסביבת ים. אבל המשכתי במסלול 
הקודם של חיי, בשינויים מינוריים, 
שהתחייבו מהמצב הרפואי. ארבע 

"השאלה הרלוונטית של כל אחד מאיתנו לא צריכה 
להיות 'האם אני יכול', אלא 'מה אני מוכן לעשות כדי 

שזה יקרה'", מכריז אלון אולמן, האיש, המנטור והמרצה 
המבוקש, שבשבע השנים האחרונות הוביל באמצעות 

שלוש החברות שייסד - קוד המנצח, קוד העסק ופריצת 
גבולות - יותר מ־100 חברות וכ־16 אלף איש למטרות 

וליעדים שלהם, בעוצמה ובמהירות שלא הכירו / יעל ולצר

עסקים | ניהול / יזמות / טכנולוגיה / רכב / נדל"ן 
קואוצ'ינג

צילומים: טלי שיאצו

"אנחנו כותבים את 
הסרט של עצמנו"

אטמוספירה | 08.2014
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עסקים | ניהול / יזמות / טכנולוגיה / רכב / נדל"ן 
שנים לאחר מכן חזר אליי הכאב 
ההוא. התאשפזתי מיד, נותחתי 

ושוחררתי עם נקז בריאות. הסיכויים 
להישנּות הוערכו ב־50 אחוז".

פחדת?
"המוות לא הפחיד אותי. הקושי שלי 

היה להסתדר עם אי הוודאות ועם 
חוסר השליטה בחיי. בחרתי לעבור 

ניתוח, לאבד שליש מהריאה אבל 
לא להמשיך לחיות בתחושה שאין 

לי שליטה על חיי. זמן ההתאוששות 
הארוך מהניתוח היה הזמן שבו 

עצרתי וניסיתי להבין מה קרה ולמה 
קרה ולאן אני הולך מפה ומה אני 
עושה עם חיי. בדיעבד אני מבין 

שרק אחרי שכמעט מּתי התחלתי 
לחיות, ובעוצמה".

כמו בהרבה סיטואציות בחיים, 
התשובה לשאלה הגיעה אליו 

במקרה. "הייתי בן 40, מדריך פו"מ 
בצבא, ופגשתי במקרה חבורה 

של רצי מרתון. אף שעד אז לא 
רצתי מרחקים החלטתי שאם הם 
מצליחים, גם אני אצליח. בתוך 

שלושה חודשים השגתי את המטרה. 
כשסיימתי את ריצת המרתון 

הראשונה בחיי, הבנתי שזו הנקודה 
שבה מתחילים חיי החדשים".
כשסימן וי על המטרה הזאת, 

החליט אולמן לעלות מדרגה ונרשם 
לתחרות הטריאתלון החצי אולימפי. 
זה אומר לעבור 750 מ' בשחייה, 20 

ק"מ ברכיבה על אופניים וחמישה 
ק"מ בריצה. גם על זה סימן וי גדול. 

"במבט לאחור אני מבין שהאתגר 
משך אותי. רציתי להוכיח לעצמי 
שאני יכול לעשות הכל גם אחרי 
הניתוח ונרשמתי ל'איש הברזל'".
כדי להוכיח שאין משהו שהוא 

רחוק מדי ובלתי אפשרי?
"הספורט הוא תחום אחד שדרכו 

אפשר להוכיח את התיאוריה - שאם 
יש כיוון ומטרה ורצון, אפשר להגיע 

לשם. הזמן המקסימלי לסיים את 

תחרות איש הברזל הוא 17 שעות. 
אני סיימתי את התחרות ב־12 שעות 
ו־20 דקות, וקו הסיום של התחרות 
היה קו ההתחלה של חיי החדשים. 

זה היה הרגע שבו הבנתי שאני 
יכול לעשות כל מה שאני רוצה, 

ומלבד זאת גם הבנתי, שמה שנכון 
לגביי, נכון לגבי כולם. הבנתי שכל 
אחד יכול להגיע להצלחה. התובנה 

הזאת סימנה עבורי את היעד, את 
השליחות שלי, לייצר ולהפיץ 

ידע שיעזור לאנשים להבין את 
הפוטנציאל שטמון בהם, ולהגיע 

לתוצאות בעוצמה ובמהירות". 
זה היה הרגע שממנו התחיל אולמן 
להקדיש את כל זמנו ומרצו למען 

המטרה. הוא קרא הרבה ספרים 
בנושא, פגש אנשים שהתמחו 

בפריצת גבולות ובהשגת יעדים ועל 
בסיס הידע האישי והסיפור האישי 

שלו, בתוספת הידע התיאורטי 
שאסף, בנה את "קוד המנצח", מודל 

פרקטי להצלחה יישומית בחיים, 
שיכול להביא אנשים להגשמה 

עצמית ולהרגשה שהם בתוך החיים 
ולא רק עוברים לידם.

ובכל זאת רבים לא מגיעים ליעדים 
וחיים בתחושה של החמצה. 
"כולם רוצים להיות עשירים, 

בריאים, שמחים, מאושרים, אבל 
הרוב לעולם לא יחיו את החיים 
שהם יכולים לחיות, וזו תחושת 

ההחמצה הגדולה שרבים מרגישים. 
זה בגלל ארבעה חסמי הצלחה, 

שגורמים לנו לישון בעמידה, 
ובגינם אנחנו נותנים לחיים שלנו 
לעבור מנגד. אנשים לא מכירים 

את החוקים, החיצוניים והפנימיים, 
לא יודעים מה הם באמת רוצים, 
ולכן לא מציבים לעצמם מטרות. 

חייבים לזכור ששודד הזמן הגדול 
ביותר בחיים הוא היעדר כיוון. רוב 

האנשים פוחדים, ופחד מסמן את 
הגבולות שלנו. מי שמוכן לעשות 

רק את מה שנוח לו מוצא את 
עצמו עם חיים לא נוחים בקצה. 

החסם הרביעי הוא הרגלים, שאינם 
מקדמים אותנו לשום מקום בחיים. 

גם אצלי, עד גיל 40, הכל היה 
בגדר פקודות 'עבור', כי זה באמת 
מפחיד לעצור ולשאול שאלות. אף 

שבתוכך פנימה אתה יודע שלא יכול 
להיות שאלו החיים, הייתי כמו הרוב 

המכריע והתנהלתי על אוטומט, 
הישרדות תוך כדי תנועה".

אנשים פוחדים משינוי.
"אכן, הפחד מהווה חסם גדול 

להצלחה, ומסביר גם את הקושי 
להיגמל מהרגלים. אנשים חוששים 
לצאת מאזורי הנוחות שלהם. פחד 

הוא דבר טבעי. רק משוגעים לא 
פוחדים. לכולנו יש פחד קהל, כי 
אנחנו חוששים ממה יגידו עלינו. 

וכן, גם גברים פוחדים, וגם אני 
פוחד, אבל צריך לדעת להתמודד 

עם הפחד".
אתה ממלא אולמות, אנשים 

מגיעים בזכותך למקומות שלא 
חלמו להגיע אליהם. הגעת לפסגה?

"פסגה זו מטאפורה. הגעתי לכמה 
פסגות שבעבר לא הייתי מסוגל 

לדמיין אותן, וזה רק מעלה לי את 
התשוקה. פעם הייתה לי עבודה, 

אחר כך הייתה לי קריירה. היום אני 
בשליחות ועושה את עבודתי 

באהבה, רוצה לעזור לאנשים, כי 
לאנשים יש יכולות אדירות. פעם רק 

האמנתי, היום אני יודע שכל אחד 
יכול לחיות חיים טובים יותר ממה 

שהוא חי בהווה. אפשר להיראות 
טוב יותר, להיות בריא יותר, להגיע 
לאן שמבקשים להגיע. יש כל מיני 

פסגות בחיים. אנשי הברזל חיים 
בלהט ובתשוקה. האחרים חושבים 

'למה לא'. אני רוצה להביא כמה 
שיותר אנשים לשאול 'איך כן'. 

בסוף מבינים שאי אפשר לבזבז זמן. 
אפשר לבזבז את החיים". 

  
 אלון אולמן

"היום אני יודע 
שכל אחד יכול 

לחיות חיים 
טובים יותר 

ממה שהוא חי 
בהווה"

אטמוספירה | 08.2014
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צילום: רן ברגמןשחר בן-פורת

ראיון

שנים הזנחתי את עצמי. בגיל 30 ומשהו היה לי 
סנטר כפול, עיגולים שחורים מתחת לעיניים, 

כרס וכאבי גב. היום אני רחוק מזה 

הוא חושב שההצלחה אפשרית ואינה 
תלויה, בגורל ובמזל. לדעתו, אנשים רגילים 
יכולים להשיג תוצאות לא רגילות ולשמור 
עליהן לאורך החיים, בקלות נטולת מאמץ. 
אלון אולמן, האיש שחייו התהפכו והשתנו 
בעשור הרביעי לחייו, בראיון מיוחד 

לא  שאנו  הבנתי  הצלחתי.  קרה,  וזה  מסויימים  מחירים  שילמתי  מסויימת,  בצורה 
לגבי  התהיות  עלו  מיד  אדם,  כבני  להיות  יכולים  שאנו  מה  של  הקצה  את  מגרדים 
התובנות אליהן הוביל אותי ה-איירון מן; איך עושים כסף כמו האיירון מן? איך עושים 
עסקים כמו האיירון מן? כיצד מנהלים מערכות יחסים כמו האיירון מן? כיצד מביאים 
ערך לאחרים כמו האיירון מן? מאותו רגע התעוררה בי תשוקה שרק עולה כל הזמן, 
לנסות להבין מה עושה את ההבדל בין אנשים. איך יכול להיות שבנסיבות דומות, אחד 

יתלונן על המצב ויקרוס והשני תמיד יעלה את עצמו ואת אלה שלידו". 

מתשוקה לעשייה
את התשוקה שהחלה לבעור בו לפני כ-7 שנים, תרגם אולמן לשתי סדנאות אימון. 
אחרי שלמד לדבריו אצל המומחים בתחומי התפתחות אישית ואימון ברחבי העולם, 
הוא פיתח את "פריצת גבולות לתוצאות" עבור עסקים ו"קוד המנצח" עבור אנשים 
פרטיים, בצד מספר הרצאות בתחום. הוא מעריך שעד היום הוא הרצה ואימן עשרות 
מי  כל  את  לכבוש  מאיימת  כמו  שלו  התשוקה  זה,  על  מדבר  כשהוא  אנשים.  אלפי 

שמאזין. 

מה אתה בעצם יודע לעשות?
ובמהירות  בעוצמה  אבל  שלהם  המטרות  את  להשיג  ולארגונים  לאנשים  עוזר  "אני 
הם  כיצד  להבין  אפשר  שאי  דברים  שיש  חשבתי  הקודמים  בחיי  הכירו.  לא  שהם 
עובדים ויש דברים לא ברורים. היום אני יודע - יש כלים ברורים וחוקים להצלחה, יש 

מתודולוגיות. הדברים שמתרחשים אינם מתרחשים כך סתם".

להצלחה
אולמן מבסס את עבודתו על שתי הנחות יסוד. הראשונה אומרת כי ההצלחה אפשרית ואינה תלויה, מקריסה

כפי שנהוג לחשוב, במקריות, גורל, מזל, המצב במדינה וכד'. הנחת היסוד השניה אומרת כי אנשים 
רגילים יכולים להשיג תוצאות לא רגילות ולשמור עליהן לאורך החיים, בקלות נטולת מאמץ. "זה לא 

אומר לא לעבוד ולא לעשות", הוא מבהיר. 
סיפור הצלחה הפיזיולוגי של אולמן הוא רק אחד הדברים המרשימים בסיפור החיים שלו. כמי שסבל 
מבעיות חמורות בריאות, כיום אולמן נמצא לדבריו במצב פיזיולוגי טוב מאי פעם. "שנים הזנחתי את 
עצמי. בגיל 30 ומשהו היה לי סנטר כפול, עיגולים שחורים מתחת לעיניים, כרס וכאבי גב. היום אני 
רחוק מזה". בהתאם, רבים מהמשתתפים בסדנאות שלו מתחילים לרוץ, כחלק מאורח חיים בריא יותר, 

אבל הוא מכוון את השיטה שלו לכל אחד, עם כל מטרה או חלום.

אולמן משרטט את ארבעת הגורמים לכשלון - ובהתאם, גם להצלחה;
"הראשון הוא העדר הידע ביחס לחוקים לפיהם עובד העולם. המרכזי שבהם אומר כי דומה מושך את 
הדומה אליו, כחלק מתפיסה האומרת שהאדם יוצר את המציאות שלו. אם יש לי מחשבה שאומרת 
יהיה רגש של מוטיבציה והפעולה בהתאם. אם אני אהיה מרוכז במה אני לא  יכול', הרגש שלי  'אני 
יכול, הרגש יהיה של חוסר אונים ולא תהיה פעולה. הגורם השני לכשלון הוא העדר בהירות לגבי מה 
אנו רוצים מעצמנו. ל-90% מהאנשים הבוגרים אין תשובה לשאלה 'מהן שלוש המטרות שלך לשנה 
הקרובה, אישית, עסקית ובמערכות יחסים'. כשאדם לא יודע מה הוא רוצה, זה כמו לזרוק מיליון חיצים 
על לוח מטרה שאתה לא יודע איפה נמצא. הגורם השלישי הוא הפחדים שלנו - מכשלון, ממה יגידו - 
והסיפורים שאנו מספרים לעצמנו כתוצאה מכך, כמו 'אני לא יכול', 'אני מבוגר מדי', 'חלש מדי' וכד'. 
הרביעי טמון  רוב האנשים לא חושבים על מה הם חושבים, והרוב חושבים שהם לא ראויים. הגורם 

בהרגלים שלנו. אנשים לא טיפשים ולא פראיירים, ומאידך, לכולנו יש הרגלים שלא מקדמים אותנו". 
לדברי אולמן, בעוד שהמודעות לגוף ולבריאות נמצאת בעלייה, הרוב עדיין לא עושים את השינוי. "זה 
הקהל שאני חייב ומשתוקק להעביר לו את הידע והוא הכי קשה להגיע אליו. אני יודע איך אני הייתי, 
עד גיל 40 אפילו ברמה הכי פשוטה של התזונה שלי, זה היה כמו למלא דלק באוקטן לא מתאים באוטו. 
אדם יכול להביא את עצמו רחוק מאוד ממה שהוא חושב. זה הרבה יותר כיף ובריא להיות עשיר, למשל, 

כולם יודעים לדקלם את זה; אבל זה אפשרי עבור אנשים שמוכנים לשלם את המחירים. 
"יש את האני העכשווי שלנו ויש את האני האפשרי. אנשים חושבים שצריכות לעבור שנים כדי לסגור 
את הפער בין האני העכשווי לבין האני האפשרי, אבל זה לא חייב להיות ככה. אם אדם מצליח לחוות 

את האני האפשרי שלו, גם לדקות ספורות, הוא לא ינוח ולא ישקוט עד שהוא יגיע אליו".

Ironman

שאמור  הים  בחיל  בכיר  קצין  ילדים,  לשלושה  ואב  נשוי  אולמן.  אלון  של  בחייו  טוב  היה  כל 
היה להתמנות ביום מן הימים למפקד החיל, בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה ותואר שני 
הפנימית  התחושה  זאת,  ובכל  ישראלי.  הצלחה  סיפור  לכאורה,  עסקים.  במנהל  בהצטיינות 

הייתה שכל מה שהשיג, לא תאמה בדיוק את מה שרצה. 
הריאות  לישראל קרסה אחת משתי  טיסה מפרנקפורט  באמצע   .30 לגיל  הגיע  החל כשאולמן  השינוי 
בגופו, ובגובה 33 אלף רגל אולמן הפסיק לנשום. היום, מתקרב לגיל 48, אולמן יכול להתגאות בהשגים 
רבים. הוא סיים 4 פעמים את תחרות האיירון מן, הכוללת 3.8 ק"מ שחיה בים הפתוח, ריצת מרתון של 
42.2 ק"מ ועוד 180 ק"מ רכיבה על אופניים. במקביל הוא פיתח שיטת אימון ייחודית שבעזרתה חוללו 

עשרות אלפי ישראלים שינוי בחיים שלהם. בין השאר, הם התחילו לרוץ.

מצא את ההבדלים 
את  שיבשה  הריאה  קריסת  נוספים.  משברים  אולמן  עבר  להצלחה,  הקריסה  בין  שעברו  השנים  ב-18 
הקריירה הצבאית שלו, והעובדה שהיא התרחשה מחדש 4.5 שנים לאחר מכן רק הוסיפה מסמר לארון 
למנוע קריסת  לניתוח שמטרתו היתה  נכנס  הוא  וחצי לאחר מכן  הקבורה הפיזיולוגי-קרבי שלו. שנה 
ריאות נוספת, במהלכו כרתו הרופאים חלק מהריאה הפגועה. "לא הייתי אדם מסכן, בעיניים חיצוניות 

הייתי אפילו מצליח, היום אני מבין שהיו לי מטרות ויעדים והשגתי אותם".
 3 תוך  ריצת מרתון.  לרוץ   - אולמן לעשות משהו שלא עשה מעולם  40, החליט  לגיל  כשהוא התקרב 
חודשים הוא התאמן ונרשם למרתון טבריה, וכשסיים החליט שהוא רוצה להמשיך להתאמן. אחרי הכל, 

אם כולם מסביבו לא סבלו כמוהו, חייבת להיות דרך אחרת. התחנה הבאה היתה טריאתלון.

איך זה מרגיש?
"הרגשתי כמו ילד. רגש שלא הרגשתי שנים, והחלטתי שאני רוצה עוד. המשכתי באימונים, אחד מחברי 
הלהיב אותי לגבי ה-איירון מן. בגיל 41 סיימתי את התחרות ב-12 שעות ו-20 דקות מתוך 16 השעות 

המוקצבות, באותו יום חיי השתנו".

 כלומר?
"מבחינה רגשית הייתי מאושר. איך שחציתי את קו הסיום ידעתי שיש לי עוד, שאני יכול לעשות זאת 
מהר יותר, בשנה הבאה במקום אחר. מהר מאוד הבנתי שזה לא רק פיזי; עשיתי משהו מסוים, פעלתי 

ה
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ראיון

שנים הזנחתי את עצמי. בגיל 30 ומשהו היה לי 
סנטר כפול, עיגולים שחורים מתחת לעיניים, 

כרס וכאבי גב. היום אני רחוק מזה 

הוא חושב שההצלחה אפשרית ואינה 
תלויה, בגורל ובמזל. לדעתו, אנשים רגילים 
יכולים להשיג תוצאות לא רגילות ולשמור 
עליהן לאורך החיים, בקלות נטולת מאמץ. 
אלון אולמן, האיש שחייו התהפכו והשתנו 
בעשור הרביעי לחייו, בראיון מיוחד 

לא  שאנו  הבנתי  הצלחתי.  קרה,  וזה  מסויימים  מחירים  שילמתי  מסויימת,  בצורה 
לגבי  התהיות  עלו  מיד  אדם,  כבני  להיות  יכולים  שאנו  מה  של  הקצה  את  מגרדים 
התובנות אליהן הוביל אותי ה-איירון מן; איך עושים כסף כמו האיירון מן? איך עושים 
עסקים כמו האיירון מן? כיצד מנהלים מערכות יחסים כמו האיירון מן? כיצד מביאים 
ערך לאחרים כמו האיירון מן? מאותו רגע התעוררה בי תשוקה שרק עולה כל הזמן, 
לנסות להבין מה עושה את ההבדל בין אנשים. איך יכול להיות שבנסיבות דומות, אחד 

יתלונן על המצב ויקרוס והשני תמיד יעלה את עצמו ואת אלה שלידו". 

מתשוקה לעשייה
את התשוקה שהחלה לבעור בו לפני כ-7 שנים, תרגם אולמן לשתי סדנאות אימון. 
אחרי שלמד לדבריו אצל המומחים בתחומי התפתחות אישית ואימון ברחבי העולם, 
הוא פיתח את "פריצת גבולות לתוצאות" עבור עסקים ו"קוד המנצח" עבור אנשים 
פרטיים, בצד מספר הרצאות בתחום. הוא מעריך שעד היום הוא הרצה ואימן עשרות 
מי  כל  את  לכבוש  מאיימת  כמו  שלו  התשוקה  זה,  על  מדבר  כשהוא  אנשים.  אלפי 

שמאזין. 

מה אתה בעצם יודע לעשות?
ובמהירות  בעוצמה  אבל  שלהם  המטרות  את  להשיג  ולארגונים  לאנשים  עוזר  "אני 
הם  כיצד  להבין  אפשר  שאי  דברים  שיש  חשבתי  הקודמים  בחיי  הכירו.  לא  שהם 
עובדים ויש דברים לא ברורים. היום אני יודע - יש כלים ברורים וחוקים להצלחה, יש 

מתודולוגיות. הדברים שמתרחשים אינם מתרחשים כך סתם".

להצלחה
אולמן מבסס את עבודתו על שתי הנחות יסוד. הראשונה אומרת כי ההצלחה אפשרית ואינה תלויה, מקריסה

כפי שנהוג לחשוב, במקריות, גורל, מזל, המצב במדינה וכד'. הנחת היסוד השניה אומרת כי אנשים 
רגילים יכולים להשיג תוצאות לא רגילות ולשמור עליהן לאורך החיים, בקלות נטולת מאמץ. "זה לא 

אומר לא לעבוד ולא לעשות", הוא מבהיר. 
סיפור הצלחה הפיזיולוגי של אולמן הוא רק אחד הדברים המרשימים בסיפור החיים שלו. כמי שסבל 
מבעיות חמורות בריאות, כיום אולמן נמצא לדבריו במצב פיזיולוגי טוב מאי פעם. "שנים הזנחתי את 
עצמי. בגיל 30 ומשהו היה לי סנטר כפול, עיגולים שחורים מתחת לעיניים, כרס וכאבי גב. היום אני 
רחוק מזה". בהתאם, רבים מהמשתתפים בסדנאות שלו מתחילים לרוץ, כחלק מאורח חיים בריא יותר, 

אבל הוא מכוון את השיטה שלו לכל אחד, עם כל מטרה או חלום.

אולמן משרטט את ארבעת הגורמים לכשלון - ובהתאם, גם להצלחה;
"הראשון הוא העדר הידע ביחס לחוקים לפיהם עובד העולם. המרכזי שבהם אומר כי דומה מושך את 
הדומה אליו, כחלק מתפיסה האומרת שהאדם יוצר את המציאות שלו. אם יש לי מחשבה שאומרת 
יהיה רגש של מוטיבציה והפעולה בהתאם. אם אני אהיה מרוכז במה אני לא  יכול', הרגש שלי  'אני 
יכול, הרגש יהיה של חוסר אונים ולא תהיה פעולה. הגורם השני לכשלון הוא העדר בהירות לגבי מה 
אנו רוצים מעצמנו. ל-90% מהאנשים הבוגרים אין תשובה לשאלה 'מהן שלוש המטרות שלך לשנה 
הקרובה, אישית, עסקית ובמערכות יחסים'. כשאדם לא יודע מה הוא רוצה, זה כמו לזרוק מיליון חיצים 
על לוח מטרה שאתה לא יודע איפה נמצא. הגורם השלישי הוא הפחדים שלנו - מכשלון, ממה יגידו - 
והסיפורים שאנו מספרים לעצמנו כתוצאה מכך, כמו 'אני לא יכול', 'אני מבוגר מדי', 'חלש מדי' וכד'. 
הרביעי טמון  רוב האנשים לא חושבים על מה הם חושבים, והרוב חושבים שהם לא ראויים. הגורם 

בהרגלים שלנו. אנשים לא טיפשים ולא פראיירים, ומאידך, לכולנו יש הרגלים שלא מקדמים אותנו". 
לדברי אולמן, בעוד שהמודעות לגוף ולבריאות נמצאת בעלייה, הרוב עדיין לא עושים את השינוי. "זה 
הקהל שאני חייב ומשתוקק להעביר לו את הידע והוא הכי קשה להגיע אליו. אני יודע איך אני הייתי, 
עד גיל 40 אפילו ברמה הכי פשוטה של התזונה שלי, זה היה כמו למלא דלק באוקטן לא מתאים באוטו. 
אדם יכול להביא את עצמו רחוק מאוד ממה שהוא חושב. זה הרבה יותר כיף ובריא להיות עשיר, למשל, 

כולם יודעים לדקלם את זה; אבל זה אפשרי עבור אנשים שמוכנים לשלם את המחירים. 
"יש את האני העכשווי שלנו ויש את האני האפשרי. אנשים חושבים שצריכות לעבור שנים כדי לסגור 
את הפער בין האני העכשווי לבין האני האפשרי, אבל זה לא חייב להיות ככה. אם אדם מצליח לחוות 

את האני האפשרי שלו, גם לדקות ספורות, הוא לא ינוח ולא ישקוט עד שהוא יגיע אליו".

Ironman

שאמור  הים  בחיל  בכיר  קצין  ילדים,  לשלושה  ואב  נשוי  אולמן.  אלון  של  בחייו  טוב  היה  כל 
היה להתמנות ביום מן הימים למפקד החיל, בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה ותואר שני 
הפנימית  התחושה  זאת,  ובכל  ישראלי.  הצלחה  סיפור  לכאורה,  עסקים.  במנהל  בהצטיינות 

הייתה שכל מה שהשיג, לא תאמה בדיוק את מה שרצה. 
הריאות  לישראל קרסה אחת משתי  טיסה מפרנקפורט  באמצע   .30 לגיל  הגיע  החל כשאולמן  השינוי 
בגופו, ובגובה 33 אלף רגל אולמן הפסיק לנשום. היום, מתקרב לגיל 48, אולמן יכול להתגאות בהשגים 
רבים. הוא סיים 4 פעמים את תחרות האיירון מן, הכוללת 3.8 ק"מ שחיה בים הפתוח, ריצת מרתון של 
42.2 ק"מ ועוד 180 ק"מ רכיבה על אופניים. במקביל הוא פיתח שיטת אימון ייחודית שבעזרתה חוללו 

עשרות אלפי ישראלים שינוי בחיים שלהם. בין השאר, הם התחילו לרוץ.

מצא את ההבדלים 
את  שיבשה  הריאה  קריסת  נוספים.  משברים  אולמן  עבר  להצלחה,  הקריסה  בין  שעברו  השנים  ב-18 
הקריירה הצבאית שלו, והעובדה שהיא התרחשה מחדש 4.5 שנים לאחר מכן רק הוסיפה מסמר לארון 
למנוע קריסת  לניתוח שמטרתו היתה  נכנס  הוא  וחצי לאחר מכן  הקבורה הפיזיולוגי-קרבי שלו. שנה 
ריאות נוספת, במהלכו כרתו הרופאים חלק מהריאה הפגועה. "לא הייתי אדם מסכן, בעיניים חיצוניות 

הייתי אפילו מצליח, היום אני מבין שהיו לי מטרות ויעדים והשגתי אותם".
 3 תוך  ריצת מרתון.  לרוץ   - אולמן לעשות משהו שלא עשה מעולם  40, החליט  לגיל  כשהוא התקרב 
חודשים הוא התאמן ונרשם למרתון טבריה, וכשסיים החליט שהוא רוצה להמשיך להתאמן. אחרי הכל, 

אם כולם מסביבו לא סבלו כמוהו, חייבת להיות דרך אחרת. התחנה הבאה היתה טריאתלון.

איך זה מרגיש?
"הרגשתי כמו ילד. רגש שלא הרגשתי שנים, והחלטתי שאני רוצה עוד. המשכתי באימונים, אחד מחברי 
הלהיב אותי לגבי ה-איירון מן. בגיל 41 סיימתי את התחרות ב-12 שעות ו-20 דקות מתוך 16 השעות 

המוקצבות, באותו יום חיי השתנו".

 כלומר?
"מבחינה רגשית הייתי מאושר. איך שחציתי את קו הסיום ידעתי שיש לי עוד, שאני יכול לעשות זאת 
מהר יותר, בשנה הבאה במקום אחר. מהר מאוד הבנתי שזה לא רק פיזי; עשיתי משהו מסוים, פעלתי 

ה
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צילום: רן ברגמןשחר בן-פורת

ראיון

שנים הזנחתי את עצמי. בגיל 30 ומשהו היה לי 
סנטר כפול, עיגולים שחורים מתחת לעיניים, 

כרס וכאבי גב. היום אני רחוק מזה 

הוא חושב שההצלחה אפשרית ואינה 
תלויה, בגורל ובמזל. לדעתו, אנשים רגילים 
יכולים להשיג תוצאות לא רגילות ולשמור 
עליהן לאורך החיים, בקלות נטולת מאמץ. 
אלון אולמן, האיש שחייו התהפכו והשתנו 
בעשור הרביעי לחייו, בראיון מיוחד 

לא  שאנו  הבנתי  הצלחתי.  קרה,  וזה  מסויימים  מחירים  שילמתי  מסויימת,  בצורה 
לגבי  התהיות  עלו  מיד  אדם,  כבני  להיות  יכולים  שאנו  מה  של  הקצה  את  מגרדים 
התובנות אליהן הוביל אותי ה-איירון מן; איך עושים כסף כמו האיירון מן? איך עושים 
עסקים כמו האיירון מן? כיצד מנהלים מערכות יחסים כמו האיירון מן? כיצד מביאים 
ערך לאחרים כמו האיירון מן? מאותו רגע התעוררה בי תשוקה שרק עולה כל הזמן, 
לנסות להבין מה עושה את ההבדל בין אנשים. איך יכול להיות שבנסיבות דומות, אחד 

יתלונן על המצב ויקרוס והשני תמיד יעלה את עצמו ואת אלה שלידו". 

מתשוקה לעשייה
את התשוקה שהחלה לבעור בו לפני כ-7 שנים, תרגם אולמן לשתי סדנאות אימון. 
אחרי שלמד לדבריו אצל המומחים בתחומי התפתחות אישית ואימון ברחבי העולם, 
הוא פיתח את "פריצת גבולות לתוצאות" עבור עסקים ו"קוד המנצח" עבור אנשים 
פרטיים, בצד מספר הרצאות בתחום. הוא מעריך שעד היום הוא הרצה ואימן עשרות 
מי  כל  את  לכבוש  מאיימת  כמו  שלו  התשוקה  זה,  על  מדבר  כשהוא  אנשים.  אלפי 

שמאזין. 

מה אתה בעצם יודע לעשות?
ובמהירות  בעוצמה  אבל  שלהם  המטרות  את  להשיג  ולארגונים  לאנשים  עוזר  "אני 
הם  כיצד  להבין  אפשר  שאי  דברים  שיש  חשבתי  הקודמים  בחיי  הכירו.  לא  שהם 
עובדים ויש דברים לא ברורים. היום אני יודע - יש כלים ברורים וחוקים להצלחה, יש 

מתודולוגיות. הדברים שמתרחשים אינם מתרחשים כך סתם".

להצלחה
אולמן מבסס את עבודתו על שתי הנחות יסוד. הראשונה אומרת כי ההצלחה אפשרית ואינה תלויה, מקריסה

כפי שנהוג לחשוב, במקריות, גורל, מזל, המצב במדינה וכד'. הנחת היסוד השניה אומרת כי אנשים 
רגילים יכולים להשיג תוצאות לא רגילות ולשמור עליהן לאורך החיים, בקלות נטולת מאמץ. "זה לא 

אומר לא לעבוד ולא לעשות", הוא מבהיר. 
סיפור הצלחה הפיזיולוגי של אולמן הוא רק אחד הדברים המרשימים בסיפור החיים שלו. כמי שסבל 
מבעיות חמורות בריאות, כיום אולמן נמצא לדבריו במצב פיזיולוגי טוב מאי פעם. "שנים הזנחתי את 
עצמי. בגיל 30 ומשהו היה לי סנטר כפול, עיגולים שחורים מתחת לעיניים, כרס וכאבי גב. היום אני 
רחוק מזה". בהתאם, רבים מהמשתתפים בסדנאות שלו מתחילים לרוץ, כחלק מאורח חיים בריא יותר, 

אבל הוא מכוון את השיטה שלו לכל אחד, עם כל מטרה או חלום.

אולמן משרטט את ארבעת הגורמים לכשלון - ובהתאם, גם להצלחה;
"הראשון הוא העדר הידע ביחס לחוקים לפיהם עובד העולם. המרכזי שבהם אומר כי דומה מושך את 
הדומה אליו, כחלק מתפיסה האומרת שהאדם יוצר את המציאות שלו. אם יש לי מחשבה שאומרת 
יהיה רגש של מוטיבציה והפעולה בהתאם. אם אני אהיה מרוכז במה אני לא  יכול', הרגש שלי  'אני 
יכול, הרגש יהיה של חוסר אונים ולא תהיה פעולה. הגורם השני לכשלון הוא העדר בהירות לגבי מה 
אנו רוצים מעצמנו. ל-90% מהאנשים הבוגרים אין תשובה לשאלה 'מהן שלוש המטרות שלך לשנה 
הקרובה, אישית, עסקית ובמערכות יחסים'. כשאדם לא יודע מה הוא רוצה, זה כמו לזרוק מיליון חיצים 
על לוח מטרה שאתה לא יודע איפה נמצא. הגורם השלישי הוא הפחדים שלנו - מכשלון, ממה יגידו - 
והסיפורים שאנו מספרים לעצמנו כתוצאה מכך, כמו 'אני לא יכול', 'אני מבוגר מדי', 'חלש מדי' וכד'. 
הרביעי טמון  רוב האנשים לא חושבים על מה הם חושבים, והרוב חושבים שהם לא ראויים. הגורם 

בהרגלים שלנו. אנשים לא טיפשים ולא פראיירים, ומאידך, לכולנו יש הרגלים שלא מקדמים אותנו". 
לדברי אולמן, בעוד שהמודעות לגוף ולבריאות נמצאת בעלייה, הרוב עדיין לא עושים את השינוי. "זה 
הקהל שאני חייב ומשתוקק להעביר לו את הידע והוא הכי קשה להגיע אליו. אני יודע איך אני הייתי, 
עד גיל 40 אפילו ברמה הכי פשוטה של התזונה שלי, זה היה כמו למלא דלק באוקטן לא מתאים באוטו. 
אדם יכול להביא את עצמו רחוק מאוד ממה שהוא חושב. זה הרבה יותר כיף ובריא להיות עשיר, למשל, 

כולם יודעים לדקלם את זה; אבל זה אפשרי עבור אנשים שמוכנים לשלם את המחירים. 
"יש את האני העכשווי שלנו ויש את האני האפשרי. אנשים חושבים שצריכות לעבור שנים כדי לסגור 
את הפער בין האני העכשווי לבין האני האפשרי, אבל זה לא חייב להיות ככה. אם אדם מצליח לחוות 

את האני האפשרי שלו, גם לדקות ספורות, הוא לא ינוח ולא ישקוט עד שהוא יגיע אליו".

Ironman

שאמור  הים  בחיל  בכיר  קצין  ילדים,  לשלושה  ואב  נשוי  אולמן.  אלון  של  בחייו  טוב  היה  כל 
היה להתמנות ביום מן הימים למפקד החיל, בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה ותואר שני 
הפנימית  התחושה  זאת,  ובכל  ישראלי.  הצלחה  סיפור  לכאורה,  עסקים.  במנהל  בהצטיינות 

הייתה שכל מה שהשיג, לא תאמה בדיוק את מה שרצה. 
הריאות  לישראל קרסה אחת משתי  טיסה מפרנקפורט  באמצע   .30 לגיל  הגיע  החל כשאולמן  השינוי 
בגופו, ובגובה 33 אלף רגל אולמן הפסיק לנשום. היום, מתקרב לגיל 48, אולמן יכול להתגאות בהשגים 
רבים. הוא סיים 4 פעמים את תחרות האיירון מן, הכוללת 3.8 ק"מ שחיה בים הפתוח, ריצת מרתון של 
42.2 ק"מ ועוד 180 ק"מ רכיבה על אופניים. במקביל הוא פיתח שיטת אימון ייחודית שבעזרתה חוללו 

עשרות אלפי ישראלים שינוי בחיים שלהם. בין השאר, הם התחילו לרוץ.

מצא את ההבדלים 
את  שיבשה  הריאה  קריסת  נוספים.  משברים  אולמן  עבר  להצלחה,  הקריסה  בין  שעברו  השנים  ב-18 
הקריירה הצבאית שלו, והעובדה שהיא התרחשה מחדש 4.5 שנים לאחר מכן רק הוסיפה מסמר לארון 
למנוע קריסת  לניתוח שמטרתו היתה  נכנס  הוא  וחצי לאחר מכן  הקבורה הפיזיולוגי-קרבי שלו. שנה 
ריאות נוספת, במהלכו כרתו הרופאים חלק מהריאה הפגועה. "לא הייתי אדם מסכן, בעיניים חיצוניות 

הייתי אפילו מצליח, היום אני מבין שהיו לי מטרות ויעדים והשגתי אותם".
 3 תוך  ריצת מרתון.  לרוץ   - אולמן לעשות משהו שלא עשה מעולם  40, החליט  לגיל  כשהוא התקרב 
חודשים הוא התאמן ונרשם למרתון טבריה, וכשסיים החליט שהוא רוצה להמשיך להתאמן. אחרי הכל, 

אם כולם מסביבו לא סבלו כמוהו, חייבת להיות דרך אחרת. התחנה הבאה היתה טריאתלון.

איך זה מרגיש?
"הרגשתי כמו ילד. רגש שלא הרגשתי שנים, והחלטתי שאני רוצה עוד. המשכתי באימונים, אחד מחברי 
הלהיב אותי לגבי ה-איירון מן. בגיל 41 סיימתי את התחרות ב-12 שעות ו-20 דקות מתוך 16 השעות 

המוקצבות, באותו יום חיי השתנו".

 כלומר?
"מבחינה רגשית הייתי מאושר. איך שחציתי את קו הסיום ידעתי שיש לי עוד, שאני יכול לעשות זאת 
מהר יותר, בשנה הבאה במקום אחר. מהר מאוד הבנתי שזה לא רק פיזי; עשיתי משהו מסוים, פעלתי 
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צילום: רן ברגמןשחר בן-פורת

ראיון

שנים הזנחתי את עצמי. בגיל 30 ומשהו היה לי 
סנטר כפול, עיגולים שחורים מתחת לעיניים, 

כרס וכאבי גב. היום אני רחוק מזה 

הוא חושב שההצלחה אפשרית ואינה 
תלויה, בגורל ובמזל. לדעתו, אנשים רגילים 
יכולים להשיג תוצאות לא רגילות ולשמור 
עליהן לאורך החיים, בקלות נטולת מאמץ. 
אלון אולמן, האיש שחייו התהפכו והשתנו 
בעשור הרביעי לחייו, בראיון מיוחד 

לא  שאנו  הבנתי  הצלחתי.  קרה,  וזה  מסויימים  מחירים  שילמתי  מסויימת,  בצורה 
לגבי  התהיות  עלו  מיד  אדם,  כבני  להיות  יכולים  שאנו  מה  של  הקצה  את  מגרדים 
התובנות אליהן הוביל אותי ה-איירון מן; איך עושים כסף כמו האיירון מן? איך עושים 
עסקים כמו האיירון מן? כיצד מנהלים מערכות יחסים כמו האיירון מן? כיצד מביאים 
ערך לאחרים כמו האיירון מן? מאותו רגע התעוררה בי תשוקה שרק עולה כל הזמן, 
לנסות להבין מה עושה את ההבדל בין אנשים. איך יכול להיות שבנסיבות דומות, אחד 

יתלונן על המצב ויקרוס והשני תמיד יעלה את עצמו ואת אלה שלידו". 

מתשוקה לעשייה
את התשוקה שהחלה לבעור בו לפני כ-7 שנים, תרגם אולמן לשתי סדנאות אימון. 
אחרי שלמד לדבריו אצל המומחים בתחומי התפתחות אישית ואימון ברחבי העולם, 
הוא פיתח את "פריצת גבולות לתוצאות" עבור עסקים ו"קוד המנצח" עבור אנשים 
פרטיים, בצד מספר הרצאות בתחום. הוא מעריך שעד היום הוא הרצה ואימן עשרות 
מי  כל  את  לכבוש  מאיימת  כמו  שלו  התשוקה  זה,  על  מדבר  כשהוא  אנשים.  אלפי 

שמאזין. 

מה אתה בעצם יודע לעשות?
ובמהירות  בעוצמה  אבל  שלהם  המטרות  את  להשיג  ולארגונים  לאנשים  עוזר  "אני 
הם  כיצד  להבין  אפשר  שאי  דברים  שיש  חשבתי  הקודמים  בחיי  הכירו.  לא  שהם 
עובדים ויש דברים לא ברורים. היום אני יודע - יש כלים ברורים וחוקים להצלחה, יש 

מתודולוגיות. הדברים שמתרחשים אינם מתרחשים כך סתם".

להצלחה
אולמן מבסס את עבודתו על שתי הנחות יסוד. הראשונה אומרת כי ההצלחה אפשרית ואינה תלויה, מקריסה

כפי שנהוג לחשוב, במקריות, גורל, מזל, המצב במדינה וכד'. הנחת היסוד השניה אומרת כי אנשים 
רגילים יכולים להשיג תוצאות לא רגילות ולשמור עליהן לאורך החיים, בקלות נטולת מאמץ. "זה לא 

אומר לא לעבוד ולא לעשות", הוא מבהיר. 
סיפור הצלחה הפיזיולוגי של אולמן הוא רק אחד הדברים המרשימים בסיפור החיים שלו. כמי שסבל 
מבעיות חמורות בריאות, כיום אולמן נמצא לדבריו במצב פיזיולוגי טוב מאי פעם. "שנים הזנחתי את 
עצמי. בגיל 30 ומשהו היה לי סנטר כפול, עיגולים שחורים מתחת לעיניים, כרס וכאבי גב. היום אני 
רחוק מזה". בהתאם, רבים מהמשתתפים בסדנאות שלו מתחילים לרוץ, כחלק מאורח חיים בריא יותר, 

אבל הוא מכוון את השיטה שלו לכל אחד, עם כל מטרה או חלום.

אולמן משרטט את ארבעת הגורמים לכשלון - ובהתאם, גם להצלחה;
"הראשון הוא העדר הידע ביחס לחוקים לפיהם עובד העולם. המרכזי שבהם אומר כי דומה מושך את 
הדומה אליו, כחלק מתפיסה האומרת שהאדם יוצר את המציאות שלו. אם יש לי מחשבה שאומרת 
יהיה רגש של מוטיבציה והפעולה בהתאם. אם אני אהיה מרוכז במה אני לא  יכול', הרגש שלי  'אני 
יכול, הרגש יהיה של חוסר אונים ולא תהיה פעולה. הגורם השני לכשלון הוא העדר בהירות לגבי מה 
אנו רוצים מעצמנו. ל-90% מהאנשים הבוגרים אין תשובה לשאלה 'מהן שלוש המטרות שלך לשנה 
הקרובה, אישית, עסקית ובמערכות יחסים'. כשאדם לא יודע מה הוא רוצה, זה כמו לזרוק מיליון חיצים 
על לוח מטרה שאתה לא יודע איפה נמצא. הגורם השלישי הוא הפחדים שלנו - מכשלון, ממה יגידו - 
והסיפורים שאנו מספרים לעצמנו כתוצאה מכך, כמו 'אני לא יכול', 'אני מבוגר מדי', 'חלש מדי' וכד'. 
הרביעי טמון  רוב האנשים לא חושבים על מה הם חושבים, והרוב חושבים שהם לא ראויים. הגורם 

בהרגלים שלנו. אנשים לא טיפשים ולא פראיירים, ומאידך, לכולנו יש הרגלים שלא מקדמים אותנו". 
לדברי אולמן, בעוד שהמודעות לגוף ולבריאות נמצאת בעלייה, הרוב עדיין לא עושים את השינוי. "זה 
הקהל שאני חייב ומשתוקק להעביר לו את הידע והוא הכי קשה להגיע אליו. אני יודע איך אני הייתי, 
עד גיל 40 אפילו ברמה הכי פשוטה של התזונה שלי, זה היה כמו למלא דלק באוקטן לא מתאים באוטו. 
אדם יכול להביא את עצמו רחוק מאוד ממה שהוא חושב. זה הרבה יותר כיף ובריא להיות עשיר, למשל, 

כולם יודעים לדקלם את זה; אבל זה אפשרי עבור אנשים שמוכנים לשלם את המחירים. 
"יש את האני העכשווי שלנו ויש את האני האפשרי. אנשים חושבים שצריכות לעבור שנים כדי לסגור 
את הפער בין האני העכשווי לבין האני האפשרי, אבל זה לא חייב להיות ככה. אם אדם מצליח לחוות 

את האני האפשרי שלו, גם לדקות ספורות, הוא לא ינוח ולא ישקוט עד שהוא יגיע אליו".

Ironman

שאמור  הים  בחיל  בכיר  קצין  ילדים,  לשלושה  ואב  נשוי  אולמן.  אלון  של  בחייו  טוב  היה  כל 
היה להתמנות ביום מן הימים למפקד החיל, בעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה ותואר שני 
הפנימית  התחושה  זאת,  ובכל  ישראלי.  הצלחה  סיפור  לכאורה,  עסקים.  במנהל  בהצטיינות 

הייתה שכל מה שהשיג, לא תאמה בדיוק את מה שרצה. 
הריאות  לישראל קרסה אחת משתי  טיסה מפרנקפורט  באמצע   .30 לגיל  הגיע  החל כשאולמן  השינוי 
בגופו, ובגובה 33 אלף רגל אולמן הפסיק לנשום. היום, מתקרב לגיל 48, אולמן יכול להתגאות בהשגים 
רבים. הוא סיים 4 פעמים את תחרות האיירון מן, הכוללת 3.8 ק"מ שחיה בים הפתוח, ריצת מרתון של 
42.2 ק"מ ועוד 180 ק"מ רכיבה על אופניים. במקביל הוא פיתח שיטת אימון ייחודית שבעזרתה חוללו 

עשרות אלפי ישראלים שינוי בחיים שלהם. בין השאר, הם התחילו לרוץ.

מצא את ההבדלים 
את  שיבשה  הריאה  קריסת  נוספים.  משברים  אולמן  עבר  להצלחה,  הקריסה  בין  שעברו  השנים  ב-18 
הקריירה הצבאית שלו, והעובדה שהיא התרחשה מחדש 4.5 שנים לאחר מכן רק הוסיפה מסמר לארון 
למנוע קריסת  לניתוח שמטרתו היתה  נכנס  הוא  וחצי לאחר מכן  הקבורה הפיזיולוגי-קרבי שלו. שנה 
ריאות נוספת, במהלכו כרתו הרופאים חלק מהריאה הפגועה. "לא הייתי אדם מסכן, בעיניים חיצוניות 

הייתי אפילו מצליח, היום אני מבין שהיו לי מטרות ויעדים והשגתי אותם".
 3 תוך  ריצת מרתון.  לרוץ   - אולמן לעשות משהו שלא עשה מעולם  40, החליט  לגיל  כשהוא התקרב 
חודשים הוא התאמן ונרשם למרתון טבריה, וכשסיים החליט שהוא רוצה להמשיך להתאמן. אחרי הכל, 

אם כולם מסביבו לא סבלו כמוהו, חייבת להיות דרך אחרת. התחנה הבאה היתה טריאתלון.

איך זה מרגיש?
"הרגשתי כמו ילד. רגש שלא הרגשתי שנים, והחלטתי שאני רוצה עוד. המשכתי באימונים, אחד מחברי 
הלהיב אותי לגבי ה-איירון מן. בגיל 41 סיימתי את התחרות ב-12 שעות ו-20 דקות מתוך 16 השעות 

המוקצבות, באותו יום חיי השתנו".

 כלומר?
"מבחינה רגשית הייתי מאושר. איך שחציתי את קו הסיום ידעתי שיש לי עוד, שאני יכול לעשות זאת 
מהר יותר, בשנה הבאה במקום אחר. מהר מאוד הבנתי שזה לא רק פיזי; עשיתי משהו מסוים, פעלתי 
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ÌÈÚÂ¯È‡ È˘ ÏÚ ¯·‚˙‰˘ È¯Á‡ ¨≤∞∞∂ ÏÈ¯Ù‡·
Â˜ ÏÚ ÔÓÏÂ‡ ÔÂÏ‡ „ÓÚ ¨‰‡È¯· ¯ÂÁ ˙Â·˜Ú·
Ï‚„ ÌÚ ‰ÂÊÈ¯‡· ÏÊ¯·‰ ˘È‡ ˙Â¯Á˙ Ï˘ ÌÂÈÒ‰
‡Â‰ Æ˙Â˙˘‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÂÏ˘ ÌÈÈÁ‰˘ ÔÈ·‰Â ¨Ï‡¯˘È
ÏÈÁ· ¯ÈÎ· ÔÈˆ˜Î ‰ÁÈË·ÓÂ ‰ÁÈÏˆÓ ‰¯ÈÈ¯˜ ÚË˜
Á˙ÙÏ ÁÈÏˆ‰Â ÌÈÁÓÂÓ‰ ·ËÈÓ Ïˆ‡ „ÓÏ ¨ÌÈ‰
˙ÂÏÂ·‚ ˙ˆÈ¯ÙÂ ¯˘Â‡ ¨‰ÁÏˆ‰ ˙‚˘‰Ï ÌÈÏ„ÂÓ
„ÂÚ· Æı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ÌÈÈÓ‡Ó ÈÙÏ‡ ÂÏ Â˜˘
¨˙ÂÈ¯˜Ï ¨Â˙·ˆÁÓ ¯ÂˆÏ ¯ÂÊÁÈ ‡Â‰ ˘„ÂÁÓ ˙ÂÁÙ
ÁˆÏ ÌÈ˜ÈÒÙÓ ‡Ï ÍÈ‡ Â˙Â‡ „ÓÏÏ È„Î

¯ÙÒÓ  ¯ÂËÓ‰Â  ¯ßˆÂ‡Â˜‰  ¨ÔÓÏÂ‡  ÔÂÏ
˙ÂÚÈ„È¢Ó  „˜˘  ÔÚ¯˘  ÈÓ  ¨ı¯‡·  ˙Á‡
¨‡·‰  ÏÂ„‚‰  ¯·„Î  ¯È˙Î‰  ¢˙ÂÂ¯Á‡
˙ÂÁÙ  „ÂÚ·  Æ˘‚¯˙Ó  „Â‡Ó  Æ˘‚¯˙Ó
ÈÓ ÆÔÂÙˆ‰ ÔÂ¯Ë‡È˙Ï ÚÈ‚Ó ‡Â‰ ˘„ÂÁÓ
‰˘Ó˘ ‰‡¯˘‰ ¯ˆÈÈÓ Â˙È‡ ˘‚ÙÓ‰˘
‰Â˘‡¯‰  ÌÚÙ·  ÚÈ‚È  ¨˙ÂÁÙ  ‡Ï  ¨ÌÈÈÁ
ÏÂÓ  „ÓÂÚ  ‡Â‰  ÌÈ˘  ÆÂ˙Â„ÏÈ  ˙ÂÊÂÁÓÏ
Â¯ÂÙÈÒ· Ì˙Â‡ ˘·ÂÎ ¨˙ÂÓÏÂ‡ ‡ÏÓÓ ¨˙Â··¯
¨ÂÏ˘Ó ÏÏÎ· ‡Â‰Â  Æ‰ÓÊÈ¯Î· ¨˙Â·Â˙· ¨È˘È‡‰
˘ÓÁ ÌÓ‡ ÆÂ˙Â‡ ˘‚¯Ó ¨ÌÈ˙ÈÈ¯˜· ‡ÏÓ ÌÏÂ‡ ÏÂÓ ¨‰Ê‰ „ÓÚÓ‰Â
ÆÂ¯Â·Ú ‰Â˘ ÌÈ˙ÈÈ¯˜‰ ÌÚ ˘‚ÙÓ‰ Ï·‡ ¨˙ÂÓÏÂ‡ ‡ÏÓÓ ‡Â‰ ÌÈ˘
‰ˆÂ¯ È‡¢ ¨¯È·ÒÓ ‡Â‰ ¨¢˙ÂÈ¯˜· ÚÈÙÂ‰Ï È˘È‡ ÔÙÂ‡· È˙Â‡ ˘‚¯È¢
ÌÏÂÎ ÆÌÈ˘‡‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï Ú„ÂÈ È‡ ÆÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ‰Ê ˙‡ ˙Â˘ÚÏ
¨ÌÈÂÂÏ˘Â  ÌÈÁÈÏˆÓ  ¨ÌÈÁÓ˘  ¨ÌÈ‡È¯·  ¨ÌÈ¯È˘Ú  ˙ÂÈ‰Ï  ÌÈˆÂ¯
‡Ï‡ ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï Ì‰˘ ÏÏ‚· ‡Ï Ï·‡ ¨ÂÈ‰È ‡Ï ·Â¯‰
Æ¢ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ó ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÎÂÓ ‡Ï Ì‰ ÈÎ
‰ÚÙÂ‰Ï  ÔÓÏÂ‡  ÚÈ‚È  ¯·Óˆ„·  ≤≥–·
‰ÁÈÏˆÓ˘ ‰ÚÙÂ‰ ÆÔÂÙˆ‰ ÔÂ¯Ë‡È˙·
Ï˘  ÌÈÈÁ·  ‰ÙÓ  ˙„Â˜Ï  ÍÂÙ‰Ï
‰˙‡  Ì‡Â  ÆÏ‰˜·  ÌÈ·˘ÂÈ‰  ·Â¯
¯˙ÂÈ  ‚È˘‰Ï  ÏÂÎÈ  ‰˙‡˘  ÔÈÓ‡Ó
‰ÊÎ „Á‡ ·¯Ú ‰È‰ Ì‡ ¨ÍÏ˘ ÌÈÈÁ·
È˙ÈÓ‡ ÈÂÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ ‰È‰˘
ÍÏ  ÌÂ¯‚Ï  ÁÈÏˆÓÂ  ÍÏ˘  ˙ÂÏÂÎÈ·
‚È˘‰Ï  ¨ÍÏ˘  ˙ÂÏÂ·‚‰  ˙‡  ıÂ¯ÙÏ
‚È˘‰Ï ÏÎÂ˙˘ ˙Ó‡‰ ‡Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙
ÍÓˆÚÏ  ‰˘¯Ó  ˙ÈÈ‰  ¨ÔÎÏ  Ì„Â˜
‰ÏÂÚ ÍÎ ¨‰ÚÙÂ‰‰ ÈÎ øÂ˙Â‡ ÒÙÒÙÏ
ÏÂÓ  ÌÈ˜˙Â¯Ó  Â·˘È˘  ˙Â··¯‰Ó
‡Ï ‡È‰  ¨ÂÈÏÚ ÌÈÓÂÒ¯ÙÓÂ  ÔÓÏÂ‡
Ú‚¯Ï  ¯ÂˆÚÏ  ˙ÂÓ„Ê‰Ó  ˙ÂÁÙ
ÂÈÈÁ· ·Â˘Á ÈÎ‰ ¯·„· ÚÈ˜˘‰ÏÂ
ÂÁ‡  ¨ÂÏ˘  ·ÈÓ  ÈÎ‰  ÒÎ·  ≠
˙Á‡  ‰ÓÈ„˜  ıÂ¯ÙÏÂ  ¨ÂÓˆÚ
ÌÈ¯ÎÂÓ‰  ˙ÂÏÂ·‚‰  ˙‡  „ÈÓ˙ÏÂ

ÆÂ¯Â·Ú È¯˘Ù‡˘ ‰Ó Ï˘
ÔÓÏÂ‡  Ï˘  È˘È‡‰  Â¯ÂÙÈÒ
Â˙ÓˆÂÚ  ˙‡  ¯È·Ò‰Ï  ÏÂÎÈ
˜ÈÒÙ‰  ‡Ï˘  ˘È‡‰  Ï˘  ‰·¯‰
∫ÂÓˆÚ Ï˘ ˙ÂÏÂ·‚‰ ˙‡ ıÂ¯ÙÏ
ÌÚ „„ÂÓ˙‰ ‡Â‰ ÌÈÈÁ‰ ÚˆÓ‡·
·ÂÊÚÏ  ËÈÏÁ‰  ¨‰‡È¯·  ¯ÂÁ
¯Á·˘  ÌÂ˘Ó  ‡Ï  Ï·‡  ¨ÏÎ‰
‡Ï‡  ÈÊÈÙ‰  Â·ˆÓÏ  ÚÎÈ‰Ï
Â˘˙‰ ˙‡ ˘ÙÁÏ ¯Á·˘ ÌÂ˘Ó–

¨Ô˙Â‡  ‡ˆÓ  ‡Â‰  Æ‰ÁÏˆ‰Ï  ˙Â·
˙‡Â  ÂÓˆÚ  ÏÚ  Ì˘ÈÈÏ  ÏÈÁ˙‰

º„ÓÏÓ ‰ÏÈ‰ ºhilam@omer–media.co.il
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ÈËÓ¯„ ÔÙÂ‡· ÂÈÈÁ ˙‡ ÂÈ˘˘ ¨ÂÏÏ‰ ˙Â·Â˘˙‰
Æ„·ÂÚ ‰ÊÂ ÆÌÈ¯Á‡ „ÓÏÏ ÏÁ‰ ‡Â‰

„ÏÈÙÓÂÏ·Ó ÔÂ˘‡¯ ˙Â˙È‡

ÌÚ  ¨ÈË‚Ï‡Â  ‰‡  ¯·‚  ‡Â‰  ¨¥∑  Ô·  ¨ÔÓÏÂ‡
˜ÂÈ‰ ÌÈÈÈÚ· Â‰˘Ó Æ‰ÓÎÂÁÂ ‰ÓÊÈ¯Î Ï˘ ÌÈ¯‰–

Í˙Â‡ ÚÎ˘Ï ÁÈÏˆÓ ¯Â·È„‰ ˙Â·‰Ï˙‰· Â‡ ˙Â„
‰˙‡  Ì‚  ÈÏÂ‡  Ê‡  ¨ÁÈÏˆ‰  ‡Â‰  Ì‡Â  ¨˜„Âˆ  ‡Â‰˘
ÏÈÁ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ¨˙Ó‡· Â˙Â‡ ÔÈ·‰Ï È„Î Ï·‡ ÆÏÂÎÈ

Æ‰ÏÁ˙‰‰Ó
·„·Â„ ‰ÈÁ ¨Â·Ò Æ˜ÈÏ‡È· ˙È¯˜· „ÏÂ ‡Â‰–

ÏÈ‚· Æ˙ÂÈ¯˜‰ ˙‡ ‰·Â „ÒÈÈ˘ ¯Â„‰ ÌÚ ‰Ó ¨È
ÆÔÈ˜ˆÂÓ  ˙È¯˜Ï  Â˙ÁÙ˘Ó ÌÚ ÔÓÏÂ‡  ¯·Ú  Ú·¯‡
È„Ó ÂÏ  ˙˜¯ÂÊ  ¨¯ÓÂ‡  ‡Â‰  ¨ÌÂÈ‰˘ ‰ÏÈ‚¯  ˙Â„ÏÈ
ÂÈÈ‰Â  „ÏÈ  È˙ÈÈ‰˘Î¢  Æ‰Ú„Â˙Ï  ˙Â·Â˙  ÌÚÙ
ÂÈÈ‰ ¨ÌÈ¯Â‰‰Ó ÌÈ˘˜·Ó ÂÈÈ‰ ‡Ï ¨Â‰˘Ó ÌÈˆÂ¯
˙ÒÓ È˙ÈÈ‰ „ÈÓ˙Â ‚È˘‰Ï È˙„ÓÏ ‰ÎÎ ÆÌÈ‚È˘Ó–
˘˜È· ‡Ï Ï·‡ ¨ÔÈ‡˘ Â¯Ó‡ ÌÈ¯Â‰‰˘ ‡Ï ‰Ê Æ¯„–

‡Â‰  ¨¢„Â‡Ó  ‰ÙÈ  ¯„˙Ò‰Ï  Â„ÓÏ  ¨È„Ó  ¯˙ÂÈ  Â
Æ˙Â·Â˙‰ ˙Á‡ ˙‡ ˜ÏÂÁ

ÌÈÏ·ÂÁ  Ò¯Â˜Ï  Ï·˜˙‰  ‡·ˆÏ  ÒÈÈ‚˙‰˘Î
ÏÂÏÒÓ‰  ‰˙È‰  ˙È‡·ˆ‰  ‰¯ÈÈ¯˜‰  ÆÌÈ‰  ÏÈÁ·
Ï·È˜ ¨Ô¯Ò ˙‚¯„· ¯¯Á˙˘‰Ï „ÓÚ˘Î ÆÂ· Á¯Ù˘
È˙ÏÂÎÈ  ‡Ï˘  ‰Úˆ‰  È˙Ï·È˜¢  Æ¯‡˘È‰Ï  ‰Úˆ‰
˙‡  ÂÏÈÁ˙‰  Ê‡  ˜ÂÈ„·¢  ¨¯ÓÂ‡  ‡Â‰  ¨¢‰Ï  ·¯ÒÏ
˜Ó·Â  ‰ÏÎÏÎ  „ÂÓÏÏ  ÈÏ  ÂÚÈˆ‰Â  ˜ÙÂ‡  ˙ÈÎÂ˙–

‡Ï  ¨˙ÂÏÏÂˆ  „‚  ‰ÓÁÂÏ  ‰ÈÏ‚‡·  „ÂÓÏÏ  ÏÈ·
ÈÈ¯˜ Ï˘ ‡È˘· ÈÓˆÚ ˙‡ È˙‡ˆÓ Æ·¯ÒÏ È˙ÏÂÎÈ–

‰ÓÁÂÏ·  ‰ÁÓÂÓÏ  È˙ÎÙ‰Â  ‰ÈÏ‚‡Ï  È˙ÚÒ  Æ‰¯
Ï˘ „˜ÙÓ  ˙ÂÈ‰Ï  È˙ÎÙ‰  ÍÎ  ¯Á‡  Æ˙ÂÏÏÂˆ  „‚
ÆÌÈ‰ ÏÈÁ Ï˘ ·‰Ê ¯ÚÎ ÈÓˆÚ ˙‡ È˙‡ˆÓ ÆÏ¢ÈËÒ
¨ÌÈÏÈË ˙ÂÈÙÒ ÏÚ „˜ÙÏ È˙ÓÈÈÒ ¯·Î ≥∞ ÏÈ‚·
„È˜Ù˙  ¨¯ÏÂ„  ÔÂÈÏÈÓ  ‰˘ÈÓÁ  ‰ÂÂ˘˘  ˜Ú  ÈÏÎ

Æ¢¯È„‡
˙È¯˜Ó  ÏË¯Â‡Ï  ‡˘È  ÌÈ‰  ÏÈÁÓ  ·‰Ê‰  ¯Ú
¯ÂÎ·‰  Ô·‰  ∫ÌÈ„ÏÈ  ‰˘ÂÏ˘  Ì‰Ï  Â„ÏÂ  ¨˜ÈÏ‡È·

Ï‚Â ÈˆÁÂ ±¥ ˙· ‰È‡‚ ¨ÌÈ‰ ÏÈÁ· ÌÂÈÎ ˙¯˘Ó ¯·
¯‡Â˙ ÌÈÈÒ ¨ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ‡ˆÈ ÌÈÂÒÓ ·Ï˘· Æ±≥ Ô·
¨ÌÈ‰  ÏÈÁÏ  ¯ÊÁÂ  ˙ÂÈÈËˆ‰·  ‰ÏÎÏÎ·  ÔÂ˘‡¯
È˘‡¯‰  ÍÈ¯„Ó‰  ∫‰ˆ¯  „Â‡Ó˘  „È˜Ù˙  Ï·È˜

ÆÌÈÏ·ÂÁ Ò¯Â˜·
ÏÂÏÒÓ‰  ÏÚ  ‰ˆÈ¯  Ï˘  ‰Ê‰  Ûˆ¯‰  ˙‡˘  ‡Ï‡
Æ˙È‡ÂÙ¯  ‰ÈÚ·  ‰ÚË˜  ˙È‡·ˆ‰  ‰¯ÈÈ¯˜‰  Ï˘
ÏÚÓ  ÛÏ‡  ≥≥  ÒÂËÓ·  ·˘ÂÈ  È‡  ¨ı¯‡Ï  È˙¯ÊÁ¢
ÈÏ ÔÈ‡˘ ˘È‚¯Ó È‡Â ÌÂ˘Ï ‰ˆÂ¯ È‡Â ‰Ó„‡‰
Î¢·‡  ˙ÎÈÒÓ  ÈÏ  ÂÓ˘  ÂÏÈ‡Î  È˙˘‚¯‰  Æ¯ÈÂÂ‡
Æ˙ÂÓÏ „ÓÂÚ È‡˘ È˙˘‚¯‰ ÆÛÂˆ¯Ù‰ ÏÚ ‰¯Â‚Ò
‡È‰  ¨¯ÈÂÂ‡  ÈÏ  ÔÈ‡˘  È˙ÓÈÒÂ  ˙ÏÈÈ„  È˙ÒÙ˙

Æ¢ÔˆÓÁ ˙ÎÈÒÓ ÈÏ ‰˙
Ì˘  ÆÌÈÏÂÁ‰  ˙È·Ï  ¯‰ÈÓ  Ï‡¯˘È·  ˙Á˘Î
Ï·ÂÒ˘ ÈÓÎ ÔÁ·Â‡ ‡Â‰ ÆÏÊÓ ¯· ‰È‰ ‰ÓÎ „Ú ÔÈ·‰
„Ú  ÊÂÙ˘‡‰  È¯Á‡  ¯ˆ˜  ÔÓÊ  ÔÈ·‰Â  ¨‰‡È¯·  ¯ÂÁÓ
ÁÈÏˆ‰˘  ·Â˘Á  ‰ÓÎ  „ÚÂ  ¨‰¯È„  ‰ÈÚ·‰  ‰ÓÎ
‰˙È‰  ‰‡È¯‰  ˙¯Á‡  ¨ÌÈÏÂÁ‰  ˙È·Ï  ¯‰Ó  ÚÈ‚‰Ï
Æ„ÓÚÓ ˜ÈÊÁ‰Ï ÁÈÏˆÓ ‰È‰ ‡Ï˘ ‰‡¯ÎÂ ˙Ò¯Â˜
Ì‚  Â„ÈˆÏ  „ÓÚ  ÏÊÓ‰˘  ÔÈ·‰  Ì‚  ÌÈÏÂÁ‰  ˙È··

Æ‰‡È¯· ¯ÂÁ ÌÚ ÒÂËÓÏ ‰ÏÚ˘Î ¯˜ÈÚ·Â
ÆÔ˙Â‡  ‰‡¯  ‡Ï  ÔÓÏÂ‡  Ï·‡  ¨Â·‰·‰  ˙Â¯Â‰
‡Ï‡ ÆÂ· ÔÈÈËˆ‰˘ ÏÂÏÒÓ· ÍÈ˘Ó‰Ï ˘ÂÁ ‰È‰
ÌÈÈ˜  ¨‰‡È¯·  ¯ÂÁ  Ï˘  ÔÂ˘‡¯  ÚÂ¯È‡  È¯Á‡˘
Á‰˘ ˙Â¯ÓÏÂ ¨¯ÊÂÁ ÚÂ¯È‡Ï ÊÂÁ‡ ≥∞ Ï˘ ÈÂÎÈÒ–

ÂÈ‡  ¯ÊÂÁ  ÚÂ¯È‡Ó  ˘˘Á‰˘  ˘È‚¯‰  ‡Â‰  ¨ÌÈÏ
ÂÁ‰  ˙È·Ó  ˜Á¯˙‰Ï  ‰È‰  ÏÂÎÈ  ‡Ï  ‡Â‰  Æ‰Ù¯Ó–

È‡·ˆ‰  ÏÈÙÂ¯Ù‰Â  ‚ÈÏÙ‰Ï  ÂÏ  ‰È‰  ¯ÂÒ‡  ¨ÌÈÏ
Ô˙ÓÂ ‡˘Ó Ï‰È ¨˘˜Ú˙‰ ÔÓÏÂ‡ Ï·‡ Æ„¯È ÂÏ˘
‰È‰È ‡Ï Ì‡˘ ÌÎÂÒÂ È˘‡¯‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ÔÈˆ˜ ÌÚ
¯ÂÊÁÏ ÏÎÂÈ ‡Â‰ ¨ÌÈ˘ ˘ÓÁ ÍÂ˙· ¯ÊÂÁ ÚÂ¯È‡
¨ÛÂÁ·  ÌÈÈ·¯˜  ÌÈ„È˜Ù˙  ˙Â˘ÚÏ  ÍÈ˘Ó‰  ÆÌÈÏ
Ú·¯‡  È¯Á‡˘  ‡Ï‡  ÆÌÈÏ  ¯ÂÊÁÏ  ‰ÂÂÎ  ÍÂ˙Ó
ÌÚÙ‰  ÆÛÒÂ  Û˜˙‰  Ï·È˜  ÔÓÏÂ‡  ÌÈ˘  ÈˆÁÂ
ÆÊÂÁ‡  µ∞–Ï  ÂÏ„‚  ¯ÊÂÁ  ÚÂ¯È‡  Ï·˜Ï  ÌÈÈÂÎÈÒ‰
‰ÈÁ·Ó  Æ˘‡¯‰  ÏÚÓ  ·¯Á  ÌÚ  ˙ÂÈÁÏ  ÂÓÎ  ‰Ê¢
‰ÊÁ  ˙˜ÏÁÓÏ  È˙¯ÊÁ  ÆÏ·Ò  È˙Ï·  ‰Ê  ˙È˘Ù
È˙¯Á· ÆÈ˙Â‡ Ô˜˙Ï ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ÓÓ È˙˘˜È·Â
ÌÈÈÁ‰ ÏÎ ÆÁÂ˙È ¨‰˘˜‰Â ˙ÈÒ‡Ï˜‰ ˙Â¯˘Ù‡·
È˙ÏÁ˙‰˘Î  ÍÎ  ¯Á‡Â  ˙ÈÙ˙  ÂÏ·È˜  ÈÏ˘
‡Ï  ¨ÌÈÈÁÂ¯  ¯˙ÂÈ  ˙ˆ˜  ÌÈ¯·„  ÏÚ  ·Â˘ÁÏ
È˙ÈÈËˆ‰  È¯‰  Æ¯„Ò·  ‡Ï  È˙È˘Ú  ‰Ó  È˙·‰
‰Ê  ÏÈ·˘·  ‰˘˜  È˙„·ÚÂ  Â·  È˙Ú‚˘  ‰Ó  ÏÎ·
È‡  ÌÂÈ‰  Æ‰·ÂË  ˙Â‚‰˙‰  ÏÚ  ˘ÈÏ˘  È˙Ï·È˜Â
ÆÌÈÈÁ·  È˙Ï·È˜˘  ˙Â˙Ó  ¯Â˙·  ‰Ê  ˙‡  ‰‡Â¯
È˙ÈÈ‰  ‰ÙÈ‡  ¨ÌÂÈ‰  È˙ÈÈ‰  ‰ÙÈ‡  Ú„ÂÈ  ÌÈ‰ÂÏ‡

˙Â‡ˆÂ˙‰  ÂÈ‰  ‰Ó  ¯˜ÈÚ·Â  ··Â˙Ò‰Ï  ÍÈ˘ÓÓ
È˙Ï·È˜  Æ˙Â¯¯ÂÚ˙‰  ‰˙È‰  ÂÊ  ÆÌÈÈÁ·  ÈÏ˘
È˙ÈÈ‰Â È˘ ˙Â˙È‡ ¨„ÏÈÙÓÂÏ·Ó ÔÂ˘‡¯ ˙Â˙È‡

Æ¢È˙Â‡ Â¯ÈÚÈ˘ ÍÈ¯ˆ

ÌÂÈÒ‰ Â˜ ÏÚ

ÔÓÏÂ‡  Æ‰ÚÈ‚‰  ‡Ï  ÔÈÈ„Ú  ˙Â¯¯ÂÚ˙‰‰  Ï·‡
ÌÈ˘„ÂÁ  ‰˘ÂÏ˘  ÆÈ˘ÈÏ˘  ˙Â˙È‡Ï  ˜Â˜Ê  ‰È‰
ÔÓÊ·  ¨¥∞–‰  Â˙„ÏÂ‰  ÌÂÈ  ˙‡  ‚‚Á˘  ÈÙÏ
¨‰ËÓÂ  „Â˜ÈÙÏ  ‰ÏÏÎÓ·  ÛÂÏ‡  Ô‚Ò  ˘ÓÈ˘˘
˙ˆÈ¯Ï  ÌÈÓ‡˙Ó‰ ÌÈÈˆ˜·  „Á‡ ¯˜Â·  ÔÈÁ·‰
ÈÙÏ ÌÂÈ ÌÈÈ˜˙‰Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡˘ ¨ıÂ¯Ó‰ ÆÔÂ˙¯Ó
ÆÛ¯Ëˆ‰Ï  ËÈÏÁ‰  ‡Â‰Â  ÂÏ  ı¯˜  ¨Â˙„ÏÂ‰  ÌÂÈ
¯·„  ÔÈ‡  ÆÏÎ‰  Ï˘  ÒÂÓÒÂ˜  Â¯˜ÈÓ  ‰Ê  Ë¯ÂÙÒ¢
¯‡˘Ï ÌÈÁÈÏˆÓ‰ ÔÈ· Ï„·‰‰ ÆÌÈÈ˘˜ Â· ÔÈ‡˘
ÆÌ˘  ÏÚÂÙ  ‰˙‡˘  ÍÈ‡  ‰Ê  ¨ÌÈÈ˘˜‰  ‡Ï  ‡Â‰
Â‰˘Ó  ÒÙÒÙÓ  È‡˘  È˙·‰  ÔÂ˙¯Ó‰  È¯Á‡

Æ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ¨¢ÔÂÏ˙‡È¯ËÏ È˙Â‡ ÂÁ˜Ï ‰ß¯·Á‰Â
¯ˆÚ  ‡ÏÂ  ¨ÔÂÏ˙‡È¯Ë‰  ˙‡  Ì‚  ÁÏˆ  ÔÓÏÂ‡
ÈÏ ¯ÙÈÒ˘ ¨¥∑ Ô· ¯ÂÁ· ÌÚ È˙ˆ¯ „Á‡ ÌÂÈ¢ ÆÌ˘
¨¢‰ÂÊÈ¯‡·  ÏÊ¯·‰  ˘È‡  ˙Â¯Á˙Ï  Ì˘¯  ‡Â‰˘
Æ‰Ê  ÏÚ  È˙ÚÓ˘  ‡Ï˘  ÂÏ  È˙¯Ó‡¢  ¨¯ÙÒÓ  ‡Â‰
ÈÎ‰  ˙Â¯Á˙‰  ÏÚ  ˙Â·‰Ï˙‰·  ÈÏ  ¯ÙÈÒ  ‡Â‰
¨‰ÈÈÁ˘  ˙ÏÏÂÎ  ˙Â¯Á˙‰  Æ¢ÌÏÂÚ·  ‰ÎÂ¯‡

≤≤∂  ÏÎ‰  ÍÒ·Â  ‰ˆÈ¯  ¨ÌÈÈÙÂ‡  ÏÚ  ‰·ÈÎ¯
Æ¢˙ÂÚ˘ ±∑–· ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜

Á˙‰  ÏÚ  ÌÈË¯Ù  ¯¯È·  ¨‰˙È·‰  ¯ÊÁ  ÔÓÏÂ‡–
‰ÓÈ˘¯‰˘  ÔÈ·‰Â  ¨Ë¯ËÈ‡‰  ˙ÂÚˆÓ‡·  ˙Â¯
‰˙Â‡·  ˜ÂÒÚ  „Â‡Ó  È˙ÈÈ‰¢  Æ‰¯È‚Ò  ˙‡¯˜Ï
‰˘ÂÏ˘Ï  ·‡Â  ÈÂ˘  ¨Ï¢‰ˆ·  ÔÈˆ˜  ¨‰ÙÂ˜˙
‡Ï  ‰Ê  Ì‡Â  ÏÂ‚Ú  ÔÁÏÂ˘  ˙˙ÂÓÚ  ¯¢ÂÈ  ¨ÌÈ„ÏÈ
‡Â‰  ¨¢˙È·‰  ˙‡  È˙È·  ‰˘  ‰˙Â‡·  ¨˜ÈÙÒÓ
Æ‡Ï  ‰ÓÏ  ÈÓˆÚÏ  ¯È·Ò‰Ï  È˙ÏÁ˙‰¢  ¨¯ÙÒÓ
·˘ÁÓ‰ ÏÂÓ È˙·˘È ¨ÌÈˆÂ¯È˙‰ ÈÏ Â¯Ó‚ ÛÂÒ·

Æ¢È˙Ó˘¯Â ¨ßÌ˘¯È˙ Ô„ÁÙß ∫ÈÓˆÚÏ È˙¯Ó‡Â
ÌÈ˘„ÂÁ  ÈˆÁÂ   ‰Ú·˘ Í˘Ó· ÔÓ‡˙‰ ÔÓÏÂ‡
Â˜ ÏÚ ˘È‡ ≤≥∞∞ „ÂÚ ÌÚ „ÓÚ ≤∞∞∂ ÏÈ¯Ù‡·Â
±≤¢  ÆÏÊ¯·‰  ˘È‡  ˙Â¯Á˙·  ‰ÂÊÈ¯‡·  ÌÈÓ‰
Â˜  ˙‡  È˙ÈˆÁ  ÍÎ  ¯Á‡  ˙Â˜„  ÌÈ¯˘ÚÂ  ˙ÂÚ˘
Â˜ ÏÚ ÆÏ‡¯˘È Ï‚„ ÌÚ ÂÊ‰ ˙Â¯Á˙‰ Ï˘ ÌÂÈÒ‰
˙‡ ÈÏ ‰˙È˘˘ ‰„Â˜‰ ‰˙È‰ ‰ÂÊÈ¯‡· ÌÂÈÒ‰

Æ¢ÌÈÈÁ‰
˜‰  ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ  ÔÂÈ‡¯  ÔÓÊ·  ¨ÍÎ  ¯Á‡  ÌÈ˘–

¯˘Â‡ Ï˘ ˜˜ÂÊÓ Ú‚¯ Â˙Â‡ ˙‡ ¯‡˙È ‡Â‰ ¨˙È„
ı¯Ù˘  È¯Á‡  È¯˘Ù‡  ÏÎ‰˘  ‰˘ÂÁ˙‰  Ï˘  ¨È˜

ÏÂÎÈ ‰Ê ÍÈ‡ È˙·‰ ‡Ï¢ ÆÂÓˆÚ Ï˘ ˙ÂÏÂ·‚‰ ˙‡
È˙ÚÓ˘ ˜¯ ÌÈ˘„ÂÁ ÈˆÁÂ  ‰Ú·˘ ÈÙÏ˘ ˙ÂÈ‰Ï
Ú„ÂÈ È‡ ÂÈ˘ÎÚÂ ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· ˙Â¯Á˙‰ ÏÚ
‰Ê  Ê‡ ¨‰ÎÎ ‰Ê  Ì‡˘ È˙·‰ Æ˙˙Ï „ÂÚ ÈÏ ˘È˘
˙Â˘ÚÏ ¯·„ ÏÎ ¯˘Ù‡ ÈÏÂ‡ Æ¯·„ ÏÎ È·‚Ï ÔÂÎ
ÍÈ‡  È˙Ú„È  ‡Ï˘  ‰¯ËÓ  ‰Ù  ÈÏ  ‰˙È‰  ø‰ÎÎ
ÏÎ ‰ÎÎ  ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡˘ È˙·‰  Æ‰˙Â‡  ‚È˘‰Ï
ÔÎÂ  ÌÈÒÁÈ  ˙ÂÎ¯ÚÓ  ˙Â·Ï  ¨ÛÒÎ  ˙Â˘ÚÏ  Æ¯·„
˙Ù¯ÂËÓ  ‰˜Â˘˙  È·  ‰ÊÁ‡  Ú‚¯  Â˙Â‡Ó  Æ‰‡Ï‰

Æ¢ÛÂ¯ÈË ÊÂÁ‡ ËÂ˘Ù È˙ÈÈ‰ ¨‰„¯È ‡Ï˘

·ÂË ÛÂÒ ÌÚ ¯ÂÙÈÒ

ÔÈ·‰˘Î ‰„Á ˙ÈÙ˙ ÂÏ·È˜ ÔÓÏÂ‡ Ï˘ ÌÈÈÁ‰
‰¯ËÓÏ  ÂÏ˘  ÌÈÈÁ‰  ˙‡  ˘È„˜‰Ï  „ÓÂÚ  ‡Â‰˘
„ÂÓÏÏ ‡ˆÈÂ ÌÈ‰ ÏÈÁÓ ˘¯Ù ‡Â‰ ¥≤ ÏÈ‚· ÆÂÊ‰
Ï·‡  ¨ÈÓ„˜‡  Ú„È  ÈÏ  ‰È‰¢  Æ˘„Á‰  ÌÏÂÚ‰  ˙‡
ÍÈ‡  ÌÈ„ÓÂÏ  ‡Ï  ÆÌ˘Ó  ˙Â‡·  ‡Ï  ˙Â·Â˘˙‰
È˘¢ ¨¯ÙÒÓ ‡Â‰ ¨¢‰ÏÎÏÎ È„ÂÓÈÏ· ÛÒÎ ÌÈ˘ÂÚ–

¯ÙÒÓ  ÌÚ  È˙˘‚ÙÂ  ÛÒÎ  „Â‡Ó  ‰·¯‰  È˙ÓÏ
˙Á‡ ¯ÙÒÓÏ È˙ÎÏ‰ ¨˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡· ÌÏÂÚ· ˙Á‡
‰Ó  ÆÈÏÎÏÎ  ˘ÙÂÁÏ  ÌÈÚÈ‚Ó  ÍÈ‡  Ï˘  ÌÂÁ˙·
ÏÚ  ÌÈ¯·„‰  ˙‡  Ì˘ÈÈÏ  È˙ÏÁ˙‰˘  ‡Â‰  ‰¯˜˘

Æ¢˙Â¯È‰ÓÂ ‰ÓˆÂÚ Ï·È˜ ‰ÊÂ ÈÓˆÚ
¨ÂÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ ˙‡ Ï‰˜ ÏÂÓ ¯ÙÒÏ ÏÁ‰ ÔÓÏÂ‡

·Â˙‰ ˙‡ ‡Óˆ· ‰˙˘ ¨˘È„‡ ¯‡˘ ‡Ï Ï‰˜‰–
ÂÙÒÏ ÍÙ‰˘ ÁÈË·Ó‰ ÔÈˆ˜‰ ÂÎ¯„· ÛÒ‡˘ ˙Â–

¨˘„ÁÓ  ÂÓˆÚ  ˙‡  ‡Â¯·Ï  ËÈÏÁ‰Â  ˘ÂÁ  È‡Ë¯
Ï‡ ¯Â„ÁÏ ˙È‡ÓˆÚ‰ ‰ÏÓÁÏ Ô˙ ‡Ï Ú‚¯Ï˘Î
˙‡ Á˜Ù ÌÈÓÈÏÂ ‰‡È¯· ¯ÚÙ˘ ‡Â‰‰ ¯ÂÁ‰ ÍÂ˙
‡Â‰ ¨¢‰ÁÏˆ‰Ï ‰Ê‰ ¯ÂÙÈÒ‰ ˙‡ È˙ÎÙ‰¢ ÆÂÈÈÚ
ÈˆÁÂ  ‰Ú˘  ÍÂ˙  ÔÈ·‰Ï  ÌÈÏÂÎÈ  ÌÈ˘‡¢  ¨¯ÙÒÓ
ÆÌ‰Ï˘  ÌÈÈÁ‰  ˙‡  ˙Â˘Ï  ÌÈÏÂÎÈ  Ì‰  ÍÈ‡
ÌÈ˘‡ ¨˜ÊÁ ÍÏ‰ ‰ÊÂ ˙Â¯·Á· ˙Âˆ¯‰Ï È˙ÏÁ˙‰
˙È¯˜ÈÚ‰  ‰·Â˙‰  ¨˙ÂÓÈ‰„Ó  ˙Â‡ˆÂ˙Ï  ÂÚÈ‚‰
‡Ï  ÌÈ˘‡Î  ÂÁ‡˘  ‰˙È‰  ÌÂÈÒ‰  Â˜·  ÈÏ˘
È˙·‰ ÆÂÏ˘ ˙ÂÈ˙ÈÓ‡‰ ˙ÂÏÂÎÈ‰ ˙‡ ÌÈ„¯‚Ó
ÆÂÈ˘ÎÚ ‡Â‰˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ „Á‡ ÏÎ˘
‰ÓÓ  ¯˙ÂÈ  Â‡  ÌÈÈ˘  ÈÙ  ˙ÂÈ‰Ï  ÏÂÎÈ  „Á‡  ÏÎ

Æ¢ÂÈ˘ÎÚ ‡Â‰˘
Ì˘ÈÈ  Ì˙Â‡˘  ÌÈÏ„ÂÓ‰  ÏÎ  ˙‡  „ÓÏ  ÔÓÏÂ‡
¨‰‡Ï‰  Ì˙Â‡  ¯È·Ú‰Ï  ˜ÈÒÙ‰  ‡ÏÂ  ¨ÂÓˆÚ  ÏÚ
ÊÚ‰Ï  ÌÈÊÈÚÓ  ‡Ï  ÏÏÎ  Í¯„·˘  ÌÈ˘‡  ‰·¯‰Ï
‰Ê  ÍÈ‡  È˙·‰¢  ÆÌÓˆÚ  Ï˘  ˙ÂÏÂ·‚·  ˙Ú‚ÏÂ
ÆÌÈÏÎ‰ ˙‡ ÌÈ˘‡Ï ˙Â˜‰Ï ‰ˆÂ¯ È‡˘Â „·ÂÚ
ÊÂÚ˘ ÌÈÈÁ· ˙È˘ÚÓ ‰ÁÏˆ‰Ï ‰ËÈ˘ Ô˙Â È‡–

‰ÁÏˆ‰‰Â  ˙Â¯ËÓ‰  ˙‡  ‚È˘‰Ï  ÌÈ˘‡Ï  ˙¯
È¯˘Ù‡˘ Â¯ÚÈ˘ ‡Ï˘ ‰ÓˆÂÚÂ ˙Â¯È‰Ó· Ì‰Ï˘–

Æ¯È·ÒÓ ‡Â‰ ¨¢Ì¯Â·Ú ÌÈ
ÂÓˆÚ  Ï˘Ó  ÌÈÏ„ÂÓ  È˘  Á˙ÈÙ  ÏÈ·˜Ó·
Â·‚  ˙ˆÈ¯Ù¢  ∫Â˙ÂÏÚ··˘  ˙Â¯·Á  È˙˘  ÌÈ˜‰Â–

˙Â¯·ÁÂ ÌÈÂ‚¯‡ ÏÂÓ „·ÂÚ ‡Â‰ ‰˙È‡ ≠ ¢˙ÂÏ
ÏÂÓ ÚÈÙÂÓ ‡Â‰ ‰˙È‡ ≠ ¢ÁˆÓ‰ „Â˜¢Â ˙ÂÏÂ„‚
Â‰Ï  ¯ÂÊÚÏ  ‡Â‰  ‰˘ÂÚ  È‡˘ ‰Ó¢  ÆÈË¯Ù  Ï‰˜–

‰ÁÏˆ‰ÏÂ  ˙Â¯ËÓÏ  ÌÈÂ‚¯‡Â  ÌÈ˘‡  ÏÈ·
È‡  ÆÂ¯ÈÎ‰  ‡Ï˘  ˙Â¯È‰Ó·Â  ‰ÓˆÂÚ·  Ì‰Ï˘
‡Ï  ‰Ê  ‰ÁÏˆ‰  ∫„ÂÒÈ  ˙ÂÁ‰  È˙˘  ˙Á˙  „·ÂÚ
‰ÈÈ˘‰  „ÂÒÈ‰  ˙Á‰  Æ˙ÂÈ˜ÂÁ  ‰Ï  ˘È  ¨Ò˜ÂÙ
˙Â‡ˆÂ˙ ‚È˘‰Ï ÌÈÏÂÎÈ  ÌÈÏÈ‚¯ ÌÈ˘‡˘ ‡È‰
ÔÈ‡  ÌÈ˘‡Ï  Â·˘  Ô„ÈÚ·  „ÁÂÈÓ·  ¨˙ÂÏÈ‚¯  ‡Ï
˙Á˜Ï ÍÈ¯ˆÂ ¯˘Ù‡ ÆÌ‰Ï˘ ÌÈÈÁ‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘

Æ¢ÌÈÈÁ‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘

ÔÓÊ  ÍÂ˙  ÁÈÏˆ‰  ÔÓÏÂ‡  Æ„·ÂÚ  ÔÈÈ„ÚÂ  „·Ú  ‰Ê
ÂÏÁ‰  ˙ÂÓÏÂ‡‰Â  ¯Â·Èˆ‰  ÔÂÓ‡  ˙‡  ˘ÂÎ¯Ï  ¯ˆ˜
·È·‡  Ï˙  ¯ÂÊ‡·  ˙Á‡  ‰‡ˆ¯‰  È¯Á‡  Æ‡ÏÓ˙‰Ï
‰¯Î‰Ï  ÚÈ‚‰ÏÂ  ÌÈÒÈË¯Î  ±≤∞∞  ¯ÂÎÓÏ  ÁÈÏˆ‰
ÌÈÈ˜Ï ÏÁ‰ ÏÈ·˜Ó· ÆÌÂÒ¯Ù Â‡ ¯Â·Èˆ ÈÒÁÈ ‡ÏÏ
„Ú ¯˜Â·‰Ó ¨ÌÈÓÈ  ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ ‰ÈÂÂÁ ÂÊ  Æ˙Â‡„Ò
È˙ÏÁ˙‰˘Î¢  ÆÌÈÈÁ  ‰˘Ó˘  ÚÂ¯È‡  ‰ÊÂ  ‰ÏÈÏ‰
„Ò Â˘Ú È˙ÏÁ˙‰ È‡˘ „Ú ÆÚ‚Â˘Ó È‡˘ Â·˘Á–

ÏÈ·Â‰Ï  ËÂ˘Ù  ‡Ï  ‰Ê  Æ˘È‡  ÌÈ˘ÂÏ˘Ï  ÈÏÂ‡  ˙Â‡
Ïˆ‰ È¯ÂÙÈÒ ˙Â‡Ó ÈÏ ˘È¢ ¨¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ¨¢˘È‡ ≤∞∞–

‰Ê˘ ‡È‰  ¨ÁÈÏˆÓ ‰Ê  ‰ÓÎÏ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰·ÈÒ‰ Æ‰Á
ÈÏ ˘È  Æ˙Â‡ˆÂ˙ ˘ÈÂ  ÆÈ˘ÚÓÂ  ÈË˜¯Ù ‰Ê  ÈÎ  ¨„·ÂÚ
ÌÈ˜ÂÓÚ‰ ÌÈ¯·„‰ ÔÈ· ¯Â˘˜Ï ‰¯È„‰ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡
Ô‡ÎÏ  ‰ËÂ˘Ù  „Â‡Ó  ‰¯Âˆ·  ‰Ê  ˙‡  ‡È·‰Ï  ÔÈ·Ï
˘‰Ï ‰ˆÂ¯ È‡ ¨ÏÂ„‚ „Â‡Ó ÔÂÊÁ ÈÏ ˘È ÆÂÈ˘ÎÚÏÂ–
‡˘ ÈÏ ·Â˘Á „Â‡Ó ÆÌÈ˘‡ ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ ÏÚ ÚÈÙ–

Æ˙ÂÁÈÏ˘ ÈÏ ˘È ¨˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì‰˘ ‰Ó ÂÈ‰È ÌÈ˘
ÌÂÈ‰  ÆÌ‰Ï˘  ‰ÏÂ„‚Ï  ÌÈ˘‡  ÏÈ·Â‰Ï  ‰ˆÂ¯  È‡
¨˙ÂÈ¯˜·˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï Æ„ÁÙÓ ÌÈÚÂÓ ÌÈ˘‡
ÌÈ˘ÂÚÂ  ÌÈÎÒÂÁ˘  ÌÈ‚¯Â·  ¨ÌÈ·ÂË‰  ÌÈ˘‡‰
˘‡¯˘  ÌÈÎÁÓ  ¨˙ÂÁÙ˘Ó  ÌÈÏ„‚ÓÂ  ÌÈ‡ÂÏÈÓ
Ú‚˘Ó ‰Ê ÆËÙ‡¯„¯·Â‡‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯Â˙ÙÈ ‰Ï˘ÓÓ‰
Ì˙Â‡  ¨˙Â‡„Ò·  ÌÈÈÓ‡Ó  ‡Ï˘  ÌÈ˘‡Ï  ÆÈ˙Â‡
˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ „Á‡ ÏÎ Æ‰ÊÎ È˙ÈÈ‰ È‡ ÈÎ ¨‰ˆÂ¯ È‡

Æ¢ÂÈ˘ÎÚ ‡Â‰˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ Â‡ ÌÈÈ˘ ÈÙ

ÌÈÁÈÏˆÓ ¨ÌÈÁÓ˘ ¨ÌÈ‡È¯· ¨ÌÈ¯È˘Ú ˙ÂÈ‰Ï ÌÈˆÂ¯ ÌÏÂÎ ¢
¨ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï Ì‰˘ ÏÏ‚· ‡Ï Ï·‡ ¨ÂÈ‰È ‡Ï ·Â¯‰ ÆÌÈÂÂÏ˘Â

ÆÍÈ¯ˆ˘ ‰Ó ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÎÂÓ ‡Ï Ì‰ ÈÎ ‡Ï‡
¢Ì‰Ï „ÚÂÈÓ ‰Ê‰ ÚÂ¯È‡‰

 ˙ÂÏÂÎÈ· È˙ÈÓ‡ ÈÂÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ˘ „Á‡ ·¯Ú ˘È Ì‡¢
 ¨ÍÏ˘ ˙ÂÏÂ·‚‰ ˙‡ ıÂ¯ÙÏ ÍÏ ÌÂ¯‚Ï ÁÈÏˆÈÂ ÍÏ˘

 ¨ÔÎÏ Ì„Â˜ ‚È˘‰Ï ÏÎÂ˙˘ ˙Ó‡‰ ‡Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙ ‚È˘‰Ï
¢øÂ˙Â‡ ÒÙÒÙÏ ÍÓˆÚÏ ‰˘¯Ó ˙ÈÈ‰
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"איך ייתכן שתחת אותם תנאים, תמיד חלק מהאנשים יתלוננו 
ויקרסו ותמיד יהיו כאלה שיצליחו, לא חשוב מה יקרה"

ריאיון
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15מארס 2013

הזהב"  מ"נערי  היה  אולמן  לון 
של חיל הים, מדריך ראשי בקורס 

־חובלים, מפקד ספינת טילים, ומ
בחינתו בדרכו לתפקיד מפקד חיל 
תכניות  היו  למישהו  אבל  הים. 
המפוארת  הקריירה  באמצע  בשבילו.  אחרות 
מלאך המוות ביקר אצלו פעמיים. אולמן קורא 
לזה "היקום או אלוהים דופקים לך בראש עם 

פטיש: אתה לא בדרך הנכונה". 
שמתוך  ואישי,  עסקי  מנטור  הוא  היום 
בהצלחה  צמחו  שלו  האישי  הסיפור  נפתולי 
מסחררת הרצאות וסדנאות להעצמה ארגונית 

־ואישית, כל אחת מהן מול קהל של מאות אנ
הגדולות  החברות  מנכ"לים של  ביניהם  שים, 
סוחף,  פרפורמר  הוא  שלו  בהרצאות  במשק. 
משהו בין כוכב רוק לרקדן, למטיף נלהב. הוא 
פצצת אנרגיה, קופץ, רץ, מתרוצץ, אש להבה, 
כל הגוף כספית, מלהיב את הקהל בלהט, לא 

נח לרגע.
את סיפורו האישי שמעתי מפיו לראשונה 
בריאיון בביתו בשכונת דניה בחיפה, וגם שם 
של  דבריו  לעצור.  אפשר  שאי  להט  באותו 

המ אבל  פשוטים,  לפעמים  נשמעים  ־אולמן 
ציאות דרשה ממנו קצת יותר. 

"כשהלכתי בתור סגן אלוף ותיק עם לוח 
לי  שעשו  זקנים  אצל  בית  חוג  לעשות  מחיק 
טובה, נתנו לי 600 שקל במזומן והייתי צריך 
לקנות מקרן שעלה 3000 שקל. מישהו הבטיח 
לי שאני אעשה תוך תקופת זמן מסוימת עשרת 
אלפים שקל בשעה� לא, אף אחד לא הבטיח 
לי. מי יבטיח לי� וזה המקום שבו רוב האנשים 

יוותרו ולא יעשו כלום". 
בקריות.  שנה   48 לפני  היתה  ההתחלה 

ממוצעת  בורגנית  זעיר  במשפחה  "גדלתי 
כל  "ועשיתי  אולמן,  מספר  מוצקין",  בקרית 
מה שצריך, ואפילו די טוב". במהלך השירות 
בכלכלה  ראשון  תואר  סיים  הוא  שלו  הצבאי 

בהצ עסקים  במנהל  שני  תואר  ־בהצטיינות, 
־טיינות, ואקדמיית הצי הבריטי המלכותי בה

צטיינות יתירה. אבל בתוך כל זה משהו כרסם 
בפנים. "הרגשתי כל הזמן שלא ייתכן שהחיים 
האלה זה רצף של מטלות שצריך לבצע אותן. 
זה לא יכול להיות. אבל זה מה שזה היה. ובגיל 
35 הייתה לי כרס, שחור מתחת לעיניים וכאבי 

גב, וכל היום הייתי עצבני".

־פתאום באמצע החיים, באמצע טיול בטו
רקיה ביקר אותו מלאך המוות בפעם הראשונה 
בדמות אירוע נדיר של קריסת ריאה. הוא ניצל 
בנס וזכה לביקור שני אחרי ארבע שנים וחצי, 
שבעקבותיו עשו לו מה שאולמן קורא "ניתוח 
מחוף לחוף". שברו את הצלעות, כרתו שליש 

־ריאה, הדביקו, תפרו, ושלחו אותו מתוקן הבי
האירוע:  אולמן מתאר את  לאחור  תה. במבט 
"היקום או אלוהים אומרים לך שוב פעם, בן 

אדם, תתעורר".
קצת לפני גיל 40 הוא משתתף בקורס של 
חברה שרצים, מתאמנים  ופוגש  אלופים  סגני 
להצטרף  הזוי  רעיון  איזה  לי  "עולה  למרתון. 
אליהם כי זה נופל יום לפני יום ההולדת שלי. 
אני  יום  מאותו  וחצי  חודשים  שלושה  ותוך 
ובדרך  בחיים,  שלי  הראשון  המרתון  את  רץ 
ומאותו  גם לתריאטלון".  החבר'ה לקחו אותי 
במהירות  להתגלגל  מתחילים  הדברים  רגע 

בכיוון בלתי צפוי עוד יותר. 
"אני רץ מרתון עם בחור נמוך קומה וכסוף 
שיער, שמספר לי על תחרות שנקראת 'איירון 
מאוד  ספורט  תחרות  ברזל'.  'איש  או  מן', 
ארוכה של שחייה, אופניים, ומרתון ברציפות, 

הכול יחד 226 קילומטר, שצריך לסיים תוך 17 
שעות. אני מסתכל על הבן אדם הזה ואומר לו: 
עלי  מסתכל  הוא  זה�  את  לעשות  הולך  אתה 

חזרה ואומר: ואתה�"
מחליט  הוא  ופחדים  לבטים  הרבה  אחרי 
עם  ולהתאמן  הברזל  איש  לתחרות  להירשם 
נראה  זה  להתאמן  "כשהתחלתי  אישי.  מאמן 
לי מפחיד. כשאתה רוכב בפעם הראשונה 100 
קילומטר וכואבות לך הרגליים אתה שואל את 

עצמך: איך אעשה 180 קילומטר�" 

ממשיך   ,"2006 אפריל  באריזונה,  "אני 
אולמן, "עומד לזנק לאיירון מן הראשון בחיים 
קו  את  חוצה  שאני  כזאת  תמונה  לי  יש  שלי. 
ישראל,  בדגל  עטוף  בלילה,  בחושך,  הסיום 
שומע שמכריזים את שמי ברמקול, וכל הקהל 
שואג ומריע. ובנקודה הזאת, אנשים מיסטיים 
מידי  ליותר  להיכנס  בלי  הארה.  לזה  קוראים 
זה  באמת,  משהו,  שם  קורה  סופרלטיבים, 
בן  אותו  הייתי  לא  רגע  מאותו  מכונן.  אירוע 
אדם. הבנתי שזה לא רק עניין פיזי, שיש פה 
גם ממד מנטלי, רגשי ורוחני, ושאם אני יכול 
לעשות את זה, אז כולם יכולים. ואולי אפשר 
תרומה  זוגיות,  עסק,  כסף,  גם  ככה  לעשות 

־לעולם, לא משנה מה, איירון מן כזה כמטאפו
רה. ואז אחזה בי תשוקה מטורפת לספר לכולם 
מה  רוצים,  שהם  מה  כל  להיות  יכולים  שהם 

שהם בוחרים.
להתרחש  צריכים  שהיו  קלטתי  "פתאום 
מן,  איירון  לסיים  שאצליח  כדי  דברים  כמה 
כלשהי.  נוסחה  או  הסבר  להם  להיות  ושחייב 
הדבר היפה הוא שלימים הבנתי שזה לא היעד 
שגרם לזה, אלה לא כנפי הצניחה, או מיליון 
להיות  הופך  שאתה  האדם  זה  בחודש.  דולר 

אלון אולמן לא ציפה שריאתו תקרוס בשיא הקריירה הצבאית שלו. אחרי 
שהפך ל"איש ברזל", הוא השתכנע, ומשכנע אחרים, כולל בכירים במשק, 

שאין דבר בעולם שהם לא מסוגלים לעשות

א

המשך בעמוד הבא 

מאת דינה גורדון
אפוק טיימס

טין
ול

 פ
מר

תו

מן
רג

 ב
רן

אפוק טיימס | 03.2013



45

מארס 2013 14

"איך ייתכן שתחת אותם תנאים, תמיד חלק מהאנשים יתלוננו 
ויקרסו ותמיד יהיו כאלה שיצליחו, לא חשוב מה יקרה"

ריאיון

כולנו 
איירון-מן

�ואלון אולמן
י�

�
לי 

ט

15מארס 2013

הזהב"  מ"נערי  היה  אולמן  לון 
של חיל הים, מדריך ראשי בקורס 

־חובלים, מפקד ספינת טילים, ומ
בחינתו בדרכו לתפקיד מפקד חיל 
תכניות  היו  למישהו  אבל  הים. 
המפוארת  הקריירה  באמצע  בשבילו.  אחרות 
מלאך המוות ביקר אצלו פעמיים. אולמן קורא 
לזה "היקום או אלוהים דופקים לך בראש עם 

פטיש: אתה לא בדרך הנכונה". 
שמתוך  ואישי,  עסקי  מנטור  הוא  היום 
בהצלחה  צמחו  שלו  האישי  הסיפור  נפתולי 
מסחררת הרצאות וסדנאות להעצמה ארגונית 

־ואישית, כל אחת מהן מול קהל של מאות אנ
הגדולות  החברות  מנכ"לים של  ביניהם  שים, 
סוחף,  פרפורמר  הוא  שלו  בהרצאות  במשק. 
משהו בין כוכב רוק לרקדן, למטיף נלהב. הוא 
פצצת אנרגיה, קופץ, רץ, מתרוצץ, אש להבה, 
כל הגוף כספית, מלהיב את הקהל בלהט, לא 

נח לרגע.
את סיפורו האישי שמעתי מפיו לראשונה 
בריאיון בביתו בשכונת דניה בחיפה, וגם שם 
של  דבריו  לעצור.  אפשר  שאי  להט  באותו 

המ אבל  פשוטים,  לפעמים  נשמעים  ־אולמן 
ציאות דרשה ממנו קצת יותר. 

"כשהלכתי בתור סגן אלוף ותיק עם לוח 
לי  שעשו  זקנים  אצל  בית  חוג  לעשות  מחיק 
טובה, נתנו לי 600 שקל במזומן והייתי צריך 
לקנות מקרן שעלה 3000 שקל. מישהו הבטיח 
לי שאני אעשה תוך תקופת זמן מסוימת עשרת 
אלפים שקל בשעה� לא, אף אחד לא הבטיח 
לי. מי יבטיח לי� וזה המקום שבו רוב האנשים 

יוותרו ולא יעשו כלום". 
בקריות.  שנה   48 לפני  היתה  ההתחלה 

ממוצעת  בורגנית  זעיר  במשפחה  "גדלתי 
כל  "ועשיתי  אולמן,  מספר  מוצקין",  בקרית 
מה שצריך, ואפילו די טוב". במהלך השירות 
בכלכלה  ראשון  תואר  סיים  הוא  שלו  הצבאי 

בהצ עסקים  במנהל  שני  תואר  ־בהצטיינות, 
־טיינות, ואקדמיית הצי הבריטי המלכותי בה

צטיינות יתירה. אבל בתוך כל זה משהו כרסם 
בפנים. "הרגשתי כל הזמן שלא ייתכן שהחיים 
האלה זה רצף של מטלות שצריך לבצע אותן. 
זה לא יכול להיות. אבל זה מה שזה היה. ובגיל 
35 הייתה לי כרס, שחור מתחת לעיניים וכאבי 

גב, וכל היום הייתי עצבני".

־פתאום באמצע החיים, באמצע טיול בטו
רקיה ביקר אותו מלאך המוות בפעם הראשונה 
בדמות אירוע נדיר של קריסת ריאה. הוא ניצל 
בנס וזכה לביקור שני אחרי ארבע שנים וחצי, 
שבעקבותיו עשו לו מה שאולמן קורא "ניתוח 
מחוף לחוף". שברו את הצלעות, כרתו שליש 

־ריאה, הדביקו, תפרו, ושלחו אותו מתוקן הבי
האירוע:  אולמן מתאר את  לאחור  תה. במבט 
"היקום או אלוהים אומרים לך שוב פעם, בן 

אדם, תתעורר".
קצת לפני גיל 40 הוא משתתף בקורס של 
חברה שרצים, מתאמנים  ופוגש  אלופים  סגני 
להצטרף  הזוי  רעיון  איזה  לי  "עולה  למרתון. 
אליהם כי זה נופל יום לפני יום ההולדת שלי. 
אני  יום  מאותו  וחצי  חודשים  שלושה  ותוך 
ובדרך  בחיים,  שלי  הראשון  המרתון  את  רץ 
ומאותו  גם לתריאטלון".  החבר'ה לקחו אותי 
במהירות  להתגלגל  מתחילים  הדברים  רגע 

בכיוון בלתי צפוי עוד יותר. 
"אני רץ מרתון עם בחור נמוך קומה וכסוף 
שיער, שמספר לי על תחרות שנקראת 'איירון 
מאוד  ספורט  תחרות  ברזל'.  'איש  או  מן', 
ארוכה של שחייה, אופניים, ומרתון ברציפות, 

הכול יחד 226 קילומטר, שצריך לסיים תוך 17 
שעות. אני מסתכל על הבן אדם הזה ואומר לו: 
עלי  מסתכל  הוא  זה�  את  לעשות  הולך  אתה 

חזרה ואומר: ואתה�"
מחליט  הוא  ופחדים  לבטים  הרבה  אחרי 
עם  ולהתאמן  הברזל  איש  לתחרות  להירשם 
נראה  זה  להתאמן  "כשהתחלתי  אישי.  מאמן 
לי מפחיד. כשאתה רוכב בפעם הראשונה 100 
קילומטר וכואבות לך הרגליים אתה שואל את 

עצמך: איך אעשה 180 קילומטר�" 

ממשיך   ,"2006 אפריל  באריזונה,  "אני 
אולמן, "עומד לזנק לאיירון מן הראשון בחיים 
קו  את  חוצה  שאני  כזאת  תמונה  לי  יש  שלי. 
ישראל,  בדגל  עטוף  בלילה,  בחושך,  הסיום 
שומע שמכריזים את שמי ברמקול, וכל הקהל 
שואג ומריע. ובנקודה הזאת, אנשים מיסטיים 
מידי  ליותר  להיכנס  בלי  הארה.  לזה  קוראים 
זה  באמת,  משהו,  שם  קורה  סופרלטיבים, 
בן  אותו  הייתי  לא  רגע  מאותו  מכונן.  אירוע 
אדם. הבנתי שזה לא רק עניין פיזי, שיש פה 
גם ממד מנטלי, רגשי ורוחני, ושאם אני יכול 
לעשות את זה, אז כולם יכולים. ואולי אפשר 
תרומה  זוגיות,  עסק,  כסף,  גם  ככה  לעשות 

־לעולם, לא משנה מה, איירון מן כזה כמטאפו
רה. ואז אחזה בי תשוקה מטורפת לספר לכולם 
מה  רוצים,  שהם  מה  כל  להיות  יכולים  שהם 

שהם בוחרים.
להתרחש  צריכים  שהיו  קלטתי  "פתאום 
מן,  איירון  לסיים  שאצליח  כדי  דברים  כמה 
כלשהי.  נוסחה  או  הסבר  להם  להיות  ושחייב 
הדבר היפה הוא שלימים הבנתי שזה לא היעד 
שגרם לזה, אלה לא כנפי הצניחה, או מיליון 
להיות  הופך  שאתה  האדם  זה  בחודש.  דולר 

אלון אולמן לא ציפה שריאתו תקרוס בשיא הקריירה הצבאית שלו. אחרי 
שהפך ל"איש ברזל", הוא השתכנע, ומשכנע אחרים, כולל בכירים במשק, 

שאין דבר בעולם שהם לא מסוגלים לעשות

א

המשך בעמוד הבא 

מאת דינה גורדון
אפוק טיימס

טין
ול

 פ
מר

תו

מן
רג

 ב
רן

אפוק טיימס | 03.2013



46

מארס 2013 16

כדי להיות ראוי ליעד הזה. היקום מדויק מאוד. 
אף בן אדם לא משיג יעד שהוא לא ראוי אליו. 
יש  בחודש,  שקל  מיליון  מרוויח  מישהו  אם 
הוא  כזאת.  ברמה  ערך  מביא  הוא  לזה.  סיבה 
סיטואציה מסוימת,  יצר  הוא  הביא את עצמו. 

אחרת זה לא היה קורה".
מה  על  דוקטורט  שאעשה  חלום  לי  "היה 
והקבוצות  הגדולים  האנשים  לכל  משותף 
הגדולות", אמר אולמן, "כי הבנתי שכל הזמן 
ואז  שעובדים.  עקרונות  שיש  בתחושה  חייתי 
חלחלה לי ההבנה שאתה לא צריך להיות אדם 

־מיוחד, כל אחד יכול. מאותו רגע אחז בי הטי
רוף הזה, שאמרתי, אני רוצה למצוא את הידע 
הזה, את המושגים האלה. לדעת לדבר, להסביר 

את זה, להבין, לקחת את זה הלאה".
למפות   - חיים  מטרת  לעצמי  "שמתי 
מה עושה את ההבדל בין אנשים. איך ייתכן 
מהאנשים  חלק  תמיד  תנאים,  אותם  שתחת 

לש עיניים  יגלגלו  ויהרסו,  יקרסו  ־יתלוננו, 
תמיד  אבל  לעשות.  מה  שאין  ויגידו  מיים 
גם יהיה חלק שיצליח, לא חשוב מה תעשה 
איתם: תזרוק אותם לבור עם עקרבים, תכסה 

אותם במכסה ותדרוך עליהם, אחרי שנתיים 
־העקרבים רוקדים סטפס מרוצים וכולם מר

גישים טוב. 
"התחלתי לקרוא כל ספר שיכולתי לשים 
שהם  בעולם  אנשים  סימנתי  היד.  את  עליו 
אליהם,  הלכתי  הזה.  בתחום  עולם  גדולי 
את  עשיתי  ב-2007,  כך,  אחר  שנה  פיזית. 
האיירון מן השני שלי באוסטריה. זה גם היה 

־יום השחרור שלי מצה"ל. יצאתי לפנסיה וע
שיתי הרצאה הנקראת 'איירון מן, סיפורו של 
עשה.  שזה  ממה  בשוק  הייתי  הברזל'.  איש 

אנשים התחילו לרוץ. 
"ואז בא אלי אדם מתחום הביטוח ואמר לי: 
תקשיב, הייתי בחמש הרצאות שלך ושינית לי 
את החיים. קח שליש מתקציב ההדרכה לעשרה 
מה  להם  ותעשה  שלי  העובדים  עם  מפגשים 
שעשית לי. התוצאות היו מטורפות. היו אנשים 
שלהם,  המכירות  את  אחוז  בשלושים  שהעלו 
היו במאה, והיו גם במאתיים אחוז. והיו שעשו 
פה משהו  הבנתי שיש  בחיים שלהם.  שינויים 
ממש רציני. ואז פתחתי את החברה הראשונה 

שלי שנקראת 'פריצת גבולות'".

אחד  "כל  אותו:  שואלים  שלו  בהרצאות 
יכול להיות מנכ"ל IBM�" התשובה שלו היא: 
אבל   ,IBM מנכ"ל  להיות  יכול  אחד  כל  לא 
של  טובה  הכי  הגירסא  להיות  יכול  אחד  כל 
שכבר  אנשים  אלפי  עשרות  סמך  "על  עצמו. 
עשיתי איתם את זה, כל אחד יכול להרוויח פי 
17, יכול להביא ערך יותר גדול לעולם, יכול 

שהילדים ידברו אליו יותר בכבוד".
מה אתה עושה עם חברות שמגיעות אליך?
"אני משקף לאנשים שאפשר לקחת שליטה 

על החיים האלה, ומראה להם גם איך".
תן דוגמה

"לא מעט מנכ"לים קוראים לי ומספרים על 
הממשלה, על התנאים ועל הרגולציה ולמה אי 
אפשר להשיג מה שצריך. יש להם הרבה סיבות 
הפעמים  שברוב  היא  הבעיה  אפשר.  אי  למה 
האנשים מתמקדים במה אי אפשר ולמה זה לא 

המנצחים תמיד מתמ לעומתם,  לקרות.  ־יכול 
אנשים  הם  בעסקים  המנצחים  כן.  באיך  קדים 

בהרצאות שלו הוא פרפורמר 
סוחף, משהו בין כוכב רוק 
לרקדן, למטיף נלהב, מלהיב את 
הקהל בלהט, לא נח לרגע

המשך בעמוד הבא 

�ו
י�

�
לי 

ט

טין
ול

 פ
מר

תו
טין

ול
 פ

מר
תו

אפוק טיימס | 03.2013



47 אפוק טיימס | 05.2013



48 אפוק טיימס | 05.2013



49 אפוק טיימס | 07.2013



50 אפוק טיימס | 08.2013



51 אפוק טיימס | 09.2013
ספטמבר 2013 14

חת המחמאות הכי גדולות שאנשים אוהבים 
או  בגילך"  נראית  לא  "את ממש  היא  לקבל 
"לא השתנית בכלל", נכון? מכירים את זה? 
כולם רוצים להישאר צעירים ולהיראות פחות מגילם. 
והאמת, יש אנשים שכאשר מסתכלים עליהם הם באמת 
לא נראים בגילם. כלומר, לא נראים בגיל שכתוב להם 
בתעודת הזהות. לעומתם, יש אנשים שכאשר מסתכלים 
עליהם הם נראים מבוגרים מגילם. האם זו גנטיקה? מזל? 

התשובה לשאלה הזו קצת יותר מעניינת ומפתיעה. 
באחד הטורים האחרונים שלי דיברתי על זמן, על 
כך שהזמן עושה את שלו, הוא עובר ואי אפשר לעצור 

־אותו, ושהשאלה החשובה היא מה אנחנו בוחרים לע
שות בזמן שהזמן עובר. מסתבר שאת הגיל כן אפשר 
לשנות! אי אפשר לעצור אותו, אבל בהחלט אפשר 

להשפיע עליו. 
מכפי  צעירים  שנראים  אנשים  שיש  מקרי  זה  אין 
גילם באופן משמעותי. ולא, אני לא מדבר על ניתוחים 
בעצם  יש  מאתנו  אחד  לכל  פשוט:  הסיפור  פלסטיים. 

־שלושה גילים: גיל כרונולוגי, גיל ביולוגי וגיל פסיכולו
גי. הגיל הכרונולוגי זה מספר הימים שכדור הארץ סבב 
על צירו מאז שיצאנו לאוויר העולם. את הגיל הזה אי 
אפשר לשנות ואין לנו השפעה עליו. הגיל הביולוגי הוא 
הגיל הפיזי של הגוף שלנו, נתון מדויק ומדיד. על הגיל 
הזה יש לנו היכולת להשפיע הרבה יותר מכפי שנדמה 
הגוף  את  בו  מזינים  שאנו  "בדלק"  תלוי  זה  גיל  לנו. 
שלנו, בתזונה שלנו ובפעילות הגופנית שאנו עוסקים 
או לא עוסקים בה. ניתן למדוד גיל זה על פי פרמטרים 
מדעיים ברורים כמו מצב חילוף החומרים בגוף, צפיפות 
העצם, ספירת כדוריות הדם ועוד ועוד. גיל זה הוא גיל 
הכרונולוגי(  )ולא  הביולוגי  הגיל  פי  על  מאוד.  אמיתי 
איך  ונראים  מרגישים  שאנחנו  איך  מרגישים  אנחנו 
יכול  מעולה  ביולוגי  מצב  ותתפלאו,  נראים.  שאנחנו 
להביא בן אדם להיראות צעיר בשנים רבות מכפי גילו. 
באחד המאמרים הקרובים שלי אתייחס באריכות לנושא 

"הדלק" שאנו מזינים בו את הגוף שלנו. 
הגיל השלישי הוא הגיל הפסיכולוגי. פה מדובר 
על גיל הקשור בעולמות הבלתי נראים שלנו: העולם 

מרגי אנחנו  איך  והרוחני. השאלה  המנטלי  ־הרגשי, 
שים, איך אנחנו תופסים את עצמנו, האם אנחנו מסוג 
האנשים )לפעמים גם בני עשרים או שלושים( שקמים 
בבוקר וכל ההוויה שלנו במהלך היום זה "תנו קצת 
לישון... או לנוח...", אנשים שהחלום הרטוב שלהם 
אחר,  מסוג  אנשים  שאנחנו  או  לפנסיה.  לצאת  זה 
שחיים מתוך תשוקה, שקמים בבוקר במרץ, בעוצמה 
עם חלומות ויעדים, מטרות ושאיפות. אם אתם נמנים 

עם הסוג השני, כנראה תרגישו ותיראו צעירים בכמה 
שנים טובות מהגיל הכרונולוגי שלכם. 

־רוצים דוגמה? בבקשה. יש לנו בארץ את אחת הדו
גמאות הכי טובות שאפשר לתת: שמעון פרס, מכירים? 
יום  באחרונה  חגג  המדינה  נשיא  כבוד  עליו?  שמעתם 
הולדת 90. אז כן, הגיל הכרונולוגי שלו הוא 90. אבל 
האם האיש נראה בן 90? מרגיש בן 90? ממש לא. האיש 
מלא חלומות, יעדים, חי בלוח זמנים צפוף, אף פעם לא 
מתעייף. כי זו ההוויה שלו. זה לא קשור לגנים, לא קשור 

־למזל. האיש אוכל נכון, מזין את הגוף שלו "בדלק" הנ
כון ומוקף בעולם רוחני, מנטלי עשיר, תוסס ואופטימי, 

שלא במקרה משאיר אותו צעיר לנצח. 
אם כן, הזמן בו נולדת חשוב, אבל הוא לא העיקר. 
השאלה החשובה היא מה בן אדם בוחר לעשות עם 
החיים שלו מהרגע שהפך לאדם בוגר, בעל תודעה. 
זוכרים שבשיעור מולדת לומדים על משאבים  אתם 
)מחצבים, מים...(, אחר כך באוניברסיטה לומדים על 
"גורמי ייצור", כלכלת שוק ועוד. אבל לא משנה איך 
קוראים לזה, מדובר על אותו דבר, על כך שבכלכלה 
תמיד יש מחסור ושמשאבים הם מוגבלים וכו'. אבל 
ישנו משאב אחד שונה, יוצא דופן. יודעים מהו? זמן. 
זמן הוא משאב, שגם ממנו תמיד יש חוסר, נכון? "אין 
לי זמן", "הזמן עובר", "השנים חולפות", "רק לפני 
רגע נדמה שהוא נולד וכבר מתגייס"... זמן הוא חד 
אותו  אי אפשר להעביר  ניתן לצבירה,  כיווני, בלתי 
האחרים.  המשאבים  מכל  שונה  והוא  אחר  למישהו 
במה? הוא שוויוני. שוויוני לכולם! אף אחד לא מקבל 
יותר זמן בגלל גנים או בגלל מזל או בגלל כסף, נכון? 
הזמן עובר בצורה דומה, באותו קצב אצל כולם. אבל, 
המפתח הוא כרגיל בבחירות של כל אחד, במטרות 
ובהוויה שלנו. האם אני בוחר לנצל כל רגע בחיי, לא 

־מסתפק בלנשום, אלא מצפה גם לחיות, לחיות בעוצ
מה? אם אתם כאלו, כנראה שאתם מרגישים צעירים, 
נראים רעננים ומשיגים את התוצאות שאתם מצפים 

להן. אם לא... חבל.
ישנם אנשים שחיים את חייהם כשהם מתחרטים 
מהעתיד.  וחוששים  ההווה  על  מתלוננים  העבר,  על 
ויוצרים  המנצחים לומדים מהעבר, מחליטים בהווה 

את העתיד.
לרגל השנה החדשה, מאחל לכם שנה טובה ומלאת 

שמחה, חלומות ותשוקות.

א

בני כמה אתם?

פריצת גבולות

- מאת אלון אולמן -

הזמן עושה את שלו, הוא עובר ואי אפשר לעצור אותו. השאלה 
החשובה היא מה אנחנו בוחרים לעשות בזמן שהזמן עובר

ופריצת  מעשית  בהצלחה  מאסטר  מבוקש,  מרצה  אולמן  אלון 
ובעלים של  נועזים, מייסד  ליעדים  וארגונים  גבולות, מוביל אנשים 

החברות "קוד המנצח" בע"מ ו"פריצת גבולות" בע"מ.
info@alonulman.com ניתן להתכתב אתו במייל

www.facebook/alonulman או דרך הפייסבוק

ישנם אנשים 
שחיים את חייהם 
כשהם מתחרטים 
על העבר, 
מתלוננים על 
ההווה וחוששים 
מהעתיד. המנצחים 
לומדים מהעבר, 
מחליטים בהווה 
ויוצרים את העתיד

mailto:info@alonulman.com
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חופש  לנו  יש  תמיד  לבחור.  החופש  הוא  בחיים  גדול  הכי  החופש 
הכי  הבחירה  החיים.  תחומי  ובכל  נתון  רגע  בכל  מצב,  בכל  בחירה. 
לשנה.  משנה  ולהתפתח  לגדול  לצמוח.  הבחירה  היא  בעיניי,  חשובה 
אין ארגונים שאין להם קשיים, אין זוגות שאין להם קשיים, אבל, האם 
אני רואה בסיטואציה קושי שאין מה לעשות מולו, או אתגר? זו כבר 

בחירה שלנו. 
־כולנו אוהבים לדבר על פוליטיקה, לנהל את תקציב המדינה, להח

ליף את ראש הממשלה, להזיז אוגדות, לעלות את הנבחרת למונדיאל 
לפני  רגע  האם  אבל  כמובן.  בתיאוריה  הלאומי,  המאמן  את  ולהחליף 
כפי  עצמנו  את  להנהיג  יודעים  אנחנו  האם  לבדוק  עוצרים  אנחנו  כן 
אנחנו  שלנו?  העסקים  את  שלנו?  הילדים  את  באמת?  רוצים  שהיינו 
מקבלים מדי יום עשרות החלטות ומבצעים עשרות בחירות. האם הן 
תמיד מקדמות אותנו? לרוב אנחנו יודעים זאת בדיעבד. האם יש דרך 
יותר?  בחירות אפקטיביות  יותר, לבצע  נכונות  לדעת לקבל החלטות 
האם יש דרך לקדם את עצמנו ואת היקרים לנו באופן יומיומי ועל בסיס 

קבוע לעבר הגרסה האפשרית הגדולה יותר שלנו? 
זה אפשרי. התשובה טמונה במערכת  התשובה היא חיובית כמובן, 
ההפעלה האנושית, בסיפור הפנימי שלנו. הכול מתחיל במחשבות. למי 
אין מחשבות? כל הזמן מתרוצצות לנו מחשבות בראש. הדבר המעניין 
הוא שלכל אדם יש מחשבות שחוזרות על עצמן שוב ושוב. המחשבות 
האלו מעוררות אצלנו רגשות, שמביאות למעשים שלנו, שיוצרים את 

התוצאות שלנו בחיים, בכל התחומים.
המעגל הוא: מחשבה < רגש < פעולה < תוצאה, וחוזר חלילה.

־לדוגמה, שתי נשים יוצאות לדייט. הראשונה מספרת לעצמה )מח
נורמאליים  גברים  ושאין  ושוביניסטים,  אידיוטים  הם  שגברים  שבה( 

־פנויים. מה היא תעשה כל הדייט? תחפש מה לא בסדר בבחור כדי להצ
דיק את הסיפור הפנימי שלה. מה יקרה? כנראה ששוב תמצא משהו לא 
בסדר בבחור והדייט יגמר באכזבה. לעומתה, הבחורה השנייה חושבת 
שהיא  כיף  ואיזה  יפים  שהחיים  ובכלל  מעניין  דייט  יהיה  זה  שהפעם 

־פוגשת בחור חדש. היא בטוחה שהגבר המתאים נמצא ממש מעבר לפי
נה. מה יקרה בדייט? יש סיכוי גבוה שהבחור ימצא חן בעיניה, וכנראה 

שתיהנה בדייט, ובסופו של דבר גם תמצא את מי שהיא מחפשת. 
של  שלנו,  העשייה  ואי  העשייה  של  לבה  לב  הוא  הזה  המנגנון 
ההצלחות והכישלונות שלנו, של הבחירות שלנו. והדבר המעניין הוא 
נשנה  המחשבות  בשלב  אם  לשנות.  לבחור  אפשר  הזה  המנגנון  שאת 
את הסיפור הפנימי שלנו לסיפור מקדם יותר, נשפיע על כל התוצאות 

שלנו בחיים.
הסיפור הפנימי הוא מחשבה שחוזרת שוב ושוב. זה אותו סיפור שכל 
זה שאצל חלק   בטוח.  אותו  אחד מאתנו מספר לעצמו, אתם מכירים 
מהאנשים תמיד מעודד: "יהיה בסדר, קטן עליך, אני משיג את הלקוח 
תמיד  האחר  החלק  ואצל  וכו',  מדהים"  יום  להיות  הולך  היום,  הזה 
סיכוי  אין  מדכא: "מה פתאום, מה קרה לך, מאיפה תשיג את הכסף, 
שהיא תרצה אותך, זה לא בשבילך" וכו'. כמה שזה נשמע פשוט, ככה 
זה עובד. מי שמספר לעצמו שהוא לא יצליח, או שאין לו גֶנים להיות 
ספורטאי, או שאין לו "מזל", גם לא ישנה שום דבר, כי המחשבות האלו 
תמיד יעוררו אצלו רגש של חוסר אונים, שהדברים לא בשליטתו, ולכן 

יבחר תמיד בפעולות שלא ישיגו את התוצאות שקיווה להציג.
הוא  מזמן,  לא  שנפטר  מארה"ב  באפקטיביות  מומחה  קובי,  סטיבן 
מחבר רב המכר "7 ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד". ההרגל 
גירוי  בין  להבחין  היכולת  "פרו-אקטיביות".  הוא  כתב  עליו  הראשון 
לתגובה, לעשות פאוזה. אנשים אפקטיביים, כך גילה קובי, מסוגלים 
תמיד לבחור איך להגיב. הם קודם חושבים ואז בוחרים בתגובה שלהם. 

הם יודעים לשלוט בתוכנת ההפעלה שלהם.
אנשים "מנצחים" מבינים שהם כותבים את הסרט של החיים שלהם, 
הם בוחרים תמיד "איך כן" ולא "למה לא" או "למה לא עכשיו". הם 

שואפים כל הזמן אל התמונה המנצחת שלהם.
להבין  היא  הראשונה  הבחירה  מהותיות:  בחירות  שתי  ישנן  בחיים 
שיש לנו אחריות ויכולת לבחור, לבחור לכתוב את הסרט של החיים 

־שלנו, והדרך לשם היא באמצעות שינוי הסיפור הפנימי, שינוי המח
שבה שחוזרת על עצמה שוב ושוב בהקשר כלשהו, ועל ידי כך שינוי 
התוצאות שלנו בחיים. הבחירה המהותית השנייה היא הבחירה לחיות 

בעוצמה, ועל כך עוד ארחיב בהמשך. 
החדשה?  השנה  תחילת  עם  לעשות  לכם  מציע  אני  בחירות  אילו 
לבחור סטייט אוף מיינד של אנשים מצליחים: אנשים מצליחים יודעים 
שהם כותבים את הסרט של החיים שלהם. הם לוקחים אחריות ושליטה 

על חייהם. השאר תלויים בנסיבות.
אנשים מצליחים בוחרים שוב ושוב לחשוב "איך כן", השאר חושבים 

"למה לא" ו"למה לא עכשיו".
הבחירה הכי חשובה - לבחור לכתוב את התמונה המנצחת, לבחור 

לגדול לגרסה הגדולה שלנו.
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פריצת גבולות
אלון אולמן

שינוי מנגנון הבחירה
אנשים "מנצחים" בוחרים תמיד 

"איך כן" ולא "למה לא" או "למה 
לא עכשיו"

 אלון אולמן מרצה מבוקש, מאסטר
 בהצלחה מעשית ופריצת גבולות,

 מוביל אנשים וארגונים ליעדים נועזים,
 מייסד ובעלים של החברות "קוד המנצח"

בע"מ ו"פריצת גבולות" בע"מ.
 ניתן להתכתב איתו במייל:

info@alonulman.com
 או דרך הפייסבוק:

www.facebook/alonulman

חופש  לנו  יש  תמיד  לבחור.  החופש  הוא  בחיים  גדול  הכי  החופש 
הכי  הבחירה  החיים.  תחומי  ובכל  נתון  רגע  בכל  מצב,  בכל  בחירה. 
לשנה.  משנה  ולהתפתח  לגדול  לצמוח.  הבחירה  היא  בעיניי,  חשובה 
אין ארגונים שאין להם קשיים, אין זוגות שאין להם קשיים, אבל, האם 
אני רואה בסיטואציה קושי שאין מה לעשות מולו, או אתגר? זו כבר 

בחירה שלנו. 
־כולנו אוהבים לדבר על פוליטיקה, לנהל את תקציב המדינה, להח

ליף את ראש הממשלה, להזיז אוגדות, לעלות את הנבחרת למונדיאל 
לפני  רגע  האם  אבל  כמובן.  בתיאוריה  הלאומי,  המאמן  את  ולהחליף 
כפי  עצמנו  את  להנהיג  יודעים  אנחנו  האם  לבדוק  עוצרים  אנחנו  כן 
אנחנו  שלנו?  העסקים  את  שלנו?  הילדים  את  באמת?  רוצים  שהיינו 
מקבלים מדי יום עשרות החלטות ומבצעים עשרות בחירות. האם הן 
תמיד מקדמות אותנו? לרוב אנחנו יודעים זאת בדיעבד. האם יש דרך 
יותר?  בחירות אפקטיביות  יותר, לבצע  נכונות  לדעת לקבל החלטות 
האם יש דרך לקדם את עצמנו ואת היקרים לנו באופן יומיומי ועל בסיס 

קבוע לעבר הגרסה האפשרית הגדולה יותר שלנו? 
זה אפשרי. התשובה טמונה במערכת  התשובה היא חיובית כמובן, 
ההפעלה האנושית, בסיפור הפנימי שלנו. הכול מתחיל במחשבות. למי 
אין מחשבות? כל הזמן מתרוצצות לנו מחשבות בראש. הדבר המעניין 
הוא שלכל אדם יש מחשבות שחוזרות על עצמן שוב ושוב. המחשבות 
האלו מעוררות אצלנו רגשות, שמביאות למעשים שלנו, שיוצרים את 

התוצאות שלנו בחיים, בכל התחומים.
המעגל הוא: מחשבה < רגש < פעולה < תוצאה, וחוזר חלילה.

־לדוגמה, שתי נשים יוצאות לדייט. הראשונה מספרת לעצמה )מח
נורמאליים  גברים  ושאין  ושוביניסטים,  אידיוטים  הם  שגברים  שבה( 

־פנויים. מה היא תעשה כל הדייט? תחפש מה לא בסדר בבחור כדי להצ
דיק את הסיפור הפנימי שלה. מה יקרה? כנראה ששוב תמצא משהו לא 
בסדר בבחור והדייט יגמר באכזבה. לעומתה, הבחורה השנייה חושבת 
שהיא  כיף  ואיזה  יפים  שהחיים  ובכלל  מעניין  דייט  יהיה  זה  שהפעם 

־פוגשת בחור חדש. היא בטוחה שהגבר המתאים נמצא ממש מעבר לפי
נה. מה יקרה בדייט? יש סיכוי גבוה שהבחור ימצא חן בעיניה, וכנראה 

שתיהנה בדייט, ובסופו של דבר גם תמצא את מי שהיא מחפשת. 
של  שלנו,  העשייה  ואי  העשייה  של  לבה  לב  הוא  הזה  המנגנון 
ההצלחות והכישלונות שלנו, של הבחירות שלנו. והדבר המעניין הוא 
נשנה  המחשבות  בשלב  אם  לשנות.  לבחור  אפשר  הזה  המנגנון  שאת 
את הסיפור הפנימי שלנו לסיפור מקדם יותר, נשפיע על כל התוצאות 

שלנו בחיים.
הסיפור הפנימי הוא מחשבה שחוזרת שוב ושוב. זה אותו סיפור שכל 
זה שאצל חלק   בטוח.  אותו  אחד מאתנו מספר לעצמו, אתם מכירים 
מהאנשים תמיד מעודד: "יהיה בסדר, קטן עליך, אני משיג את הלקוח 
תמיד  האחר  החלק  ואצל  וכו',  מדהים"  יום  להיות  הולך  היום,  הזה 
סיכוי  אין  מדכא: "מה פתאום, מה קרה לך, מאיפה תשיג את הכסף, 
שהיא תרצה אותך, זה לא בשבילך" וכו'. כמה שזה נשמע פשוט, ככה 
זה עובד. מי שמספר לעצמו שהוא לא יצליח, או שאין לו גֶנים להיות 
ספורטאי, או שאין לו "מזל", גם לא ישנה שום דבר, כי המחשבות האלו 
תמיד יעוררו אצלו רגש של חוסר אונים, שהדברים לא בשליטתו, ולכן 

יבחר תמיד בפעולות שלא ישיגו את התוצאות שקיווה להציג.
הוא  מזמן,  לא  שנפטר  מארה"ב  באפקטיביות  מומחה  קובי,  סטיבן 
מחבר רב המכר "7 ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד". ההרגל 
גירוי  בין  להבחין  היכולת  "פרו-אקטיביות".  הוא  כתב  עליו  הראשון 
לתגובה, לעשות פאוזה. אנשים אפקטיביים, כך גילה קובי, מסוגלים 
תמיד לבחור איך להגיב. הם קודם חושבים ואז בוחרים בתגובה שלהם. 

הם יודעים לשלוט בתוכנת ההפעלה שלהם.
אנשים "מנצחים" מבינים שהם כותבים את הסרט של החיים שלהם, 
הם בוחרים תמיד "איך כן" ולא "למה לא" או "למה לא עכשיו". הם 

שואפים כל הזמן אל התמונה המנצחת שלהם.
להבין  היא  הראשונה  הבחירה  מהותיות:  בחירות  שתי  ישנן  בחיים 
שיש לנו אחריות ויכולת לבחור, לבחור לכתוב את הסרט של החיים 

־שלנו, והדרך לשם היא באמצעות שינוי הסיפור הפנימי, שינוי המח
שבה שחוזרת על עצמה שוב ושוב בהקשר כלשהו, ועל ידי כך שינוי 
התוצאות שלנו בחיים. הבחירה המהותית השנייה היא הבחירה לחיות 

בעוצמה, ועל כך עוד ארחיב בהמשך. 
החדשה?  השנה  תחילת  עם  לעשות  לכם  מציע  אני  בחירות  אילו 
לבחור סטייט אוף מיינד של אנשים מצליחים: אנשים מצליחים יודעים 
שהם כותבים את הסרט של החיים שלהם. הם לוקחים אחריות ושליטה 

על חייהם. השאר תלויים בנסיבות.
אנשים מצליחים בוחרים שוב ושוב לחשוב "איך כן", השאר חושבים 

"למה לא" ו"למה לא עכשיו".
הבחירה הכי חשובה - לבחור לכתוב את התמונה המנצחת, לבחור 

לגדול לגרסה הגדולה שלנו.

אוקטובר 182013
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שינוי מנגנון הבחירה
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 מוביל אנשים וארגונים ליעדים נועזים,
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מי מכם חושב שהוא יכול יותר? מי מכם מרגיש שהוא רוצה יותר? 
מי מכם היה רוצה לסגור את הפער הזה בין התוצאות שהייתי רוצה 

שיהיו לי בחיים לבין התוצאות בפועל? 
עם  טובים,  הורים  שמחים,  בריאים,  עשירים,  להיות  רוצים  כולם 
יסגרו  לא  הרוב  בינינו,  אבל  שלהם.  לסביבה  ולתרום  עצמי  ביטחון 
את הפער הזה לעולם. הרוב לא יהיו עשירים, לא שמחים כדרך חיים 
ואפילו לא ממש בריאים. אבל אתם זה לא הרוב. עובדה. אתם קוראים 
את המאמר הזה. הרוב לא יהיו יותר מאושרים או יותר מצליחים לא 
בגלל שהם לא יכולים, אלא בגלל שהם לא מוכנים לעשות מה שצריך 

כדי לשנות את מצבם.
והפעם אתייחס לנושא שיפור עצמי, ובהקשר הזה אתייחס לצמי

חה, להתקדמות. להתפתחות שלכם. האמת שזה התהליך הכי טבעי 
בעולם: ילדים גדלים בקלות נטולת מאמץ, אנחנו המבוגרים ששמים 
צריך  לגדול, מצבנו  אמורים  וצמיחה  עצמם במסלול של התפתחות 
לשנה,  משנה  גדל  שלנו  הידע  הולדת,  ליום  הולדת  מיום  להשתפר 
היכולות ולכן הערך שאנו מביאים לסביבה וגם הביטחון העצמי שלנו 
וגם  כסף  יותר  אהבה,  יותר  ולקבל  לתת  אמורים  אנו  לגדול,  צריך 
לתרום יותר. האדם היחיד שיכול לעצור אותנו מלהתפתח זה אנחנו, 
)ואת ילדינו( לחופשי  ומאידך - האדם היחיד שיכול להוציא אותנו 

ולקדם אותנו זה... אנחנו. מבלבל?
ובינינו לבין מה שנרצה אי פעם להשיג עומדים ארבעה חסמי הצל

חה, כפי שאני קורא להם: 
01 אנשים לא מכירים את החוקים. זו הסיבה הראשונה שבגללה 

אנשים לא משיגים את מה שהם רוצים. לדוגמה, הדרך הכי מהירה 
יודעים מה  כי אנחנו  נקפוץ  זה לקפוץ, אבל אנחנו לא  לרדת מהגג 
החוקים?  את  מכירים  לא  שאנחנו  במקומות  קורה  מה  אבל  יקרה. 
דמיינו לכם שחקן כדורגל שלא יודע רק חוק אחד - שאסור לתפוס את 
60 למגרש ומבקיע גול עם הידיים. כמוו  הכדור ביד. הוא נכנס בדקה

ומה  נגדו, מוציא לו כרטיס אדום, הקהל מקלל,  בן שהשופט שורק 
קורה עם אחינו השחקן? הוא מופתע, נעלב, כועס. 

מרבית האנשים חיים בבורות גמורה בכל מה שנוגע לאופן שבו 
את  להכיר  ומבלי  ופועלים  מרגישים  חושבים,  הם  כיצד  חיים,  הם 

חוקי העולם שבו הם חיים.

02 הסיבה השנייה שאנשים לא משיגים את מה שהם רוצים היא כי 

הם לא יודעים מה הם רוצים. אתה שואל אדם מבוגר מה המטרות שלך 
בחיים? אין לו. 90 אחוז מהאנשים המבוגרים יודעים להגיד לך מה הם 
לא רוצים. אבל מה אתה כן רוצה? מה הם שלושת הדברים שאם היו 
היו  היחסים,  במערכת  בקריירה,  האישי,  בתחום  השנה,  לך  קורים 
90 אחוז מהאנשים - מחקרית - אין מטרות מוגו -משמחים אותך? לכ
ודרות. לכעשרה אחוזים יש מטרות ולכשלושה אחוזים בלבד הן כתו

בות ומשמשות ככלי עבודה. 
דמיינו  היא?  איפה  ברור  שלא  במטרה  בול  לקלוע  הסתברות  מה 
זזה  תמיד  כשהמטרה  למטרה,  קליעה  משחק  משחקים  עצמכם  את 

ונעלמת. מה הסיכוי שתפגעו בה?
03 ונניח שאתם כבר יודעים מה אתם רוצים להשיג בחייכם. מדוע 

וזה לא קרה עד היום? פחד - זו הסיבה השלישית. פחד מסמן את הג
בולות שלנו. מה יקרה אם אני לא אצליח - מה יקרה אם אכשל? 

ודרך אגב, אתם יודעים מה הפחד הכי נפוץ בעולם? הכי הרבה אנ
שים מפחדים מפחד קהל. זה הפחד הנפוץ ביותר! לעמוד על במה מול 
קהל. הפחד השני הכי נפוץ הוא פחד מהמוות. ומה לדעתכם הפחד 

השלישי? למות בעודך מדבר בפני קהל. 
שלא  אנשים  אין   - מפחדים  מצליחים  אנשים  שגם  היא  והאמת 
)רק משוגעים לא מפחדים( ההבדל הוא שמנצחים פועלים  מפחדים 

למרות הפחד. 
04 הסיבה הרביעית היא שאנשים מחזיקים בהרגלים שלא מקדמים 

אותם. מכירים הרגלים של אנשים שלא מקדמים אותם? כמו עישון, 
אכילת יתר, לצעוק על האנשים שאתה הכי אוהב. למה אנשים עושים 

דברים שלא משרתים אותם? 
אין הרגלים טובים או רעים. השאלה היא האם ההרגל הזה מקדם 
אותי לעבר המטרות שלי בחיים ולעבר האדם שאני רוצה להיות או 

שלא. זו השאלה שצריך כל אדם לשאול את עצמו. 
לכל אחד מאתנו יש מה שאני קורא לו "אני עכשיו", איך אני נראה, 
מה היכולות שלי, הבריאות שלי, התוצאות שלי. ולכל אחד מאתנו 
הטובה  הגרסה  הפוטנציאלי,  האני  שלו,  הגדול"  "האני  את  גם  יש 

האפשרית שלו. 
אדם צריך לדעת היכן הוא נמצא כעת )נקודת תחילת ניווט(, לאן 
הוא  איך  ולדעת  מנצחת"(,  "תמונה  בונים  )אנחנו  להגיע  רוצה  הוא 

יגיע לשם. 
שואלים אותי כל הזמן האם כל אחד יכול להצליח? האם כל אחד 

ויכול להיות מנכ"ל אפל? התשובה היא לא וכן. לא כל אחד יכול ומ
תאים להיות מנכ"ל אפל. אבל כל אחד יכול להצליח ולהיות פי 2, פי 
4 או פי 20 גדול ממה שהוא עכשיו. זה הרבה יותר קל ומהיר מכפי 
שזה נדמה וזוהי בעיניי מהות האושר. אושר שווה התקדמות, כאשר 
והוא מרגיש שמיום ליום הוא  יודע מה התמונה המנצחת שלו  אדם 

מתקדם אליה - הוא מאושר. 
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לגדול לגרסה היותר 
טובה של עצמך

האם אפשר לסגור את הפער 
בין התוצאות שחלמנו עליהן 
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הכול התחיל בליל פסח של השנה שעברה. קראנו את ההגדה 
פעם  ליבי  עבורי.  אחרת  הייתה  הזו  הפעם  אבל  שנה,  בכל  כמו 
כמאמר  ההגדה,  את  אותה,  "ראיתי"  הראשונה  ובפעם  בחוזקה, 

 ."Now I see you" ,"הגיבורים ב"אוואטר
מאותו ערב, הרעיון המרכזי בהגדה היה עבורי שכאשר אדם 

עמגלה את האלוהים שבו, כלומר את מה שאלוהים התכוון שי
עשה או את הייעוד שלו, ומתחיל לחתור אליו ולהתחבר אליו 

- הוא יוצא ממצרים.
400 שנה הולך האדם במדבר, עד שיוצא ממצרים. עד אז "מעע
נים" אותו בעבודה קשה ובסוגי עבדות שונים )עבודה שהוא לא 
פיזית קשה  זו עבודה  זוגיות שהיא לא משהו(.  או  כל כך אוהב, 
ועבדות לתפיסות שלו: ל"ככה זה בחיים" ול"אין מה לעשות לגבי 
זה". אבל זו גם עבדות ל"הבלי העולם" הזה, כמו "חייבים לסיים 
את הסדר עד 21:30 כי יש משחק של מישהו נגד מישהו או גמר 

האח הגדול או משהו 'משמעותי' אחר". 
ובמופתים  "באותות  מהמשפט  התעלמתי  שנים  במשך 
הוציאני..." האינטואיציה שלחה לי איתותים וגם ה-GPS הרגשי, 
אבל לא הקשבתי לעצמי. עד שהוא, אלוהים, התחיל לשלוח לי 

אותות ומופתים.
בגיל 30 על מטוס הפסקתי לנשום, הבנתי שאני הולך למות, 
ואז הבטחתי לעצמי לעצור ולחשוב. כמובן שמהר מאוד חזרתי 
ארבע  לאחר  שבא  נוסף  התקף   - שני"  "איתות  וקיבלתי  לסורי 
אבל  העניין,  את  קולט  הייתי  כאן  אם  נחמד  היה  וחצי.  שנים 
הייתי "עסוק בלהיות עסוק" והוא לא ויתר - באותות ובמופתים 

הוציאני והוריד לי שליש ריאה. 
הספיק  לא  זה  גם  המרתון.  ריצת  אל  הביאני   400 בגיל  ואז 
והוא הביאני אל תחרות איש הברזל באריזונה. ורק שם, על קו 

226 קילומטר הבנתי. סוף סוף הבנתי. קיבלתי  הסיום, לאחר 
רצון עז לצאת ממצרים, הבנתי שהאדם היחידי שיכול להוציא 
התחלתי,  ממצרים,  לצאת  ונשבעתי  אנחנו  זה  לחופשי  אותנו 

המשכתי ויצאתי ממצרים.
ומאז - הים נס לאחור וההרים ריקדו ומרקדים כאלים. כל יום. 
אני עוסק במה שאני אוהב, קיבלתי שליטה אמיתית על החיים שלי 

והבנתי שרק אני קובע איך יראה העתיד שלי.
חכם, רשע, תם וזה שאינו יודע לשאול, מהם? על שום שאנשים 
חופשי  להיות  האדם  של  ליכולת  באשר  בגישתם  שונה  נחלקים 
הגורל,  המזל,  הקארמה,  שזו  תמיד  שיגידו  יש  חייו.  את  ולעצב 
לתוצאות  שאחראים  הגיל  האילוצים,  ה"חיים",  ה"מצב",  הבוס, 
שלהם. ויש שיצאו ממצרים, חיים בחופש בחירה, אחראים לחייהם 

ולתוצאות שלהם ויוצרים אותם.
מצרים מסמלת עבורי בהגדה את העבדות שלנו. לדברים שאנחנו 
מבוגר  אני  מידי,  צעיר  )אני  שלנו  המעכבות  לתפיסות  רוצים,  לא 
מידי, כסף לא גדל על העצים(, למחשבות המעכבות את הפעולות 
שלנו הנובעת מפחד ולא מהגדולה שלנו. מצרים = מיצרים - מיצר, 
מקום צר ולוחץ שצריך לצאת ממנו, לפרוץ אותו, פריצת גבולות = 

הרחבת התודעה ופריצת גבולות היא היציאה ממצרים.
ישראל - אתה. שבעצם עזבת את ארץ כנען )זה הקול הפנימי 
יותר"(  יכול  אתה  יותר...  יכול  "אתה  מבפנים:  שממשיך  שלך 
וירדת למצרים. אבל שם נתקעת באזורי הנוחות שעוצרים אותך. 
אבל מי באמת עוצר אותך? מה עוצר אותך? מי לא נותן לך לצאת? 
גם  חזקה?  ביד  ויוציאך  שיבוא  מחכה  אתה  ראש ממשלה  לאיזה 

במצרים לא היו חומות שעצרו אותם.
אלוהים - הוא נמצא בכל מקום. האלוהים שבך, הניצוץ שלך, 

הגדולה שלך, הייעוד שלך.
חמץ - מה החמץ הזה שכולם מנסים לבאר? ובכן, אפשר לנקות 
החמץ  אותנו.  שיגאל  מה  זה  לא  מחרתיים.  עד  מהיום  הבית  את 
חיים  לחיות  לא  הפחד  זה  ההחמצה.  הרגשת  את  מסמל  בעיניי 
משמעותיים, הפחד מהחמצה. ואכן הדבר היקר ביותר בחיים שלנו 
הוא החיים עצמם. אני תמיד אומר שאי אפשר לבזבז זמן, הזמן לא 

תלוי בנו אבל אפשר בהחלט לבזבז את החיים.
לכן "כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח". וחובה 
ממצרים,  יצאנו  כאילו  עצמנו  את  ולראות  כך  על  לספר  עלינו 

ולספר על כך מדור לדור. 
עהשנה תבטיח לעצמך שאתה יוצא ממצרים. תבטיח לעצמך שה

שנה תעשה את הדברים שחשובים לך באמת, שתמיד רצית לעשות. 
ושאם אתה לא יודע מה חשוב לך באמת, אז השנה אתה תדע. 
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נים" אותו בעבודה קשה ובסוגי עבדות שונים )עבודה שהוא לא 
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מבוגר  אני  מידי,  צעיר  )אני  שלנו  המעכבות  לתפיסות  רוצים,  לא 
מידי, כסף לא גדל על העצים(, למחשבות המעכבות את הפעולות 
שלנו הנובעת מפחד ולא מהגדולה שלנו. מצרים = מיצרים - מיצר, 
מקום צר ולוחץ שצריך לצאת ממנו, לפרוץ אותו, פריצת גבולות = 

הרחבת התודעה ופריצת גבולות היא היציאה ממצרים.
ישראל - אתה. שבעצם עזבת את ארץ כנען )זה הקול הפנימי 
יותר"(  יכול  אתה  יותר...  יכול  "אתה  מבפנים:  שממשיך  שלך 
וירדת למצרים. אבל שם נתקעת באזורי הנוחות שעוצרים אותך. 
אבל מי באמת עוצר אותך? מה עוצר אותך? מי לא נותן לך לצאת? 
גם  חזקה?  ביד  ויוציאך  שיבוא  מחכה  אתה  ראש ממשלה  לאיזה 

במצרים לא היו חומות שעצרו אותם.
אלוהים - הוא נמצא בכל מקום. האלוהים שבך, הניצוץ שלך, 

הגדולה שלך, הייעוד שלך.
חמץ - מה החמץ הזה שכולם מנסים לבאר? ובכן, אפשר לנקות 
החמץ  אותנו.  שיגאל  מה  זה  לא  מחרתיים.  עד  מהיום  הבית  את 
חיים  לחיות  לא  הפחד  זה  ההחמצה.  הרגשת  את  מסמל  בעיניי 
משמעותיים, הפחד מהחמצה. ואכן הדבר היקר ביותר בחיים שלנו 
הוא החיים עצמם. אני תמיד אומר שאי אפשר לבזבז זמן, הזמן לא 

תלוי בנו אבל אפשר בהחלט לבזבז את החיים.
לכן "כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח". וחובה 
ממצרים,  יצאנו  כאילו  עצמנו  את  ולראות  כך  על  לספר  עלינו 

ולספר על כך מדור לדור. 
עהשנה תבטיח לעצמך שאתה יוצא ממצרים. תבטיח לעצמך שה

שנה תעשה את הדברים שחשובים לך באמת, שתמיד רצית לעשות. 
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אולמןאלון
"קודקבוצתשלונעליםמייסדאולמןאלון

בארגונים,מבוקשמרצההמנצח״,

אנשיםאלפיהובילהאחרונותבשנים

וההצלחההמטרותלהשגתוארגונים
שלאובמהירותבעוצמהשלהםהמעשית

נמי>:אתולהתכתבניתןהכירו.
mfo@alonulman.com

אודרךהפייםבתן:

www.facebook.com/alorxulman
באפ-םטורבעוצמה״"לחיותובאמליקציה

המשיח״"ימותהםמה
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anmnaאחרישאתםההרגשהאתנירים

שלכם?הזוגבתאובןעםגדולריב
אתםועכשיוצרחתםכעסתם,

Mmאנרגיה.שאיןכוח,שאיןמרגישים

מהחיים.שנהלכםירדהכאילו

אנרגיה,בריחתבאמתזותחושה.סתםלאזו

שלהמשמעותיהכיהמשאבאוליזהואנרגיה
לצערי,הארץ.כדורשלרקלאמאתנו,אחדכל
וממלאיםמחרשיםאנשיםלריב,האנרגיהאת
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הפרטי.בהיבט
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ויסתיימוסופיבאופןהשמשתיכבהשנים,

מכםמישהוהאםהארץ.כדורפניעלהחיים

שלא.מקווהמאודאניהזה?מהנתוןמודאג
הולךבעולםשהנפטלנומספריםשנה50כבר
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בכלכלהתאריםשניבוגראנישקיבלנו.מהחינוך
בקורסראשוןהשיעורבהצטיינות.עסקיםומנהל

כךעלבהסבריםמתחילכלכלהלמיקרומבוא

שאיןמחסור״,״כלכלתהיאבעולםשהכלכלה

שגורמימוגבלים,שהמשאביםלכולם,מספיק

הנפט,המזון,הקרקע,שהמים,מוגבלים,הייצור

לכולם.מספיקשיהיהייתכןולאמוגבליםועודהגז
עקומתעלשלמותתיאוריותנבנותומכאן

ברורהוהכנהחמאה״במקום״תותחיםהתמורה,

מוגבלים.בעולםשהמשאבים
לתפיסהאנשיםומחנכיםמלמדיםכאשר
לתפיסתמתפתחתהיאמחסור,שלהכלכלית

שבטוחיםאנשים,ביןהרסניתבין-אישיתקשר
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נכוןשזההיאהאמתבעולם.המוגבליםהמשאבים

מהמקרים.קטןבחלקרק

למלחמות,לתחרות,גורמתהזוהגישה
במקוםמשאבים,עלהאנושותשללמאבקים

שלולרווחהשלהםיותרנכוןלניצוללדאוג
האנושי.המין

האםשלנו.ישראלמדינתאתלרגענבחןבואו

אתלהתפילאפשרהרימים?לנוחסריםבאמת

באמתהאפמים.שלאדירהכמותישוביםהמים

מערבתשלתוצאהרקשזואואדמהלנוחסרה

איתימסכימיםשלנו?השכניםעםטובהלאיחסים

לאאזורי,פעולהושיתוףאמיתישלוםהיהשאם
אדמה?שלבעיהשוםכאןהייתה

מדינההיאשישראלבידיעהגדלנושניםבמשך

רקישבאדמה,ופחםגזושנפט,טבעמשאביללא

גזמאגרינמצאושניםמספרלפניוהנהלאחרים.

האחרונותבשניםנוצרוהםהאםבישראל.ענקיים

שנים?אלפיכברשםהיושהםאו

לחפשהיכולתהטכנולוגיה?השתנה?מהאז
50במשךשחשבנומהעלאומרזהמהולמצוא?

האחרונות?השנים

אחדמשאבשישהואלזכורשעלינומה

וההתפתחותהחשיבהיכולתיגמר:לאשלעולם

להתפתחלחשוב,ימשיכואנשיםהאדם.בנישל
שעומדאתגראוקושילכלפתרונותולמצוא

בפניהם.
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התודעהבהגדלתהוארוחניאורגשימנטאלי,

לאיששמחכהמיהמשיח״?״ימותמהםוהידע.
שלום,כאןויעשהשיבואלבןחמורעלרכובזקן,
שתהיההיאהכוונהבעיניילחכות.להמשיךיכול

מספיקרחבהתודעהעםאנשיםשלקריטיתמסה

בשני,אחדלהילחםלהפסיקהזמןשהגיעשתבין

האנושות.כלעבוריותרטוביםחייםליצורותחפש

הגיעאוליהזוג.בניביןלריבלחזוררוצהאני

אתלשניאחדישתוזוגשבנישבמקוםהזמן

הםמהיבדקוהםוכריכים,בוויכוחיםהאנרגיה

לנהלאפשרואיךשלהםהמשותפיםהמשאבים
נכוןזהזוג,בניביןנכוןזהאותם.להגדילכדיאותם

העולם.בכלנכוןוזהבמדינותנכוןזהבמשפחות,
כדידרךכברתעודלאדםשישהיטבמודעאני

הארץבדוראתמכלההואובינתייםלשםלהגיע

שעודמאמץאניאבלשלו.הטבעייםוהמשאבים

יכולבעולםשיששהשפעיבינושאנשיםיוםיגיע
זולדעתי,ברווחה.כולנואתלקייםכדילהספיק

יהיוואלוהאנושיהמיןשלהיפהשעתותהיה

האמיתיים.המשיח״"ימות

אלובאןשחסרמה
אלאמשאבים,לא

הנכונההבחירה

האנושותשל

לריב.להפסיק
שנפסיקברגע

יתפנולריב,

כמויותעבותו
עצומותמשאבים

אפוק טיימס | 1.2015

mailto:mfo@alonulman.com
http://www.facebook.com/alorxulman


66

אולמןאלון

לנונדמהרק
יודעיםשאנחנו

עצמםעליודעיםשאנרונ!חושביםשאנחטממההלנה

אותםסמשחאשליהלםהעעל

jgirrnr7/' בשפהביותרהמסוכנותהמילים:׳

II"א:־הםהעברית111
בעולםשלהםשהביטוייודעת״

א:־״עזיב,כללבדרךהםהאמיתי₪₪

יודע

$TS1$א:יודע$TS1$

$DN2$א:יודע$DN2$״מכירזה...״אתלמדתי"כברזה...",את

כבר...״זהאת

בתפיסתשמחזיקאדםבהן?מסוכןכךכלמה

ידעולהכירללמודמעצמומונעיודע״,״אני

אחדכלכמהמשנהלאתחום.באותוחדש

אינטלקטואליתצנועיםשנהיהראוייודע,מכם
עוד,ללמודעוד,לרעתאפשרשתמידונזכור

הבאה.לרמהולעלותלצמוח

התעתועיםאחדהיאיודע"״אניהמחשבה

חסםזהובחיינו.ביותרהגדוליםוהאשליות

האנשים.לרובשישהמרכזיההתפתחות

ישהבאים:המשפטיםאתטובתקראו

)למשל,אותםיודעשאתהיודעשאתהדברים
דבריםישעברית(;לדבריודעשאתהיודעאתה

)למשלאותםיודעלאשאתהיודעשאתה
ספינתלהשיטאיךיודעלאשאתהיורעאתה

לאשאתהיודעלאשאתהדבריםוישטילים(;
שאתהיודע,לאפעם...עודתקראואותם.יודע

בהרצאותואומרחוזרשאגימשפטזהיודע.לא

שאתהמהאתיודע,לא״אתהשלי:ובסדנאות

אותו״.יודעשאתהעדיודע,לא

ישכסף?לעשותיודעמישהואםיודעיםאיך

אפיודעיםאיךכסף.עושההואכסף,הרבהלו

הרבהלוישיחסים?מערכותלנהליודעמישהו

אותו.אוהביםאוהב,הואיחסים,מערכותחברים,

עלולשמורלדאוגיודעטוב,שנראהבריאאדם
אותומעריכיםשלושהילדיםאדםשלו,הגוף

טוב.הורהלהיותיודעמאוד,

הואשלנו,כחייםכיותרהגדולהתעתוע

הסיפורעבורנו.אפשרימהעלשלנוהסיפור

שעברנוארוךתהליךשלתוצאההואהזה

קיבלנופעולהכלעלצעירמגילבילדותנו.
״ילדאתהוהסביבהמההוריםמיידיפידבק
ביטויבעצםשזהרע״.״ילדאתהאוטוב״,

נכוןמהעל"הגדולים״שללמחשבהמילולי

כעולם.עבורנו
אומרים״הגדולים״מהסמךעלאבל

שהםהחינוךסמךעלנכון?מהל׳׳קטנים״

אנשיםכזובצורהילדותם.בשנותקיבלו

וזהפנימייםוסיפוריםקדומותדעותמנציחים

לשבור.מאודשקשהמעגל
זהשזמןאותנומלמדיםפשוטה:דוגמאהנה

שמרוויחאדםאזנכוןהיהזהאםבאמת?כסף.

בלילהשעות10ישןהיהבשעהשקל200
שקל.000,2בקופהלוהיוובבוקר

הואשהזמןאותנומלמדיםאחרת,דוגמא

לאהואהזמןאשליה.זולנושישהיקרהדבר
שישמהאחרינו.ויהיהלפנינוהיההואשלנו

הכימאוד.יקרדברשהםשלנוהחייםזהלנו

אתלבזבזאפשרזמןלבזבזאפשראייקר.

אפשראחרים.שלאהלאשלנואתהחיים.

שלנו.החיים.אתלהרוויחגם
שחלקפנימיסיפוראצלנויצרהזההתהליך

בהקשרואשליהתעתועבעצםהואממנוגדול

אתנשנהלאעודכלעבורנו.שאפשרימהשל

גבולותאתלפרוץנוכללאהפנימי,הסיפור
לנו.והידועהמוכר

הואבפניכםלהציגרוצהשאנינוסףתעתוע

פנימיים.לחוקיםחיצונייםחוקיםביןההבדל

פיהםועלמכיריםשאנשיםהחוקיםרוב

חיצוניים.חוקיםהםבעולם,האנשיםמהנהלים

הלימודבמוסדותשנלמדיםוכלליםחוקים
מספיקיםהיוהאלוהחוקיםאםלמיניהם.

ההשקעותויועציהבנקאיםכלאזלהצלחה,

אתמכיריםהריהםמיליונרים.להיותצריכים

המורותשלהילדיםבלכזהבעולםהחוקים.

מאוד.מחונכיםהיו

צריךבאמת,להצליחשבדימסתבר

החוקיםהפנימיים.החוקיםאתגםלדעת

שעלהחוקיםהחינוך.במערכתמלמדיםשלא
הסיפוריםשלנו,העצמיהדימוינקבעפיהם

במחשבותלשלוטהיכולתשלנו,הפנימיים

בפעולותמכךוכתוצאהשלנוברגשותשלנו,
כעולם.שלנוובתוצאות

גדולהאשליהעודהיאהאושר""אשליית
באמתמאושריםלהיותמאנשיםשמונעת

באמונהמחזיקיםהאנשיםרובשלהם.בחיים

כךוישיגודבריםמספרויעשושבמידהפנימית

מאושרים.יהיוהםשבוהזהלרגעיגיעוהםוכך,

אתמכיריםמאושר..."תהיהעודהדרך"בסוף

הדרך?בסוףלמההשיר?

וכיף.הנאהלביןאושרביןמבלבליםאנשים

שצריךיעדאומקוםלאהואאמיתיאושר

זואמיתיאושרהמשחק.בסוףאליולהגיע

מרגיששאדםבזמןשמגיעהותחושההוויה

גרסהלעברנעשהואבחייו.מתקדםשהוא

ערךיותרמביאשהואעצמו.שליותרטובה

שמסביבו.ולעולםלמשפחתולעצמו,

אותנומלמדים

הדבוהואשהזמן

לנושישהיקר
הזמןאשליה.זו

שלנולאהוא
לפנינוהיההוא

אחרינו.ויהיה

זהלנושישמה

שהםשלנוהחיים

מאודיקרדבר
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שיהיהרוציםשאתםמהכל
השנילצדתנולכם,

ביותרהבולטיםההבדליםחד*£

הםיסבוהמקוםהואאנשיםבין

אובעצמםמחשבתם;אתממקדים

רובעסוקיםהאנשיםרובבאחרים.

הזולחשיבהשלהם.האגוסביבבחשיבההזמן

מזה?(.ליייצאמה)אני,אמיל״יקוראים
לעצמם,מירבירווחלהשיגמנסיםהם

נתינהעלאיתםכשמדבריםמהפסד.ולהימנע

שיהיהבלקודםיחשבובללבדרךהםלאחר,

שגםהואהפרדוקסלאחרים.אתןבךאחרלי,

עובדהבילבחיים,רביםבמקריםבמובאן,

קודםמרוכזיםגבוההתודעהכעליאנשיםהפוך.

יותר,שתיתןשככליודעיםהםלאחר.בנתינהכל

בחיים.תחוםבכליותר,תקבל

אחדמדברזמן,לאורךכסף,מרוויחיםאנשים

ולאנשיםלעולםמביאיםשהםמהערךכלבד:
לאחרים,ערךיותרלהעניקשנדעבכלאחרים.
כיותרהחשוביםהדבריםאחדלכןיותר.נקבל

שלנוכשהערךכישלנו,הערךאתלהעלותהוא
לנו.שישמהשפעלאחריםלהעניקלנוקלעולה,

דרךעוברתשלנוהערךאתלהעלותהדרך

והיכרותהתודעההרחבתאישית,התפתחות
שנלמד,ככלשלנו.הפנימייםהסיפוריםעם

אתלהפוךנוכלכךונתפתח,בעצמונשקיע

שיקדמולכאלושלנו,הפנימייםהסיפורים

משתנה,שלנוהפנימיהסיפורכאשראותנו.

כבודלתתשלנו,הסטנדרטיםאתלהעלותנוכל

המעבראתלעשותבדיולעצמנו.לאחרים

הטובההעצהבנתינה,להתמקדותהזההחשיב

מצבו/אואדםכלזו:היאאליכםשליכיותר

טובבמצבאותולהשאירנסופוגשים,שאתם

אותו.כשפגשתפשהיהמכפייותר

אתםיחסים.מערכותהיאלכךטובהדוגמה

הנהיותר?טובלמצבאותםלהעביררוצים

לכם,שיהיהרוציםשאתםמהכלחשוב:טיפ
שלכםהזוגבתאושבןרוציםהשני.לצדתנו

רוציםלהם.להקשיבתתחילולכם?יקשיבו

תכבדואתכם?יכבדושלכםהזוגבתאישבן

אותם.ותעריכו

לעזורתוכלואםשתרצומהאתתשיגו
גםנכוןזהרוצים.שהםמהאתלהשיגלאחרים

יחסים.כמערכותוגםבעסקים

הואונתינההפסדרווח,ביןהמחברהגשר

עליו;ונצעראותונכירשכולנוויאויביור
האמיתיתהיכולתואתהנתינהאתשנעלהככל

בחיינוהרווחיםיגדלוכךלאחרים,ערךלהביא

ההפסדים,ויקטנו

לאל״הפסד״.בנוגעוחשובהקטנההערה
בעצםהואהפסדרע.בהכרחהואהפסדכל

נדעאםמסוים.ברגעעבורנורצויהלאתוצאה

תיקוןלעשותשיעור,לקבלמההפסד,ללמוד

לתוצאהלחתורולהמשיךתנועהכדיתוך
חשובלשלביהפוךההפסדעבורנו,הרצויה

להצלחה.בדרך
אומביניםלאהפסד,לאחרשנעצריםאנשים

קושיחייהילאשהצליחבעולםאדםשאין־ידעיכ

עסקיםאיןפשיטיב.לאאתגריםעםהתמודדאו

שלאספורטאיםואיןגדוליםאתגריםלהםשאין
נמצאהזההעיקרוןהרוח.נגדגםלפעמיםרצים

ישטובשבכלשאומרהקוטביותלחוקבהתאמה

ישבהפסדשגםכלומרטוב.ישרעובכלרע,

ולהתקדמות.לשיפורללמידה,מקום
זה,חוקלפיההקרבה.הואנוסףחשובחוק

להיותנצטרךבעולם,להשיגשנרצהדברכל
ויתוריםלעשותמחירים:עבורולשלםמוכנים

הארוך.בטווחגדוליםרווחיםלמעןהקצר,בטווח

בושמשתמשים״השקעה״למונחמתאיםזה
בהווה,משאביםעלויתורשפירושי:בכלכלה,

בכלנכוןהזההמשפטכעתיד.הגדלתםלטובת
בכלכלה.רקולאבחיים,תחום

הילדה־לדתו.עםמט־־לאבאבסיפור:אסיים
״תפסיקילילדה:אומרהאבאומקפצת.שמחה

הילדהקצרזמןלאחרתיפלי״.אתבסוףלקפוץ,
בברך.הגוןושפשוףמכהומקבלתנופלת

לך״אמרתיבכעס:לילדהאומרהאבא
פעםאףאתרואה?אתנכון?תיפלי,שבסוף

מקשיבה״.לא
כךאךבלשון,מצקצקיםעכשיואתםאולי

רווח,הזהבסיפורישמההאנשים.רובנוהגים

שלגםגדול,הפסדכאןישהפסד?אונתינה,
הילדה.שלוגםהאבא

כלהואשלהםהמיקודכיכךנוהגיםאנשים
לעומתמנהיגיםצריכים.הםבמהבעצמם,הזמן
המצבמהתמידעצמםאתשואליםזאת,

צריך.אנימהלאצריך,

הואובנתינה,ברווחממוקדהיההאבאאם

להנותןראשה,אתמלטףבתו,אתמחבקהיה
ותמידבסדרשהכוללהאומראמיץ,חיבוק

תבואישאליו״הראשוןתיפול,היאאםבחיים

שהיאומוודאלצירך!״,אהיהתמידאניאני!זה

צריךהיהלאהואלה.כואבולאנפגעהלא

בדיוקמכינההייתההיאכלום.יותרלעשות

שלה.השיעוראתולומדת
ומנצחים.מורווחיםיוצאיםהיושניהם

אולמןאלון
־קודקבוצתשלובעליםמייסדאולמןאלון

בארגונים.מבוקשמרצההמנצח:

אנשיםאלפיהובילהאחרונותנשנים

וההצלחההמסתתלהשגתוארגונים
71ובמהירותבעוצמהשלהםהמעשית

במייל:אתולהתנתבניתןהכית
info@alonulman.com

הפייסבוק:דרךאו

www.facebook.com/alonulman
10באפ-סבעוצמה־"לחיותובאפליקציה

מצבו/אואדםכל

פוגשים,שאתם
להשאירנסו

זןבמצבאותו

שהיהמכפייותר

אותוכשפגשתם
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אולמןאלון
"קודקבוצתשלונעליםמייסדאולמןאלון

בארגונים.מבוקשמוצההמנצח:

אנשיםאלפיהובילהאחרונותנשנים

וההצלחההמלהשגתוארגונים
לאו!ובמהירותבעוצמהשלהםהמ™

במייל:אתולהתנתנניתןהכירו.
info18alonulman.com

הפייםבתן:רוךאו

www.facebook.com/alonulman
באפ-שוובעוצמה"״לחיותובאפליקציה

אדםשבוהרגע
לנסותומפסיקמוותר

מצליחים?אנשיםשלהאמיתיתהנחלההיאמה

מהאנשיםרביםשלההצלחהיפור

כ״מצלידוים״היוםרואיםשאנחנו
אפ־לילעתיםככישלון.מתחיל
כישלונות.שלסדרה

שלוהכדורסלמקבוצתנחתךג׳וררןמייקל
אלברטלשחק;שיחזורהאמיןולאבתיכון

ארבע,גילעדלדברהצליחלאא־־נשטיין

משמעותי;לאאדםשיהיהצפושלווהמורימ
חדשותכמגישתמעבודתהפוטרהווינפריאופרה

מתאימה׳׳לאשהיאחשבושמנהליהמכיוון

בעיתוןמעבודתופוטרדיסניוולטלטלוויזיה״;

ואיןדמיוןלוש״איןהמנהליםהערכתבעקבות

11בגילנזרקמסיליונלמקוריים״;רעיונותלו

גדילהבעיותבעקבותשלו,הכדורגלמקבוצת
ככדורגלן;להצליחכרימידיקטןשהואוהערכה

הגהאותהמהחברה30בגילסולקגיובססטיב

אפל.והקים
החלבדליאתמילאואנשיםשאותםבזמן
בדלי.קטנהבעיטהונתנוהחייםבאושלהם,
מפניוחששפחדחשיםאנשיםכזהברגע

בעקבותבדאגותמתמלאיםהםלבוא.העומד

לחייהם.שנכנסהוודאותחוסר
מהלהבומספרמישהואליהםבאהיהאם

היוהםשנים,מספרבעודעימםלקרותעתיד

בזלזול.שלוהפנטזיותואתאותודוחים
במילהמשימושנמנעאניכללבדרך
משפחהעסק,אדם,שלמצבולתיאורכישלון,

אחד,רגעשלצרהראייהזוהיקבוצה.או

אירועים.שלומתמשךארוךרצףעלשנמצא

אחדכישלוןרקישנוהיום,שליבראייה

אתלשפרלנסותומפסיקמוותראדםשבוהרגע

משפילמובס,הופךאדםשבוהרגעזהומצבו.
ולהתאמץ.לרצותמלחלום,ונמנעראשואת

עליהשכתבת־האנושיתההפעלהתכנתלפי
מפעילההאדםשלהמחשבההקודמים,בטורים

יששבכיפהלפעולה,האדםאתשמניעהרגש,את

לא.היאולעתיםרצויההתוצאהלעתיםתוצאה.
כללבחוןהיאמצליחיםאנשיםשלהגדולה

ממנה,להתחזקממנה,וללמודרצויהלאתוצאה

היעדיםלעברלחתורולהמשיךממנהלהשתפר

״תוצאהלזהקוראיםמנצחיםלעצמו.שהציב

יצליחוכןאיךעצמםאתושואליםרצויה״לא
כישלון.לזהקוראיםהשארבהמשך.
מייקלשאמראוהבמאודשאנימשפטיש

זריקות9000מ-יותר״החטאתיג׳ורדן:

משחקים.300כמעטהפסדתישלי.בקריירה

אתלזר-קליונתנ־אמוןבינתנופעמים26

נכשלתיוהחטאת־.המשחק,שלהמנצחהסל
מצליח׳׳.אניולכןבחיי.ושובשוב

אתלראותזכהמכםמיילדים?ישמכםלמי

הראשונים?צערי־אתלבצעמנסהשלוהילד

מנסהוהואמספיק,חזקותשרגליומרגישהילד

ונופל,קםנופל.ומידראל&וניםצעדיםלבצע
בבית,פינהבכלהראשאתדופקוקם.נופל

פעם.עודומנסהוקםנופל

״יופישלו?כהוריםלואומריםאנחנומה

תוותר״.אלפעם,עודהכבוד,כלחמוד,

שלולילדשאמרהורהמכיריםאתםהאם
שלךהראשאתכברדפקתמספיק.חמודי,״די
כמולהיותחייבלאאתהבבית.פינהבכל

תזחל״?אלבסדר.זהתלך,אלכולם.
־ודע־םשאנחנומפניקורה?לאזהלמה

ולימודתחנהי־קהיאנפילה,שכלומבינים
שלנושהילדסיבי־ואיןהבא.הניסיוןלקראת

לאתוצאהכלמקבליםאנחנוולכןילךלא
בהשלמה.בדרךרצויה

אבותשנישלנו.המבטבנקודתתלויהכול

הבנותעלומסתכליםמשחקיםבגןיושבים

לשני:האחדהאבאאומרשלהם.הצעירות
עונהנופלת?׳׳.הזמןשכלזושלך?הבתזו״מי

הזמןשכלזוהיאשליהבת״לא,השני:האבא

אחת.רגלעלהתורהכלוהנהקמה״.

נמצאיםשבו״המקוםאמר:שארמהרובין

המקוםגםהואשלך,ביותרהגדוליםהפחדים

שלך".ב־־תרהגדולההצמיחהיכולתנמצאתשבו
הכישלוןענייןאתניקחאפאחרות,במילים

מהכישלוןשהפחדהריקדימה,נוסףאחרצעד
גםנמצאתכאןבדיוקאבלמשמעותי.חסםהוא

שלכם.גדולההכילצמיחהההזדמנות
הפסחלחגבהתייחסותלסייםרוצהאני

ניקויהואהנפוציםהמנהגיםאחדובא.המתקרב

הכוונהלאשזומאמיןאניבבית.פינהמכלהחמץ

הואמדוברשעליוושתחמץהמנהגשלהמקורית

מהאנשיםלרביםשישההחמצהתחושתבעצב

מכךההחמצהתחושתשלהם.לחייםביחס

רוציםשהםמרגישיםואנשיםעובריםשהחיים

התחושהאתיותר.להםושמגיעיותריבוליםיותר,

מבפנים.אותהלנקותואפשרלבערראויהזו

האבאאומר

לשני:האחד
שלך?הבתזו׳׳מי
הזמןשכלזו

עונהמפלת?״.

׳׳לא,השני:האבא
זוהיאשליהבת

קמה"הזמןשכל

והצלחות""סשלתותגיליון
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לילה"בן"הצלחה
שניםחמשלפחותלוקחת

אולמןאלון

אנשיםאליניגשיםרבותעמים

מעביר,שאניהרצאהאוסדנהכסיום

המהירהההצלחהעלליומחמיאים

אניכאלהברגעיםאליה.שהגעתי

חושבזאתעםויחדוהפרגון,המחמאותעלמודה

ראושהםשמהחושביםבאמתהםהאםלעצמי:

לילה״?כן״הצלחהשלתוצאההואהבמהעל
24ל-מודעיםולארואיםלאשהםליברור

היםבחילבכירכקציןשירתתיבהןהשנים

גםהםוהמנהיגות.הפיקודכעולמותוהתמחיתי

שהעברתיהקשותהשעותמאותאתרואיםלא

בדרךאופנייםעלורכיבהלדחייהבריצה,

הברזל״.״אישלתחרות
הסדנאותבעולםיותרומאוחרבספורטבצבא,

בלתיעבודהשלשעותהמוןהשקעתיובעסקים
לשפרמנוחחסרתוחתירהמטרותהצבתפוסקת,

שמאודכרגעיםגסהתמרהבדידות,ולהשתפר,

וזיעהמאמץוהרבהבמטרהדבקותנוח,לא

הדרך.במהלךשניגרו

כזהדבראיןשנים.לוקחתלילה״״בןהצלחה

ההצלחהדמיוני.מושגזהולילה".בן"הצלחה
היאעסקשלמותג,שלאדם,שלביותרהמהירה

מבחוץלאחריםמכך.פחותלאשנים,5-01בין

אתרקרואיםאנשיםכילילה״,״בןנראהזה

התהליך.סוף
הרצויביןהפערתהליך,שזהמביניםלאאם

לביןהיוםמרוויחאניכמהביןלמשללמצוי,
נפשימתחיוצרלהרוויח,רוצההייתיכמה

לדלגמנסיםכאשרהצלחה.הוסרשלותחושות
הקייםשהמצבמסויםבשלבמגליםהתהליך,על

בוניםזאתלעומתאםהרצוי.מהמצבמאודרחוק

הקייםמהמצבלהגיעאפשרמסודר,ההליך

הרצוי.למצב

מאמץלהשקיעמכלילפסגהלהגיעהזההרצון

eraהנקראתתודעתיתמחלהממשהואבטיפוס

somethingfornothingdisease
שתמידשנביןחשובהתהליכים,שונאילכל

אנחנוהאםהיאהגדולהוהשאלהתהליך,יש

אתמכיןלאמודע,שאינואדםאליו.מודעים

אותוומסדיראותומקדםלאגםולכןהתהליך

היער.אלוחזרתיתפשוטההגעהשתאפשרבצורה

נמצאהואהיכןיורעתמירלתהליך,שמודעארם

המנצחת.התמונהזוהילהגיע,רוצההואולאן

תהליכיםקיימיםכברשבהםתחומיםיש

הואלכךדוגמהיעדים.השגתשלמסודרים

SOPשמשמעותוStandard Operational
Proceduresהרפואהמעולםשהגיעמונח

שלוהמשמעותהעסקים.לעולםונכנסוהצבא
לכלגםכמורפואי,וטיפולניתוחשלכלהיא

אחדואףומסודרברורתהליךישצבאיתפעולה

לאלתרמהמפקדיםאומהרופאיםמצפהלא
מחרש.התהליךאתפעםבכלולהמציא

בצבא,ששירתתיהשנים24כמהלך

שבהםרביםמבצעיםותכננתיהשתתפתי

מספיקהלאבקרבגםכי80ב-?השתמשתי

גבוהה.מוטיבציה

שלומוסדרברורתהליךישבעסקיםגם
עסקיםבעליהרבהוהפסד.רווחחישובנוהלי

אותםלמדוולאמכיריםלאובינונייםקטנים

לטוב״.ו״מקוויםעסקפותחיםאנשיםמעולם.
שיביאבתהליךצורךשאיןמאמיניםהם

כךכלרכיםגםולכןגדולהטעותזולהצלחה.

כללבדרךנסגרים,בישראלשנפתחיםמהעסקים
כבד.נפשומפחגדוליםחובותעם

״משלחביב,סיניבמשלהמאמראתאסיים
לוקחזמןכמהלכםידועהאםהבמבוק״.
בניין?שללגובהערלצמוחהסינילבמבוק

השתילאתומדשניםמשקיםהראשונהבשנה
קורה.לאכלוםו...הצעיר

שנהבמשךאותוולדשןלהשקותממשיכים

שוםועדייןשנה,ועודשנה,עודואחרינוספת,

קורה.לאדבר

בעוצמהמזנקהבמבוקהחמישית,כשנהואז

שללגובהצומחשבועותשישהובתוךלשמים
מטר!30

מההזו?המואצתהצמיחהאתאיפשרמה

אותולהשקותמפסיקיםהיינואםקורההיה

שנה?אחרי

30לגובהלהגיעלבמבוקלוקחזמןכמה

יגידולילה״כןב״הצלחההמאמיניםמטר?

מעשיתבהצלחההמביניםשבועות.שישה

לוקחתלילה״כןש״הצלחהכמובןיאמרו
איךמטרה.מכווןמאמץשללפחותשניםחמש

קצרסוהנהבחיים?ויעדיםמטרותלקבוע

גבולות.פריצתעלשהכנתי
בעצמכםלהשקיעלהמשיךלכםמאחל

ולחייםלתוצאותאתכםשיובילוובתהליכים
בהם.חפציםשאתם

מהדבראין

לילה״.בן״הצלחה
המהירהההצלחה

אואדםשלביותר

לוקחתמותגשל
שנים5-01בין
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אדםהואמי
תרבותי?

והתווכחושרבויהודיםשניעלסופר

יהודיהגיערעהו.עםאישהסכימוולא

להתווכח,״במקוםלהם:ואמרשלישי
הסכימולדעתו״.ונשאללרבנלךבואו

הראשון:היהודיאמרהרב.אלשלושתםוהלכו

וככה..."ככההואשהיה״מה

צודק״.״אתההרבי:לואמר

מה"אבלואמר:השניהיהודיהתפרץ

וככה...״ככהזההיהשבאמת

צודק״.״אתההרבי:לואמר

זהאיךיקר,״רביואמר:השלישיהיהודיקם

צודק?״האחרוגםצודק,הואשגםלהיותיכול

צודק!״.אתהגםהרבי:לואמר

צודקים,שכולםכמובןהיאמהסיפורהמסקנה

אתרואהאחדשכלמפניצודקיםכולםהזמן.כל

מרכיב,שהואה״משקפיים״דרךוהמצבהעולם

הפנימייםהסיפוריםהעולם,תפיסותדרךכלומר,

המשקפייםדרךוגדל.חונךהואשעליהוה״אמת״

עצמו.כעיניצודק,תמידהואשלוהתפיסותשל

תהיה״אלהמשפטלנוברורבכבישבנהיגה

לצומתניכנסשלאברורהריחכם״.תהיהצודק,
באוראותהחוצהמשאיתכאשרירוק,באור

אבלמאוד,צודקיםלהיותעלוליםאנחנואדום.
כתאונה.קשותלהיפגעגם

כבישכעלהחייםעללחשובלכםמציעאני

שלנו,ה״מכוניות״עםבונוסעיםשכולנוענק,
להיותאלאצודקים,להיותאינוותפקידנו

שבכללזכורנצטרךזה,אתליישםכדיחכמים.
במקוםצודקים.להיותננסהלאאדםעםשיחה

חכמים.להיותהחלטהנקבלזאת

הרכותכפניםכקלותיותרלהבחיןנוכל

ישמצבשלכללחשובנפסיקאםמצב,כלשל

ההפךהואשיוםלמשלכמושלו,ההיפוךרק

ברמתוכדומה.מקורההפךהואשחוםמלילה,

לפישהסיווגלראותניתןיותר,גבוההתודעה
מדויק.אינוהפכים

סקלותהןשישמההפכים.איןובחייםבטבע
שוניםערכיםלצייןניתןשעליהןמידותשל

למשל,הטמפרטורהסקלתעלשונים.ומצבים
למעלותיחסיבאופןמופיעהחוםמעלתכל

עלעצמה.בפניקרהאוכחמהולאהאחרות,
שלשונותרמותישהאישיתההכנסהסקלת

כעני,אוכעשירלהיחשביכולאחדוכלהכנסה,

המצביםאתכשרואיםנמדד.הואלמיביחסתלוי

אפשראפשרויות,הרכהעםסקלותעלהשונים

שואפים.שאליולמקוםהסקלהעללנועלבחור

אתונלבישבצדההפכים"״תפיסתאתנניחאם

היחסים,מערכותעולםעלגםהסקלות"״תפיסת

ושניתןמרעילותשהןרבותתפיסותבושישנגלה

מקדמות.לתפיסותהסקלהעללהזיז

אתשמרעילהגישההיארבהביקורתיות

ביקורהלהטיחבמקוםהיחסים.מערכות

משובלתתניתןכראוי,עובדלאמהולהסביר

ולתקן.לשכרשראוימהאתולהדגיש
מרעילהגישההיאלאחריםהשוואתיות

ובעיקראנשים,ביןלהשוותבמקוםבמיוחד.

כהתקדמותשנתמקדראויבמשפחה,אחיםבין

ביחסולאקודםשהיהלמהביחסעצמוהאדם

עשו.אועושיםשאחריםלמה

רובנונוספת.רעילהגישההיאתחרותיות

ניצחוןמצביםשנירקשישלחשובחונכנו

שאםלחשובחונכנומכך,חמורואףהפסד.או

האםמפסידים.שאנחנואומרזהמנצח,מישהו

שמבוססותיחסיםמערכותלקייםאפשרותאין

עלהדדית?תועלתעלפעולה?שיתוףעל
WIN-WIN

לנושתביאהגישהגםוזואפשרישזהבוודאי
בחיים.תחוםבכלוההצלחההאושרמירבאת

הישגיות,שלגישהשנאמץראויתחרותיות,במקום

להיות,יכוליםשאנחנוביותרהטוביםלהיותרצון
אחרים.במקוםולאאחריםחשבוןעללא

הטובהבצורהלהתמודדשנוכלוכרילסיום,

רבות,פניםישמצבשלכלהעובדהעםביותר

ישתרבות,ישכאשר״תרבות".עלנדברבואו

ריבוישישוהבנהקבלהישבאחר,התחשבות

ופירושים.אפשרויותשל

תרבותמלחמתשלבעיצומהנמצאיםאנחנו

דתותעמים,שלישי,עולםמדינותעולמית.

ומאיימיםבעולםמקוםבכלהיוםקמיםואנשים

הזוהתרבויותמלחמתכתוךהקיים.הסדרעל

סבלנותהבנה,ארץ,דרךתרבות,קצתחסרה
ולצרכיו.לאחרוסובלנות
ראויב״אני״,הזמןכללהתרכזבמקום

המילה.שלהרהבבמוכןב״אנחנו״גםשנתרכז
תבואמשםתרבות,בעליאנשיםשנהיה

האמיתי.והאושרההגשמההצמיחה,

לאחלרוצהאניחדשה,שנהשלפתיחתהעם
בחייכם.ביותרהטובההשנהתהיהשזולכם

אולמןאלון
"קודקבוצתשלובעליםמייסדאולמןאלון

בארגונים.מבוקשמרצההמנצח".

אנשיםאלפיהובילהאחרונותבשנים

וההצלחההמטרותלהשגתוארגונים
שלאובמהירותבשצמהשלהםהמעשית

במייל:אתולהתכתבניתןהכירו,
info@alonulman.com

הפייסבוק:דרךאו

www.facebook.com/alonulman
ורבאפ-םנבעוצמה""לחיותובאפליקציה

היאתחרותיות

רובנורעילה.גישה

שישלחשובחונכנו

מצביםשנירק

הפסד.אוניצחון

לחשובחונכנו
מנצח,מישהושאם

מפסידיםאנחנו
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אולמןאלון
"קודקבוצתונעליםמייסדאולמןאלון

בארגונים.מבוקשמוצההמנצח;

אנשיםאלפיהובילהאחרונותבשנים

וההצלחההמטרותלהשגתוארגונים
שלאובמהירותבעוצמהשלהםהמעשית
במייל:אתולהתנתבניתןהבית

infot9alonulman.com
inהפייסבוק:דרך

www.facebook.com/alonulman
ורבאפ-סגבעוצמה־"לחיות)באפליקציה

אינואדם
עקרב

ריתי״,ב״גןהגננתלנוסיפרהשניםפני

והצפרדע״:״העקרבמשלאת
לפתעהנהר.שפתעלהצפרדעישבה

אותושתעבירממנהוביקשעקרבהגיע

מוכנהלאשהיאהצפרדעענתההשנייה.לגדה

אותהיעקוץשהעקרבמפניהסיכוןאתלקחת

אותה,יעקוץלאשהואהעקרבלההבטיחבדרך.

יחד.שניהםיטבעואותה,יעקוץאםשהרי

גבהעלהעקרבאתהעמיסההצפרדע,התרצתה

בנהר.לשחותוהחלה

עזהדקירהלפתעהרגישההדרךבאמצע

החלהאותה.עקץשהעקרבוהבינהבגבה
ובפרפוריהעקרב,עםיחדלטבועהצפרדע

הרילמה?״אבל,העקרבאתשאלהשלההגסיסה

מה״איןהעקרבלהענהעכשיו...״.טובעיםשנינו

עקרב״.נשארעקרבשלי,בטבעזהלעשות,

שהעקרבשכמוהייתהלמשלשקיבלנוהפרשנות

אופיישלאנשיםגפכךטבעו,אתלשנותיכולאינו

ישתנו.שהםלצפותואיןמשתניםלאהםקבוע,

יכוללאעקרבהפוכה.בדיוקהיאשליהפרשנות
אדםבניעקרבים.אינםאדםכניאבללהשתנות,

אדירותטרנספורמציותולבצעלהשתנותיכולים

יביןאחדשכלהואביותרהחשובהדברבחייהם.

ואיןקיבעוןבאמתאיןבחייםהכרחי.הואששינוי

ומחייבלעולםעוצרולאחולףהזמןבמקום.עמידה

נרצה.לאאםגםתמי־שיקרהלשינויכולנואת

לשינוי:מסלוליםשניקיימים
נקיטתשלמסלולזהוה״טוב״:המסלול

עלשליטהוקבלתצמיחההתפתחות,יוזמה,
בחיים.שנקבלהתוצאות

כפוי,שינוישלמסלולזהוה׳׳רע״המסלול

כדיתוךעלינונכפההשינוישליטה.חוסרשל

רבים.וכאביםפנימיתהתנגדות

שינוייםלעשותמתחיליםכללבדרךאנשים

מתילמשל,בעיות.מתעוררותכאשררקבחייהם

אחרישלהם?בבריאותלטפלנזכריםאנשים

לב.התקף
עושיםלאהאנשיםשרובלכךהמרכזיתהסיבה

אוסףהיאבחייהםמשמעותיתטרנספורמציה

לעצמנו,ביחסלנושישוהאמונותהמחשבות
עדעצמנו.עללעצמנומספריםשאנחנווהסיפור

כאמתלאדברשוםהפנימי,הסיפורישתנהשלא

ינועואנשיםיהיה,תמירששינויומכיווןיקרה.

רוצים.לאשהםשינוישללכיוון

כרסליהייתה35גילעדכזה.הייתיאניגם

כאבילעיניים,מתחתשחורכפול,סנטרקטנה,

כמושנים,חייתיבךעצבני.הייתיהיוםוכלגב

אנשים.הרבהכךכלשחיים

שליהמצוקותעלוסיפרתילחבריםהלכתי
כבראתהמתלונן,אתה״מהלי:אמרווהם

אזהגבלךכואבלאאם40לגילמתקרב

הגבכואבלכולםהרימת...אתהאוליתבדוק,

סיפורעםשאדםהסיכוימהכרס".ישולכולם

טרנספורמציה?יעבורכזהפנימי

ברזל״,״אנשיעפלהתאמןכשהתחלתי
האמונותאתששינוהגילאיםככלאנשיםפגשתי

חיוךעפבבוקרבאיםהםעצמם.לגבישלהם

יותרלהיותרוצהמהפאחדוכלהפניםעל

והתחלתיהבנתיאתמול.היהשהואממהטוב
כמוהם.לעשות

כצבאטיליםספינתמפקדהייתיימאי,אני

"קטנים"ימאיםבים.רכותפעמיםוהפלגתי

להם.שקורהמהבכלהרוחאתמאשימים
כשהיאגםברוחנעזרים״גדולים״ימאים

לשנותלדעתהיאהחוכמהבפנים.להםנושבת
בךהרוח.עללהתלונןולאהמפרשיםביווןאת

בחיים.גםזה

טובותרוחותבעולםכיוםמנשבותלדעתי

מצבבכלכמעטלהצליחלאנשיםשמאפשרות

לאמעולםלתוכו.נולדואונמצאיםהםשבו
עבד,שנולדמיפעם,בעולם.כאלורוחותנשבו

מעמדות,לעבורניתןהיוםחייו.כלעבדנשאר

ולרכושכלכלימצבלשנותמגורים,מקומות
יחסית.בקלותהשכלה

ששינוילהביןהואכעיניביותרהחשובהדבר

אותונעשהאםיקרה.ממילאהואהכרחי.הוא

החייםשלהיוצריםנהיהונשלט,מודעכאופן

מודעלאבאופןיהיההשינויואםרוצים.שאנו

ממטרותינו,נתרחקתתלונן,עלינוו״ייכפה

לקורבן.ונהפוך
להשתנותיכוליםאנשיםטובתזכרו
עקרב.אינואדםטרנספורמציה,ולעבור

״קםנים״ימאים
אתמאשימים

מהבכלהרוח

להם.שקורה
״גדולים״ימאים
גםברוחנעזרים

נושבתכשהיא

בפניםלהם
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אפשר למצוא אותנו ב:

קבוצת קוד המנצח כאן בשבילכם.

מעורבות בקהילה
אנו תורמים למספר עמותות ביניהן:

בית השאנטי | כתף אל כתף | מנטור לחיים | העטלף | בהצדעה

אלון אולמן - לחיות בעוצמה
האפליקציה לאייפון

facebook.com/alonulman
להשראה יומיומית

winnerscode.co.il
אתר קוד המנצח

1-700-700-809

חפשו את ערוץ 
winnerscode

טסים
ב׳אל על׳?

חפשו
״אלון אולמן" 
במערכות השמע

VOD-וב

http://facebook.com/alonulman
http://winnerscode.co.il/
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