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השנה הכי טובה שלי!
מה ברצוני ליצור בחיי השנה?
נכתב ע"י רונית גולדברג
בכל תחילת שנה אנו חדורי מוטיבציה ונחישות להגשים מטרות שונות בחיינו ,ונוטים לקבל
החלטה ש"השנה זה יקרה" ,אלא שלצערנו ,עם חלוף הזמן הנחישות וההחלטיות מתפוגגות ,ואנו
עלולים להגיע לסיום השנה ,מבלי שהגשמנו ולו גם מעט ממטרותינו.
הבעיה היא ,שאם איננו נוקטים בפעולות הדרושות להגשמת היעדים שלנו ,ונשאבים לענייני
היומיום המסיטים אותנו ממסלול ההצלחה – לא נצליח ליצור תוצאות!
על מנת ליצור את התוצאות הרצויות בחיינו ,עלינו להיות מסוגלים לא רק לחלום ,אלא גם
להגשים.
כדי להגשים – נדרשת פעולה מתמשכת!
כדי שבשנה הזו ,אכן תגשימו את מטרותיכם הלכה למעשה ,ותצרו את התוצאות הרצויות
בחייכם ,אתם מוזמנים להשתמש בתהליך הבא.
תהליך זה הינו אינטגרציה של אסטרטגיית וולט דיסני ומודל הרמות הלוגיות (שפותחו ע"י רוברט
דילטס) ,יחד עם הטכניקה הנפלאה שה NLP-מציע לצורך הצבת מטרה באופן אפקטיבי.
התהליך הזה שמחבר את החלום אשר נותן לנו את ההשראה לפעול ,יחד עם הפעולה הנדרשת
למימושו ,ומסייע לנו לבנות אסטרטגיה להשגת יעדינו – מבטיח שהשנה נגשים את חלומותינו!
אתם מוזמנים להצטייד במחברת ולהתחיל בעבודה...
שלב ראשון :החלום!
 .1תחילה רשמו מה אתם חולמים להשיג השנה בחייכם בתחומים שונים :בתחום האישי,
בתחום המקצועי ,בתחום המשפחתי ,בתחום הבריאותי ,בתחום הכספי וכו'.
 .2עתה כשאתם חושבים על המטרות שברצונכם להשיג ,התחברו להרגשה שהחלום עומד
להתגשם והמטרות תושגנה בוודאות ,התחברו להרגשה שהכול אפשרי!
עצמו את עיניכם ודמיינו את חייכם לאחר שחלומכם התממש והתוצאות כבר הושגו...
דמיינו זאת לפרטי פרטים :מה אתם רואים? שומעים? חווים? איך אתם פועלים? מהו
סדר היום שלכם? כיצד אתם מתנהלים ,כאשר התוצאות הרצויות כבר התממשו בחייכם,
ואתם חיים את החלום?...
 .3ברגע שאתם מסיימים את התהליך ,פקחו את העיניים וכתבו מיד את החוויה של
הגשמת החלום ,באופן תיאורי ,מפורט ,ומעורר השראה .הקפידו לכתוב את התיאור
בלשון הווה ובשפה חיובית ,כאילו מדובר בחוויה שמתרחשת עכשיו .חושו בהתלהבות
המתעוררת בכם ,כשאתם כותבים את תיאור החלום שהתממש...
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זכרו :בחלום הכול אפשרי! חלמו מבלי לחשוב על מגבלות המציאות או כיצד תגשימו את החלום.
היו יצירתיים ואפשרו לעצמכם לעוף על כנפי החלומות שלכם.
שלב שני :תוכנית פעולה – איך להפוך את החלום למציאות?
לאחר שחזיתם בעיני רוחכם בהתגשמות חלומכם ,אתם מוכנים לשלב הבא :הפיכת החלום
למציאות ,באמצעות גיבוש תכנית פעולה להגשמתו .בשלב זה עליכם לחשוב רק על הדרך
להגשמת החלום במציאות ,מבלי להתייחס למגבלות כלשהן במימושו!
 .1התמקדו בשאלה :איך החלום יכול להיות אפשרי ולהתגשם במציאות הקיימת? חשבו על
תכנית המתארת את המסלול להגשמת המטרה.
 .2עצמו את העיניים ,מקמו את עצמכם בנקודת ההווה ,כאשר המטרה שהוגשמה נמצאת
אי שם בעתיד ...דמיינו את הדרך המובילה מהנקודה בה אתם נמצאים ,אל יעדכם
הנמצא בעתיד ...התבוננו בדרך המובילה אל היעד ,וראו את כל הצעדים המובילים
אתכם להגשמת המטרה.
דמיינו את סדר הפעולות הנדרשות להשגת המטרה ,כרצף של תמונות היוצרות סרט.
התחברו לחוויה באופן מלא ,בכל החושים שלכם...
 .3ברגע שהדרך מתבהרת ,פקחו את העיניים וכתבו:
מהי תכניתכם וכיצד היא תצא אל הפועל? איך תדעו שאתם מתקרבים לקראת המטרה
הסופית? איזה מדד ישמש אתכם לצורך משוב?
קחו בחשבון את כל המרכיבים המעורבים בהוצאת התוכנית אל הפועל ואת כל הגורמים
המשפיעים על התהליך – מי/מה יכול לסייע לכם? אילו משאבים עומדים לרשותכם?.
חשבו על הפעולות הנדרשות מצדכם.
 .4תכננו ורשמו לוחות זמנים להשגת היעדים.
זכרו :בשלב זה ,אין לחשוב על המכשולים ואין להתייחס למגבלות!
שלב שלישי :הערכות לקראת המכשולים הצפויים והשיבושים האפשריים
לאחר שחזיתם בעיני רוחכם בדרך המובילה להפיכת החלום למציאות ,אתם יכולים לעבור לשלב
שבו אתם בוחנים את כל המכשולים העלולים להסיט אתכם מהדרך שסללתם ,או להקשות
עליכם .היכולת לצפות את המכשולים הללו ולהיערך לקראתם ,מונעת את האפשרות שנרים
ידיים ונוותר ,כשמשהו משתבש.
 .1חשבו על כל הדברים שעלולים להשתבש ולחבל בהגשמת תכניתכם ,ורשמו אותם :מה
עלול להשתבש? מי/מה עלול להתנגד ולהקשות? אלו משאבים חסרים לכם לצורך
הגשמת התכנית? עם אילו סיכונים ,אילוצים או מגבלות תצטרכו להתמודד?
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 .2לאחר שיש בידיכם רשימה של כל המכשולים האפשריים ,עליכם לנסח כל פריט ברשימה
כשאלה לפעולה" :איך אני פותר את זה?"" ,כיצד אני מתמודד עם ,"?...מאין אני מגייס
את "?...וכד'.
 .3שימו לב ,כיצד ניסוח השאלות באופן זה ,מעניק לכם תחושת שליטה במצב ,והרגשה
שהדבר אפשרי ,למרות המגבלות .יכול להיות שכבר בשלב זה עולים בראשכם רעיונות
לפתרונות ,או שהם יגיעו מאוחר יותר.
 .4אם עולים בראשכם פתרונות לשאלות שהעליתם ,רשמו אותם.
שלב רביעי :בניית אסטרטגיה להשגת המטרה
על מנת ליצור התמדה בהשגת מטרותיכם ,ולהפוך את הדרך להגשמת החלום לקלה וזורמת,
צריכה להיות הלימה בין הרמות השונות של השינוי .כשאתם בונים את אסטרטגיית הפעולה
שלכם ,עליכם לדאוג לכך שכל הרמות תהיינה מיושרות ,ותתמוכנה זו בזו.
לצורך זה ,פרטו את האסטרטגיה שלכם להגשמת החלום ,דרך מעבר בין כל רמות השינוי:


ייעוד – ברצוני להגשים את החלום על מנת_____________________________.
זוהי מטרת העל שלי ,והתכלית שאני שואף להגשים בחיי.



זהות – כשאני מגשים את ייעודי ומממש את תכליתי ,אני _____________ ואני
_________________ (תכונות ,מאפיינים)...



ערכים – כשאני____________________________________ (מאפייני הזהות),
הדברים שאני מממש בחיי הם _________________________ (רשימת הערכים).
ערכים אלו הופכים אותי למי שאני.



אמונות – כשאני ___________________________________ (מאפייני הזהות)
והערכים החשובים לי הם _____________________________ (רשימת הערכים),
אני מאמין ש __________________________________________________
(אמונות לגבי עצמי ולגבי החיים) .האמונות האלה שמנחות אותי בחיי ,מאפשרות לי
לממש את הערכים שהופכים אותי למי שאני.



יכולות/אסטרטגיות – כשאני ___________________________ (מאפייניי הזהות)
והערכים החשובים לי הם _____________________________ (רשימת הערכים),
ואני

מאמין

ש

_____________________________________________

(אמונות לגבי עצמי ולגבי החיים) ,אני יכול ___________________________
(היכולות והכישורים) .יכולות אלה בונות את האמונות ,שמאפשרות לי לממש את
הערכים שהופכים אותי למי שאני.
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התנהגויות  -כשאני _________________________________ (מאפייניי הזהות)
והערכים החשובים לי הם _____________________________ (רשימת הערכים),
ואני

מאמין

ש

______________________________________________

(אמונות לגבי עצמי ולגבי החיים) ,ויש לי ____________________________
( היכולות והכישורים) ,הפעולות שאני עושה כדי לפתח את היכולות הללו הן
____________ _______________________________________________
(רשימת הפעולות וההתנהגויות) .פעולות אלה בונות את האסטרטגיה והיכולות שעוזרות
לי לפתח את האמונות ,שמאפשרות לי לממש את הערכים שהופכים אותי למי שאני.


סביבה  -כשאני ____________________________________ (מאפייני הזהות)
והערכים החשובים לי הם _____________________________ (רשימת הערכים),
ואני מאמין ש __________________________________________________
(אמונות לגבי עצמי ולגבי החיים) ,ויש לי ________________________________
(היכולות והכישורים) ,והפעולות שאני עושה כדי לפתח את היכולות הללו ואת
האסטרטגיה שמובילה אותי להגשמת החלום ,הן_________________________ :
____________ _______________________________________________
(רשימת הפעולות וההתנהגויות) ,הדברים המידיים שמביאים אותי למימוש ההתנהגויות
והאסטרטגיה שהביאה אותי להגשמת החלום הם__________________________
___________________________________________________________
(רשימת הפעולות המעשיות המידיות) .פעולות אלה שאני מתחיל לעשותן עכשיו ,הן
שמאפשרות לי להתמיד בהתנהגויות שמפתחות את היכולות שבונות את האמונות,
שמסייעות לי לממש את הערכים שהופכים אותי למי שאני.

שלב חמישי :מיזוג המטרה בעתיד שלכם
עכשיו ,אחרי שסללתם את הדרך להגשמת חלומכם ,ואתם מתחברים לתחושת הוודאות שאפשר
להפכו למציאות ,מגיע השלב האחרון והמסכם ,שבו תעגנו את השגת המטרה בעתיד שלכם,
ותהפכו אותה לוודאית:
 .1עצמו את עיניכם ודמיינו שוב את התמונה שיצרתם בשלב הראשון של התהליך( ,תמונת
החלום) ...התבוננו בה היטב ...ראו בדמיונכם את עצמכם העתידי שחי את החלום :איך
הוא נראה? נשמע? מרגיש? ...העצימו את התמונה והפכו אותה ליותר מושכת עבורכם:
אתם יכולים להגדיל אותה ,לקרב אותה ,להוסיף לה צבעים ותנועה ,להוסיף לה מוזיקה
שאתם אוהבים ,וכל דבר שהופך אותה ליותר מושכת עבורכם...
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ברגע שאתם מוכנים אחזו בידכם את התמונה ,וכשאתם אוחזים בה ,אתם מוזמנים
לערוך נסיעה לעבר העתיד...
 .2כשאתם מתבוננים בעתיד הנפרש לפניכם ,דמיינו שאתם מרחפים מעליו ...תוך כדי
הריחוף ,סרקו ומצאו את המקום שבו הכי מתאים לכם למקם את התמונה שבידכם...
בדיוק באותה נקודת זמן בעתיד ,שבה הכי מתאים לכם שהיא תתגשם ...וכשהתמונה
ממוקמת שם ,בנקודת הזמן שמתאימה לה בעתיד ,התבוננו בה היטב...
 .3אתם יכולים לשנות את מאפייני התמונה כרצונכם ,בהתאם להעדפותיכם ולהפוך את
התמונה ליותר מלהיבה ,יותר עוצמתית ויותר מושכת ...וכשאתם מתבוננים בתמונה
אתם יכולים לדמיין איך היא מתמזגת עם העתיד שלכם והופכת להיות חלק טבעי ממנו...
ואולי אתם יכולים לראות איך כל אירועי העתיד מתיישרים לפי התמונה ששתלתם ,ואיך
היא מתמזגת עם כל אירועי העתיד...
 .4התבוננו בעצמכם העתידי ושימו לב כיצד נראים חייכם לאחר שמטרתכם הוגשמה...
זהות – מי אתם כשחלומכם התממש? אילו תכונות ומאפיינים יש לכם?
ערכים – מהם הדברים החשובים לכם? למה חשוב לכם להגשים את החלום הזה? מהם
הערכים שאתם מממשים כאשר אתם חיים את חלומכם?
אמונות – במה אתם מאמינים כשאתם חיים את החיים האלה? מהן האמונות
המעצימות שמאפשרות לכם לחיות את החיים הללו? מה אתם מאמינים בקשר
לעצמכם? מה אתם מאמינים בקשר לאנשים ולעולם שסביבכם?
יכולות ואסטרטגיות – איך אתם יוצרים את המציאות שלכם? מהם הכישורים שלכם?
אילו יכולות ומשאבים יש לכם ,שמאפשרים לכם לחיות את החיים הללו? מה אתם
רואים? מה אתם שומעים? מה אתם מרגישים? מה אתם חושבים או אומרים לעצמכם?
התנהגויות – מהן הפעולות שאתם עושים? איך אתם פועלים הלכה למעשה כדי
להגשים את היכולות ,הערכים והאמונות שלכם? ? מהו סדר היום שלכם?
סביבה – באיזו סביבה משפחתית /מקצועית /חברתית וכו' אתם פועלים? מהי תגובתכם
לסביבותיכם השונות? איך אתם מגיבים לטריגרים שונים בסביבה שלכם? מהן ההוכחות
לכך שהצלחתם להגשים את החלום?
 .5זו גם הזדמנות בשבילכם לקבל תשובות מעצמכם העתידי ,לגבי בעיות ושאלות
שמטרידות אתכם ...אתם מוזמנים להתייעץ איתו ולשאול אותו כיצד הוא פתר את
הקשיים והתגבר על האתגרים בדרך להגשמת החלום ...הוא חכם והוא יודע ,כי הוא
כבר הגשים את החלום ויש לו את כל התשובות עבורכם ...אתם יכולים לקבל מעצמכם
העתידי תשובות לכל מיני שאלות שמטרידות אתכם ,ולדעת איך נמצא הפתרון לכל דבר
שהטריד אתכם...
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 .6ועכשיו היכנסו לתוך התמונה והתמזגו עם עצמכם העתידי שבתמונה ...מי אתם לאחר
שהגשמתם את המטרה? איך אתם נראים? איך אתם מרגישים? איך אתם נשמעים?...
אפשרו לעצמכם להרגיש את התחושות של עצמכם העתידי ,כשהמטרה הוגשמה ...אתם
יכולים לראות ולשמוע מה קורה בחיים שלכם ...ולשים לב איך נראה העבר שהוא ההווה
של היום ...קחו לעצמכם את הזמן הנדרש לכם לחוות את החוויה של עצמכם העתידי,
ולהרגיש מי אתם לאחר שהגשמתם את מטרתכם ...הרגישו זאת בכל גופכם ,העצימו
ועגנו את ההרגשה הזו...
 .7כשאתם יוצאים מן התמונה ומתחילים את דרככם חזרה להווה ,התמזגו עם התחושות
הטובות ,וקחו אותן אתכם ...עכשיו אתם יודעים ידיעה ברורה מי אתם ,מהו העתיד
שמצפה לכם ואיך יראו החיים שלכם לאחר שהשגתם את מטרתכם...
 .8בדרככם חזרה להווה ,שהוא העבר של העתיד שלכם ...אתם יכולים לשים לב לכל
המעשים והפעולות שבצעתם כדי להגיע לאותה נקודה בעתיד ...לכל הפעולות שיצרו את
ההצלחה בהגשמת המטרה ...ואולי יעלו לכם מחשבות ביחס לכל מיני פעולות שבוצעו...
ואולי לא ...ואם עולות מחשבות כאלה תוכלו לרשום אותן מיד עם סיום התהליך ...כדי
לזכור את כל אותן פעולות או שלבים במסלול ההצלחה שלכם ...תוכלו לסמוך על הלא
מודע שלכם שייתן לכם את התשובות הכי נכונות והכי מתאימות בשבילכם ,וידריך אתכם
לקראת הגשמת העתיד שלכם...
 .9וכשאתם מגיעים חזרה להווה אתם יכולים להתבונן לעבר העתיד ולראות איך תמונת
החלום שלכם התמזגה עם כל אירועי העתיד ...ואתם יכולים להרגיש את הוודאות
שבהצלחה ,כי כבר בקרתם שם ואתם נושאים את הזיכרון הזה...
 .11לפני שאתם פוקחים את עיניכם אתם יכולים להיות מודעים לכל התחושות שצברתם
ומיקמתם בגופכם ,ולהגיד לעצמכם מילות חיזוק ועידוד ,ולדעת שמצפים לכם חיים
נפלאים ...אולי אתם מרגישים את זה כבר עכשיו ,ואולי תרגישו את זה ברגעים או בימים
הקרובים ,אבל התחושה הנפלאה הזו תלך ותתחזק ,תלך ותתעצם ...התחושה שזה
העתיד שלכם ואלו החיים שלכם ...התחושה שאתם אנשים מצליחים שמשיגים את
מטרותיהם ...התחושה שאתם שולטים בחייכם ומכוונים אותם ...ועם הידיעה הברורה
שכל מה שתרצו – יקרה ,אתם יכולים לפקוח את עיניכם ולתת לשינוי להתגלגל...
בהצלחה!
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