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ביטחון עצמי ברגע האמת
 מטרת הכלי: 

 יצירת ביטחון עצמי אמיתי שמאפשר תחושת מסוגלות וחוסן פנימי שאינו תלוי באחרים 

שלב 1: המנהלים עושים את חימום מנטאלי 1 ו-2 ומסיימים בכתיבת 3 החסמים הגדולים שהם עדיין לא יודעים מה הסוד פה 

(המנטור לא אומר כלום) 

שלב 2: המנטור מלמד אותם מהו ביטחון אמיתי ומהו ביטחון מזויף. ואז מנחה אותם לחזור לאבחון מנטאלי 1 ולסמן מה 

מתוך הדף מה מתוך מה שהם רשמו הוא אמיתי או מזוייף ולשתף בשיח קצר. 

שלב 3: סוגר את הכלי, אחרי שהבנתם שהחסמים שלהם הם יצירת תלות במשהו שהוא בשליטתכם אנחנו רוצים ליצור 2 

דברים: 
1. ביטחון עצמי שנשען על דברים שבשליטה שלכם. 

2. יצירת דיבור פנימי מנצח בשיחה הפנימית שלכם 

שלב 4: כתיבת מנטרות אישיות מול כל גורם לחץ שהם כתבו לעצמם



חימום מנטאלי 1#
 הנחיות: לפניך מספר מצבים שמעלים לאנשים את הביטחון עצמי. קרא כל היגד בעיון ולסמן ב״וי״ היגד שמתאר 

הביטחון העצמי שלי עולה:
 אחרי שאני עושה הכנה מנטאלית לפני כל אירוע

חשוב
כשאני נזכר ברגעים משמחים שהיו לי בעבר

כשאני צופה ולומד ממומחים אחרים  כשאני מרגיש שנתתי את כל כולי לטובת משימה שחשובה
לי

 כשחברים נותנים לי פידבק חיובי אחרי אימון מנטאלי

כשאני מתפקד טוב תחת לחץ   כשאני משקיע ברצינות בפיתוח העצמי שלי

כשאני מקבל פידבק טוב מהמנחה/המאמן שלי כשאנשים שחשובים לי תומכים בעשייה שלי

כשאני שומר על תזונה נכונה איכות המנטור/מנחה שלי

כשאני שומר על כושר גופני גבוה  כשכלי האימון שלמדתי ממש טובים

כשמזג האויר הוא האהוב עלי בעונות השנה  כשיש לי תכנית בראש לגבי איך אפעל היום לקידום המטרה
ששמתי לעצמי

…אחר כשמנהל מפרגן לי

כל הזכויות שמורות לאיתן עזריה - המנטאליסט, ייעוץ מנטאלי להישגים 2019



חימום מנטאלי 2#

1. ״אני נהיה מתוסכל כאשר אני לא עומד בציפיות שלי מעצמי״

2. ״אני מנסה יותר מדי להיות מושלם בכל פעולה״

3. ״אם היום שלי לא הולך לפי התוכניות שלי, אני מתרגז״

דאגה לגבי מה אחרים חושבים
1. ״אני מפחד לעשות טעויות ולהביך את עצמי מול אחרים במהלך היום״

2 ״אני מודאג יותר מדי לגבי מה אחרים חושבים עלי ועל היכולת שלי״

3. ״אני מודאג מהביקורת שאחרים יעבירו עלי אם לא אתפקד״

אמונות לא רציונליות
1. ״יש לי מחשבות שאקפא במקום או אשכח מה לעשות כי זה כבר קרה לי בעבר״

2. ״כשאני עושה טעויות, אני בטוח שהעולם נגדי ושאין לי מזל״

3. ״אם אני מתחיל את היום גרוע, אני בטוח שצפוי לי משחק סיוט״

פחד מכישלון
1. ״אני נכנס ללחץ או חרדה בתחילת יום כי אני מודאג מהסיכוי שאכשל״

2. ״אני כל כך רוצה להצליח היום, מה שמוביל אותי לפחד ולדאוג מכמה נורא יהיה אם אכשל ולא אעמוד 
3. ״ביום חשוב ומשמעותי, אני מתחיל לפעול וזהירות, הססנות, ובקיצור משחק ״על בטוח״בציפיות״

סמן וי  ליד כל משפט שאתה מזדהה איתו ומרגיש שחווית בתוך היום שלך או לפניו

פרפקציוניזם - הצורך להיות מושלם



חימום מנטאלי 2#
ספק או חוסר אמונה עצמית

1. ״אני מפקפק ביכולת שלי ולא מספיק מאמין בעצמי בתחילת היום״

2. ״אחרי טעות, אני בספק אם אני מסוגל להמשיך את היום שלי כמו שהייתי לפני הטעות״

3. ״הביטחון העצמי שלי נמוך מאשר האנשים בצוות שלי״

אזורי נוחות

1. ״כשמצליח לי, אני נעשה זהיר יותר ומהוסס״

2. ״מחשבות על תוצאות חדשות שאני רוצה להשיג מבהילות אותי״

3. ״אחרי כמה טעויות אני מתחיל ל״שחק על בטוח״ ולא לוקחים סיכונים מיותרים״

התמודדות עם טעויות

1. ״קשה לי להתאושש מטעויות או ״נפילות״ ולא לחשוב עליהן יותר בהמשך היום״

2. ״הביטחון שלי נפגע כשאני חושב על טעויות שעשיתי בעבר או ימים שלא הלך לי בהם״

3. ״לוקח לי כמה דקות להתגבר על טעויות במהלך משחק״

מרגיש מאויים

1. ״אני משווה את עצמי לאחרים שאני חושב שהם טובים ממני״

2. ״כשאני חושב על היום הקרוב שלי, אני מרגיש מאוים או נחות״

3. ״אני לא אוהב להתעמת ולריב עם אחרים ואני נמנע מזה״

סמן וי  ליד כל משפט שאתה מזדהה איתו ומרגיש שחווית בתוך היום שלך או לפניו



3 חסמי העל העקשניים 

דיבור פנימי מנצח חסם
״הצלחה לא הופכת אותי לאדם טוב יותר כמו שעסקה שלא 

הצליחה לא הופכת אותי לחסר ערך - הניצחון שלי הוא 
החתירה למקסימום האישי שלי בכל יום.

חסם 1:  
1. ״כשמצליח לי, אני 

״הצלחה היא לעבור מכישלון לכישלון מבלי לאבד את נעשה זהיר יותר 
ההתלהבות״

חסם 2: 
1. ״קשה לי להתאושש 
חסם 3: מטעויות או ״נפילות״ 
1. ״אני נהיה מתוסכל 

כאשר אני לא עומד 

עם יד על הלב, מהם 3 גורמי הלחץ שאתה מרגיש שהם הכי מפריעים לך?


