
 

קורות החיים לביטחון העצמי  

הדרך העיקרית להעצים את הביטחון העצמי, היא להבין מהן החוזקות והיכולות המיוחדות שלך - 
ולהתמקד בהן. רשום את קורות חייך והתייחס להצלחות העבר, ההישגים, המשברים שצלחת, 

החוזקות המיוחדות לך וכל מה שגורם לך להתמלא בביטחון. 

נתמקד ב-7 מקורות ביטחון עיקריים מהם תוכל לשאוב ביטחון :  

מהם הכשרונות, היכולות או החוזקות שלך בעסק שלך? 1.

אילו מחמאות קיבלת בעבר על היכולות שלך? 2.

מה השגת בחיים ובעסקים ועל מה אתה גאה במיוחד?  3.

תאר את התפקוד באופן כללי (השתדל לנקוט בגישה חיובית...)  4.

מה בשגרת היום יום שלך נותן לך ביטחון?  5.

איזה טקס, תרגיל מנטאלי, הרגל יומי עוזר לך לשמור על רמת ביטחון גבוהה?   6.

באילו תחומים בחיים אתה מקיים אורח חיים של מקצוען ?   7.

קורות חיים  - דף למילוי 

ציין מהן היכולות האישיות שלך (כוח רצון, חוש הומר, תקשורת בינאישית גבוהה ועוד) 

 .1

 .2

 .3

 .4

אם נשאל לקוחות , ספקים , קולגות על החוזקות שלך , מה יגידו?  

 .1

 .2

 .3

 .4
 

פרט את הישגיך המשמעותיים בקריירה ובעסקים (תפקידים, מכרזים, עסקאות, פרוייקטים ועוד) 

 .1

 .2

 .3

 .4



תאר בצורה חיובית ביותר מה אתה עושה ביום בו המחלקה והצוות שלך מתקדמים: 

 .1

 .2

 .3

 .4

האם אתה לומד לימודים מעשירים ומעצימים (ספרי השראה, קורסים, סדנאות, הדרכות, טיפול 
ועוד)   

 .1

 .2

 .3

 .4

ציין מאיזה משברים וקשיים צמחת (אי הצלחות, כשלונות, סירובים, דחיות ועוד)  

 .1

 .2

 .3

 .4

האם אתה מקיים אורח חיים של אדם מקצוען? על מה אתה מקפיד מבחינת תזונה, כושר , שעות 
שינה ודברים נוספים:  

 .1

 .2

 .3

 .4

איזה טקס, תרגיל מנטאלי, הרגל יומי עוזר לך לשמור על רמת ביטחון גבוהה?   

 .1

 .2

 .3

 .4



מכתב לעצמי 
עכשיו נהפוך את קורות החיים לטקסט אישי באופן הבא: 

״תודה לכל היכולות האישיות שלי. תודה ל______________________, ול______________________  

וגם תודה ל______________________ ול______________________, שהפכו לנכס טבעי ממי שאני,  

וזמינים לי כעת ובכל רגע היום ומתי שרק אצטרך אותם. 

היום אני  בוחר להתחבר לחוזקות שפיתחי עם השנים, חוזקות כמו ______________________,  

  ,______________________ ,______________________ ,______________________ ,______________________

שנובעות ויוצאות ממני בקלות נטולת מאמץ ומאפשרות לי להיות מדוייק, אותנטי  

ולהוביל את הצוות שלי להישגים. 

אני גאה בדרך שעשיתי לעבר ההישגים המשמעותיים שהשגתי בקריירה, הישגים כמו   

______________________, ______________________, ______________________, שמהווים בסיס יציב  

וממלאים אותי בתחושת מסוגלות לעבר כל יעד שאחליט להשיג.  

היום אתמקד ב (מעשים שמקדמים את הצוות) ______________________, ______________________,  

______________________ מתוך ידיעה שהם אלו הדברים שמקדמים את הצוות שלי לעבר פיתוח  

יכולות, כישורים שמשיגים לנו את היעדים והמטרות שלנו. 

ותודה גדולה לכם, כל הקשיים והמשברים של חיי, רגעי כמו ______________________, __________________,  

______________________, ______________________ שהגיעו לחיי כדי להצמיח אותי. תודה לכם, אתם זרז  

ההצלחה הטוב ביותר שלי כאדם ומנהל. 

ועכשיו כשכל הטוב הזה כבר נמצא וקיים בתוכי, אני  בוחר להשתמש בכל העוצמה הזאת  

בכל מערכת יחסים, אתגר ונציג שאפגוש, מתוך ידיעה מלאה שכבר יש בי את הכוחות שאני  

צריך - כדי להשיג את כל מה שאני רוצה, אהיה אשר אהיה. 

חתימה 
_________________


