
איתן עזריה
ייעוץ מנטאלי ליהשגים

 שחרור
מפרפקציוניזם



המטרה בתרגיל
 להבין שלשאיפה להיות מושלם יש יתרונות 

וחסרונות 

 לזהות את החסרונות שיש בשאיפה להיות 
מושלם 

 ללמוד איך לעבוד בחופשיות בלי האזיקים 

המנטאלים  
 של הפרפקציוניסט שבתוכנו 



 מהם המאפיינים של פרפקציוניזם שאתם מזהים בעצמכם?

info@thementalist.
co.il

בחן את עצמך:
 ״אני כל כך רוצה להצליח, מה שמוביל אותי לפחד ולדאוג מהאפשרות שאפסיד ואכשל״1

 ״הפחד לעשות טעויות גורם לי לפעול בהססנות ולא להיות החלטי בפעולות ובמשימות שאני רוצה 2
לבצע״ 

 ״אני מודאג יותר מדי לגבי מה אחרים חושבים עלי ועל היכולת שלי״3

 ״אני מנסה יותר מדי להיות מושלם בכל פעולה״ (מחפש כל הזמן להשיג את התוצאה המושלמת)4

 ״מבחינתי או שיש לי יום טוב או שיש לי יום רע - אין באמצע״5

 ״אני מציב לעצמי ציפיות מחמירות בכל יום, כי חשוב לי להצדיק את ההשקעה הרבה שלי בעצמי״6

 ״אני שופט את עצמי בחומרה ויורד על עצמי אחרי טעויות״7

 ״אני  חושב יותר מדי על איך לבצע את המשימה/פעולה שתקדם אותי בצורה המושלמת״8

 ״מזכיר לעצמי טעויות עבר ושוקע בהם, מה שמוביל אותי ליותר תסכול, חוסר אמונה בעצמי 9
ויכולת נמוכה״

 ״חשוב לי כל כך להיות מושלם שפיתחתי לעצמי שליטת יתר בכל פעולה, בעיקר ברגעים חשובים 10
בחיים״

 ״אני דואג יותר מדי לגבי תוצאות עתידיות, במקום להנות מהחיים״11

mailto:info@thementalist.co.il
mailto:info@thementalist.co.il


האופטימליסט הפרפקציוניסט
 

המוטו של האופטימליסט: “הטוב ביותר האפשרי" - לא 

”המושלם״ 

״אני בוחר להיות הטוב ביותר שאוכל להיות היום בתוך מגבלות 

המציאות הפרטית שלי״ 

 
השיח הפנימי של האופטימליסט:  

 ״יש לי יש סטנדרטים גבוהים מאוד ואני שואף ורוצה לבנות 

קריירה מצליחה, להיות בן זוג, הורה, חבר ואדם מעורר השראה, 

אך בו זמנית אני יודע לבנות את החזון והחיים שלי בהרמוניה 

אילוצי המציאות - מבלי להלקות את עצמי בסוף יום״ 

 
התמורה:  

חיים מלאי שקט פנימי, הרמוניה עם הסביבה ועם עצמי, ביצוע 

משוחרר ברגע האמת, דימוי עצמי גבוה - אני מספיק יותר, 

חיוניות לאורך רב שעות היום, היכולת להתמודד עם מצבי לחץ 

בצורה יעילה, אני  מסיים יום ומסמן ״וי״ על התוצאות שהצבתי 

לעצמי

 
המוטו של הפרפקציוניסט: פחות ממושלם = כישלון 

 ״הכל צריך להיות מושלם בדיוק כמו שאני מצפה מעצמי,  

  וכל תוצאה פחות ממושלם = כישלון״ 

 
השיח הפנימי של הפרפקציוניסט: 

״אני אצליח לעמוד בכל משימה שלי, אני גם באמת מאמין 

שאני יכול לעבוד במשך 16 שעות ביום, בו זמנית להישאר 

בריא ולהרגיש עירנות וחיוניות שיא, להיות בן זוג והורה 

מושלם, וגם להיות סופר פעיל בקהילה וחבר נהדר לעשרות 

אנשים,  
אה וגם לישון 12 שעות בלילה״ 

 
המחיר:  

 לחץ, חרדה, סבל, דיכאון, דימוי עצמי נמוך, הלקאה עצמית, 

חולי - וסוף יום ללא התוצאות שהייתי רוצה שיהיו לי.

פרפקציוניסט VS אופטימליסט: קוים לדמותם



מפרפקרציוניסט > לאופטימליסט

<<

פרפקציוניסט 
מה אני  חייב להשיג היום - ויהי 

מה!

בדיקת מציאות: 
מהן הנסיבות הקיימות כיום בחיי 

במונחים של זמן, התחייבויות?

האופטימליסט 
מה האופטימליסט שבי יודע שיוכל  

לבצע על הצד הטוב ביותר בתוך מגבלות 
המציאות הפרטית שלו? 


