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שרירים5באמצעות אימון של 
!סופר חשובים

שרירי המאסטר





שריריםלהםקוראשאניהסיבהאגב
כל שריר בגוף שלנוכמובדיוקזהכי

לעבוד עליוכשנרצה להגדיל אותו פשוט נצטרך
בצורה הדרגתית ונכונה ברמה יום יומית

תמידחזקיםישארושהםבמטרה 
חיינוכללמשךאותנוישרתוובכך

עליהםהעבודהאתהופכיםפשוטאנחנו
!!מדהימהחייםכשגרת

ומתחזקיםגדליםהםובהדרגהלאטולאט
להשיג מטרות רבות ולגרוף אין ספור הצלחותלנוומאפשרים



קצתאותםנכירקודםבואואז
שניתןככלחזקיםאותםחייביםאנחנולמהונבין



אמונה
!הישג זה אמונה, התחלה של כל הצלחה 

אם לא נאמין אז המוח שלנו יוביל אותנו לחוסר עשייה
וגם אם נפעל אז הפעולות לא יהיו ברמה ובאיכות גבוהה

ובטח לא ישקפו את היכולות האמיתיות שלנו



מיקוד
!מיקוד נכון וספציפי מוביל לתוצאות אדירות

בפעולות המקדמות ורלוונטיות, ללא מיקוד נכון במטרה
, נעמיס על עצמנו לא בצורה הגיונית, אנחנו נתפזר

איכות של הפעולות יהיו ירודות
אך בעיקר ברוב הזמן זה יבלבל אותנו
לא נצליח לנהל את הזמן שלנו ובטח 

.  סדר העדיפויות שלנו יהיה לקוי



אנרגיה
כמו כל מכשיר אלקטרוני מדהים ומתקדם

הוא אינו יכול לעבוד כלל אם אין לו מקור חשמל תקין
!ככה גם אנחנו

אם לא נספק לעצמנו את מקור האנרגיה הטוב ביותר
ככה גם הפעולות שלנו יראו בהתאם

וככה גם השגרה שלנו תהיה
בלי מצב רוח, מותשת, עייפה

ובעיקר שואפת רק לחופש ולשינה
תנועה,ספורטיביותמקור האנרגיה שלנו יכול להיות פעולות 

!שתייה מרובה ובמיוחד תשוקה, תזונה נכונה



קבלת החלטות
תכלס כדי שנתחיל לפעול לעבר המטרה שלנו

ולעבר החיים שתמיד חלמנו עליהם
!עלינו לקבל החלטה

וזה לגמרי מתחיל בדברים הקטנים ומוביל לדברים הגדולים
והבעיה היא שגם רוב האנשים שכבר מקבלים החלטה

אמיתית וחזקה100%-היא לא ב
ונוצר ספק לגביה

ולכן המחויבות שלהם לבצע אותה ברמה גבוהה ועד הסוף
!נמוכה



מסוגלות
זה השריר כשנחזק אותו הוא יגרום לנו לגלות

!בעצמנו יכולות מדהימות
חוזקות יוצאות דופן

ובעיקר יראה לנו שאנחנו מסוגלים הרבה יותר  
.ממה שחשבנו

ללא פיתוח השריר הזה נשאר לרוב באזור הנוח והמוכר
שלא מספק לנו גם ככה התוצאות שאנחנו רוצים

!ובטח לא מראה לנו מה אנחנו שווים באמת



?אז איך אנחנו מאמנים אותם
פעולות פרקטיות שתוכלו כבר עכשיו  16בואו תכירו 

להתחיל לעבוד עליהם



אמונה
ממש כל הצלחה הכי קטנה  , בכל בוקר תרשמו לעצמכם את ההצלחות שהיו לכם יום קודם1.

וכך  , כשאנחנו רושמים ומתייחסים לכל הצלחה המוח שלנו מפתח את גישת ההצלחה, שהייתה
ללא שום קשר אם זאת הצלחה  )ככל שעובר הזמן והוא מקבל יותר אישורים שאנחנו מצליחים 

הוא מפתח את גישת ההצלחה וכתוצאה מכך המוח מבין שיש פה אדם שמייצר  ( גדולה או קטנה
.המון הצלחות אז הוא כנראה ממש מאמין בעצמו

אז פשוט תעשו מסויימתאמרתם שתעשו פעולה /הבטחתם–תעמדו מאחורי ההתחייבות שלכם 2.
המוח מבין שיש לאותו אדם  , אותה לאורך זמן אדם שעושה פעולות שהוא אמר ולא דוחה אותם

וזה מייצר אמונה עצמית חזקה וגם הערך העצמי  , מילה חזקה שהוא מקפיד לעמוד מאחוריה
.מתחזק

ואין צורך  ! אפשריהכל–שהגישה הכללית שלכם תהיה –לשים לב למילים שיוצאים לכם מהפה 3.
לא מאמין  , אולי, נראה, אני אנסה, זה הולך להיות קשה , זה לא אפשרי, אני לא יכול: לומר 

לשמור על מילים חזקות חיוביות  ( גם בדברים הכי קטנים שיש)אלא תקפידו בכל דבר , שאצליח
שמכונות להצלחה



מיקוד
ממש לרשום את הפעולות ואפילו את הזמנים  , מה חשוב לכם לעשות בכל יום–רישום בכל בוקר 1.

בנוסף לרשום בכל בוקר מה תחשב בעינכם  ( דברים חשובים זה מספיק2-3אפילו אם תרשמו רק )
בעצם במצב הזה אנחנו ממקדים את המוח לדברים  ( מסויימתהרגשה /פעולה)הצלחה בסוף היום 

.להרגשות טובות ומועילות, החשובים

לרשום מטרה ספציפית שאותה תרצו להשיג וממנה לגזור את  –ספציפיםרישום מטרות ויעדים 2.
מהם סט , חשוב שבכל שבוע תשיגו יעד קטן אחד וממש תשאלו את עצמכם, היעדים והפעולות 

תנהלו את זה בקובץ אקסל מסודר  . הפעולות שנדרש ממני לעשות על מנת שאשיג את היעד הזה
וכמובן לאורך כל הדרך תמיד בדמיונכם בלבד תראו איך אתם השגתם כבר את  ( שבועיגאנט)

תת המודע יכנס כאן לתמונה ויעזור  )ממש תראו איך אתם נראים ומרגישים שם , המטרות והיעדים
!(לכם להשיג אותם

תבינו כמה מהפעולות שאתם  , כמה ימים תבחנו את הפעולות שלכם/אחת ליום–סדר עדיפויות 3.
דחופים וכמה הם בעיקר לא חשובים ולא דחופים/עושים באמת חשובים

(ממליץ לקרוא על שיטת אייזנהאואר)



קבלת החלטות

כשאתם צריכים להזמין אוכל מהתפריט  , בכל יום תתחילו לקבל החלטות מהירות בכל דבר קטן1.
שהוא לא  )ממש בכל דבר קטן . מה ללבוש, איפה להחנות , שצריך להחליט לאן ללכת, במסעדה

.תקבלו החלטה בצורה הכי מהירה וחזקה ללא שום ספקות או התלבטות( הכי חשוב

ותעשו לעצמכם רשימה  , אחת לשבוע תשאלו את עצמם איזה החלטה חשובה אני נמנע מלקבל2.
איזה דברים מדהימים יכולים לקרות בחיים שלי  , מה הרווח שלי יהיה כשאני אקבל את ההחלטה

שאתם מתחייבים לקבל את  ( ימים בודדים)ולאחר מכן תקבעו מועד קצר , כשאקבל את ההחלטה
.פעולה אחת קטנה שתעשו מיד לאחר קבלת ההחלטה+ ההחלטה החשובה הזאת 

אם כן תעצרו ותרשמו  , שימו לב אם יש קצת ספקות, תבחינו כשיש סמני שאלה בהחלטות שלכם3.
מה יכול לגרום לי עכשיו להיות יותר בטוח  ! איך אני הופך את זה לסימן קריאה, לעצמכם מהר
.פעולה נוספת, מסויימתאולי למידה , אולי אדם שאתם בוטחים בו שיעזור לכם? בהחלטה הזאת



אנרגיה
אימוני,יוגה, אופניים,ריצה,הליכה: תייצרו כמעט על בסיס יומי פעולות ספורטיביות כגון –ספורט 1.

מאחר ואנחנו מעוניינים שזה יהיה ספק כוח ליום שלנו אז רצוי ומומלץ שזה בשעות ' כוח וכו
,  מוקדמותהממשהבוקר ואם תרצו שזה יהיה עוצמתי וחזק במיוחד אפשרי בשעות הבוקר 

באמצעות כך המוח ישחרר חומר מדהים בשם דופמין שמשפר משמעותית את מצב הרוח ונותן  
.  של אנרגיה לשאר היוםבוסטלכם 

למוזיקה  להקשיב,להירגעפשוט )לבצע על בסיס יומי מדיטציה של כמה דקות –פעילות למוח . 2
לכם את האנרגיה  ויתןהמוח יכנס לרגיעה , לקרוא כמה עמודים מספר טוב( שקטה או דמיון מודרך

.הרצויה לייצר פעולות איכותיות

כמות מוגדרת של , תרשמו לעצמכם תפריט קליל וטוב שנותן אנרגיה–תזונה טובה ושתייה מרובה . 3
.מים שתשתו בכל היום

יכול  , תבצעו פעולות שמתקשרות איכשהו לתשוקה שלכם! מקור האנרגיה חזק ומדהים–תשוקה . 4
תדברו  ,בנוסף תכתבו . או אפילו תחביבים שאתם ממש אוהבים, בעבודה, להיות בתוך עסק אם יש לכם

תאפשרו  , תרגישו איך עולה רגש טוב בהקשר הזה, ותחשבו כמה פעמים ביום על התשוקה שלכם
.לעצמכם לדמיין כמה אתם מחוברים לתשוקה שלכם ואיך היא רק עושה לכם טוב



מסוגלות
שתוציא אתכם  ( מסויימתפעולה )בכל בוקר תנו לעצמכם אתגר אחד קטן לאותו יום –אתגר יומי 1.

10עד 1ותשאלו את עצמכם כמה זה מאתגר אותי מ, ומנטליםפיזיםמאזור הנוחות לשלב אתגרים 
מזכיר לכם אנחנו מאמנים שריר  ( גג)6-ל2ותשימו לב שאתם לוקחים על עצמכם אתגרים בין 

וחשוב שזה יהיה בהדרגה

משהו שהוא קצת  , תקבעו לעצמכם אחת לזמן מה אתגר אחד ברמה גבוהה–חודשי /אתגר שבועי2.
.ותתחייבו לעשות אותו במועד ספציפי שתקבעו( לא סטנדרטי עבורכם)יוצא דופן 

אני  , זה אפשרי, אני יכול, תקפידו לומר מילים חזקות בהקשר של מסוגלות–חיזוק המילים שלכם 3.
"  אשתדל" "נראה" "אנסה" "זה לא אפשרי: "מילים כמו. אני מתחייב וכן הלאה, הולך לעשות זה

רק מחלישות את השריר הזה



בגדולזהו

??זהכלאתלהספיקאפשראיךפעולותכמהוואולעצכםאמרתםאםאז

משימהאוכמטלהלזהתתייחסואלראשית

שלכםמהשגרהחלקפשוטלהיותזהאתלהפוךהואהסוד

אלאשגרהסתםולא

!!מנצחתשגרה



ורציפהטובהבצורהחודשים 3למשךלפחותזהאתשיבצעמי
במיוחדגבוהותויכולותעוצמותירגישכבר

!בענקאותהולהשיגרוצהשהואמטרהכללבחורויוכל

  ..אחריםרביםועודהצלחתיאניככה



חשובות להצלחת התהליך הנחיות
תבניות חשיבה  , על מנת להטמיע הרגלים חזקים וטובים, חודשים לפחות 3יש לבצע את תהליך האימון למשך 1.

אפקטיביות אשר מותאמות לגרסת המאסטר

להתחיל קליל  ( לכן נרצה לבצע את הפעולות בצורה מדורגת( בדיוק כמו בחדר כושר)מדובר באימון שרירים 2.
-לדוגמא אפשר להתחיל בשבוע, אז בהחלט תוכלו לתכנן כיצד בכל שבוע אתם מעלים קצב) ואז להגביר קצב

ספורט  : בכל אחד מהשרירים וגם באופן בו תבצעו את הפעולה למשל1' שבועיים הראשונים רק מפעולה מס
,  הסיבה לכך מאחר והמוח מגיב בצורה מסוימת כשהוא מזהה קושי וגורם לנו להפסיק. (דק בלבד15בכל יום 

! אנחנו רוצים להחדיר את השינוי גרסה בצורה כזאת שהמוח שלנו יקבל אותו בברכה

על מנת שנבצע הטמעה חזקה בתת המודע שלנו עלינו  ! חובה–ביצוע רישום לכל אותם הפעולות הרשומות 3.
ל  "לעצמכם מחברת ייעודית עבור התהליך הנתקחו. לוודא שהוא מקבל את המסרים בצורה מדויקת ועמוקה

.  הצלחות/תובנות/המחשבות/ששם תבצעו רישום לכל אותם הפעולות

מבחינת אנשים שתבחרו לשתף אותם בתהליך שאתם עושים , מומלץ ואף חשוב להתאים את הסביבה שלכם4.
ואם נדרשים עזרים מסוימים שיכולים לעזור לכם תדאגו להם מראש( מגביר מחויבות)עם עצמכם 



!עכשיו

בעל ,בוגריםילדים,הורה,אדםלכלמתאים

האלהשהפעולותאמונהבכםקיימתאם .חברה/עסק

לקבלהזמןהגיע,שלכםהחייםאתלקדםיכולים

זהברגעלהתחייבהכלליםאתלשנותולהתחילהחלטה

בתורחודשים3למשךלפחותהפעולותבסטלהתמיד ,

שלכםהמאסטרשריריהזההזמןלאחרכי,התחלה

לשגרתזהאתלהפוךכברשתוכלוחזקיםכךכליהיו

!מנצחתאךרגילהחיים

זהעלהולכיםשאתםוחזקהאמיתיתהחלטהלקבלשלכםהזמןזה



דחיפה משמעותית  תרצואםו
כאן בשבילכםאני

מחוייבותמזמין אתכם לשיחת טלפון קצרה ללא שום 
ולתת לכם עוד כלים נוספים שיעזרו לכם

!שלכם למקום הנכוןהמיינדסטובעיקר למקד את 

ולמי שירצה רמה מתקדמת יותר
קבוצתיתאוכל להתאים לכם תוכנית אישית או

ומקצועיתתומכתסביבהעם
אחר צעד צעדשתיקח אתכם

הישר לכל אותן המטרות! פשרותשוםללא
.שתמיד רציתם להשיג

052-4271724לוואטצאפשלחו אלי הודעה 
השיחואחזור אליכם לתיאום



לדרךצאוחבריםיאללה


