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רגע לפני שאתם יוצאים לדרך הנה כמה טיפים שיהפכו את הדף עבודה לבעל ערך ומשמעותי במסע
הגילוי שלכם.

 

1.      בוא נצא מתוך הנחה שכנראה ידע הוא לא מה שחסר לכם. אם אתם מאנשי הגם וגם אז סביר

שאתם צורכים הרבה ידע, בלוגים, נמצאים בקבוצות שרלוונטיות לכם ובגדול...מוצפים.
אבל ידע לבד לא גרם לאף אחד להגיע למטרות שלו. כולנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות ספורט, לא

לעשן ולא להתעצבן ובכל זאת בערך 100% מאיתנו עושה לפחות את אחד מהדברים האלו,
לכן ההצלחה טמונה בעשייה, בהטמעה של הידע – להפוך את הידע לבעל ערך.

תקדישו זמן לשאלות האלו – ואם אתם לא מצליחים לבד תיקחו חבר או חברה לבירה או קפה ולא קמים
עד שמסיימים – אני מאמינה ויודעת שהשאלות האלו ייצרו לכם בהירות ושבסוף השאלון תדעו הרבה יותר

ממה שידעתם לפני.
 

2.      קחו ברצינות את העתיד שלכם. אנחנו מקדישים המון זמן לתכנון החתונה שלנו, הטיול הגדול,

אנחנו יורדים לפרטים, יודעים איפה נהיה, או איפה כל אחד יישב באולם אבל את העתיד שלנו? יש משהו
יותר חשוב ממנו? "זמן שעובר לא חוזר" וזה נכון כל יום וכל היום.

אפשר לעצור רגע את היום יום – את השוטף, המשימות והרשימות ולעצור לחלום, לדמיין ולתכנן, אין זמן
טוב לתכנן חוץ מעכשיו ואף אחד לא יתכנן לנו עתיד מזהיר של הצלחה והגשמה רק אנחנו יכולים לעשות

זאת – אז תעשו!
 

3.      מחקרים מראים שכשאנחנו לוקחים החלטות ומיישמים מהר הסיכוי שלנו להתמיד גבוה באחוזים

גבוהים. לכן את השאלות האחרונות שנוגעות לפעולות עשו ב- 24 השעות הקרובות, כך תוכלו לוודא
שאתם לא רק חולמים אלא גם מגשימים.

 

4.      אל תוותרו! על החלומות, המטרות, המשמעות, על הגם...והגם!

כל דבר שהוא בעל ערך דורש מאמץ – לכן גם אם קשה לכם, גם אם זה לא נראה הזמן המתאים, גם אם
יש קולות מסביב של מתנגדים – צאו לדרך!

לצאת לדרך לפני שמוכנים זה אחד מעקרונות הבסיס של אנשי הגם...וגם – כי כנראה שאף פעם לא נהיה
מוכנים באמת, לכן צאו לדרך, תנסו ותתנסו, תשאלו שאלות ותחפשו תשובות הם נמצאות בפנים.

 

 

 

DO THE BEST YOU CAN UNTIL YOU KNOW BETTER. THEN, WHEN YOU KNOW

BETTER, DO BETTER.

- MAYA ANGELOU
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דף עבודה למציאת  כיוון לאנשי הגם...וגם

"הדבר החשוב ביותר הוא לא להפסיק לשאול"
אלברט איינשטיין

 
>>חזרה לבסיס

 

באיזה מקום אני נמצא כרגע?
מדוע אני רוצה למצוא כיוון?

מה אני רוצה לגלות בתהליך הזה? עם איזה כוונה אני בא לתהליך?
מה תהיה התוצאה הרצויה שלי בסוף התהליך הזה?

איך מגדירה הסביבה שלי מציאת כיוון?
ואם אני הייתי צריך להגדיר מאפס מהו כיוון איך הייתי מגדיר אותו?

מהם הערכים שהכי חשובים לי במציאת הכיוון?
במי או במה אוכל להיעזר עוד כדי למצוא את הכיוון שאני מחפש?

 

>>בואו נחקור
 

מתי ואיפה הרגשתי שאני נמצא בכיוון שלי?
מה ידעתי אז?

איך גיליתי את הכיוון?
מה השגתי מהידיעה שיש לי כיוון? ברמה הפנימית? ברמה חיצונית?

מה היה טוב בלדעת שיש כיוון?
מה שונה עכשיו?

איזה תהליכי גילוי עשיתי בעבר שאני יכול לחגוג?
מה הייתי רוצה לשמר בחיי ולא לשנות?

 

>>מה לשפר
 

מה לא עובד לי כרגע בחיים?
איפה אני לא ממצה את היכולות שלי?

איפה אני חי כיום לא על פי הערכים שלי?
איפה בחיי כיום אני לא מוצא משמעות וערך בעשייה?

מה המחסומים האישיים - פנימיים שיש לי במציאת כיוון?
איפה יש לי מחסומים חיצוניים במציאת הכיוון?

איזה בעיות יכולות לעלות בעתיד כתוצאה ממציאה או מאי מציאת הכיוון המיוחל?
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>>איך לשפר
 

איזה אתגרים שעלו עד עכשיו בשאלות אני יכול למצוא להם כבר עכשיו פתרון או תשובות?
איך אני יכול להתמודד עם אתגרים בצורה יותר חיובית ומקדמת?

איזה מקורות/אנשים או סביבה אני יכול להשתמש כדי להתקדם בתהליך?
מה אני צריך עוד ללמוד או לחקור יותר בתהליך הגילוי?

 

>>השראה פנימית
 

מהם החוזקות שלי?
מהם היכולות שלי?

איזה נכסים יש לי פיזיים ולא?
איזה סוג אישיות אני?

איזה סגנון תקשורת יש לי?
מה מניע אותי לפעולה?

איך אני יכול להשתמש בכל הידע והנכסים שלי כדי להתקדם ולמצוא כיוון בחיים שלי?
 

>>השראה חיצונית
 

מה מעורר בי השראה?
מי האנשים שמעוררים בי השראה?

מי עושה כיום את מה שאני רוצה לעשות? (לפחות 3 אנשים אפשר גם לחבר עשייה מאנשים שונים)
איך נראים החיים שאני רוצה לחיות? תדמיינו מה אתם רואים, שומעים, חושבים, יודעים...כמה שיותר

מפורט ככה יותר טוב
איך יום בחיי נראה?

איך נראה השבוע שלי?
מה קורה במהלך השנה?

מה אני עושה? ומה אני לא עושים יותר?
מי נמצא בסביבה שלי?

מה כבר השגתי?
במה אני גאה?

איך אני חוגג את ההישגים שלי?
מה יעורר בי השראה להשיג את החזון שכתבתי בשאלות הקודמות?

מה/מי יעזור לי להגשים את המטרות האלו?
מה חסר לי כדי לדעת איך להגיע לשם?
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>>בואו נדייק
 

אז מה יכולות להיות המטרות שלי לשנה הקרובה?
מה יהיו אבני הדרך הראשיים שיצטרכו לקרות בשנה הקרובה כדי להשיג את המטרות האלו?

מה אצטרך ללמוד או לעשות? מהי רשימת המשימות?
מה יהיו המטרות ברבעון הראשון? השני? השלישי? והרביעי?

מה חסר לי כדי לצאת לדרך?
 

>>בואו נצא לדרך
 

מה הדבר שאני הולך לעשות היום?
מה הדברים שאני הולך לעשות ב 48 שעות הקרובות?

מי יוכל ללוות אותי בדרך? מי יוכל לעזור לי להישאר על הדרך?
איזה כלים יכולים לעזור לי להכניס את כל המשימות? המטרות? והשלבים?

כל כמה זמן אחזור לרשימת היעדים כדי לוודא התקדמות?

בהצלחה בדרך להגשים את החיים שחלמתם לעצמכם!

יש לכם שאלה?
בקשה?
תלונה? (...לא)
או בא לכם לשתף
אני אשמח לשמוע מכם...
דברו איתי בכל הסושיאלס,
פה באתר או במייל
shira@shirakenan.com


