פיתוח חדרי כושר חדשים בארגוני המחר
החדשים – ההצלחה החדשה
מראת ידע 8/2017
ד"ר ברכה קליין תאיר
למרות שמראת הידע מתמקדת בארגונים ,התוכן המוצג כאן נכון גם ליחידים.

ההצלחה החדשה של ארגוני המחר החדשים אינה קשורה למתחרים ,למוצרים ,לטכנולוגיות,
לשירותים או להישג ים פונקציונליים כגון כסף ,אלא להשגת עוצמת השפעה ומגנוט מתמשכת
= עוצמה אבולוציונית.
עוצמה אבולוציונית משמעה פיתוח כושר טיפוס לקומות גבוהות יותר (מעבר מפרקטל אחד
לפרקטל עוצמתי יותר) ,עד שהארגון ישיג את הקומה ה 100-של השלם שהוא .עוצמה
אבולוציונית קשורה לעוצמת תודעה – מחשבה – מוח.
עוצמת השפעה/מגנוט משמעה היכולת ליצור שדה מגנטי אדיר (שדה מאוחד) שמאפשר
לארגון ליצור מחר חדש באופן תמידי.
כדי להשיג עוצמה אבולוציונית ועוצמת השפעה ,על הארגון לצמצם הפרשי פוטנציאל בין...לבין
בכול תחומי פעילותו .כלומר ,על כל עובדיו להפוך למחונני עשייה.
כלומר ,על הארגון לעבור מתנועת הזחילה ,הליכה – ריצה שהוא היה רגיל אליה ,אל תנועת
טיפוס ,צלילה והסתחררות (תנועה רקורסיבית).

המהפך בתנועה מחייב את כל עובדי הארגון ללמוד להסתחרר תוך כדי טיפוס – צלילה סביב
הציר של עצמם (שכרון חושים ,איבוד שליטה) ,כי רק כך הם מסוגלים להאיץ תנועה ,לאסוף

פנים ,לאסוף עוצמה ,לעבור ממדים/קומות ,לחבק את מהותם האמיתית והעוצמתית ,את
ה יקום בשלמותו ,להמטיר אור שמש (ידע וחוכמה) מבלי להראות את הגב למישהו .ככול
שהעובדים יסכימו להסתחרר מהר יותר ,יסכימו לבעור יותר :להיות יותר – לדעת יותר –
להצליח יותר – לחיות משמעותית יותר ,הם יצליחו להתמיר את הצווארון הלבן שלהם בצווארון
זהב (אלכימיה של השפעה) .אחרת ,ימשיכו להיות אסירים עם חפתי זהב .ימשיכו לשרוד
במקום לחיות ולצמוח אל עבר הממד הבא .ימשיכו להיות כלי שרת בידי בעלי השליטה.

עובדי צווארון הזהב נחשבים לבעלי ערך אישי של מיליון  :$ניסיון חיים ,יכולת לפתוח צופן
מהות ותודעה ,יצירתיות ,ידע-רב תחומי ,סקרנות – שאילת שאלות ,סרגל ערכים אוניברסאלי,
שימוש בכישורים ,יכולת התבוננות והקשבה ,התייחסות בין אישית מכבדת ,עשייה הבוערת
כאש בעצמות ,אופטימיות .הם אינם מחפשים ריגושים חומריים ,קבלת אופציות ,חלוקת
רווחים ,סטאטוס ,כוח ,אלא מבקשים להביא לידי ביטוי את המנטליות העוצמתית שלהם ,את
מלוא הפוטנציאל שלהם .הם אינם מפחדים להתמזג ולהתערבב עם האחר וכאילו לאבד את
ייחודיותם.
כאשר ארגוני מחר חדשים ישכילו לפתח את עובדיהם כדרווישים בעלי צווארון זהב ,בעלי
עוצמה אבולוציונית ,בעלי כושר טיפוס ,הם יהפכו לארגונים עוצמתיים יותר ,מצליחים יותר,
בריאים יותר ושמחים יותר.
לשם כך על ארגוני המחר החדשים להשקיע בפיתוח  3חדרי כושר חדשים:
שלושת חדרי הכושר הארגוני:
א.

חדר כושר 'לשאוף למעלה' (כוח דוחף/נושף/צנטריפוגלי/גברי) :אימון בטיפוס אנכי אל עבר
הקומה ה . 100-במקום הליכה/ריצה אופקית באוטוסטרדת ההרגל ,אנחנו משחיזים את
התודעה ,מדייקים את מנגנון החשיבה ,מחזקים את הלב ,פורצים שערי ממד ומצליחים
לפרוש כנפיים אל מרחבי פוטנציאל גבוהים יותר – אל "דלק" אנרגטי חדש .זו תנועת
הסתעפות שמאפשרת להתנסות ,לחקור ,לגלות ,לפרום ולייצר אנטיתזה ( explore -
 .)discoverהכלי שמתפתח בחדר זה הוא התודעה שפורשת כנפיים בעזרת עוצמת מוח
דוחפת.

ב.

חדר כושר 'להתכנס פנימה' (כוח מושך/שואף/צנטריפטלי/גברי) :זו תנועת התמקדות.
ככול שמנגנון החשיבה (בינה – תבונה  -היגיון – מודעות – מצפון – הבנה עמוקה  -רצון),
מעבד 'דלק' עשיר יותר ,נפתחים יותר ארכיבי ידע ,נחשפים פנים שונים ,ותכנים רבים
נרפאים/מטוהרים (" .)transformכל זרע שנזרע בתת המודע שלנו מאז קיומנו הראשון
ועד היום (בתוך הארכיבים שלנו נמצא ידע שמגיע ממיליארד שנות אור) ,פורח ומניב
פירות כאשר הוא פוגש את אור הידע הנושא את הרטט העצמי שלו (דומה מושך דומה),
אחרת ,נשאר הוא עקר" .הכלי שמתפתח בחדר זה הוא המוח שמקבל את הזנתו
מהתודעה המזינה.

ג.

חדר כושר 'להתרחב החוצה' (כוח אלקטרומגנטי/מחבר/נשי) :הכלי שמתפתח בחדר זה
הוא המחשבה שתפקידה לחבר ,לאחות ,לאסוף ,להדק ) )integrateניגודים ,פנים ,חדש
וישן לכדי שלם שיש בו עוצמה להשפיע גם על הסביבה וגם על התודעה – תנועת צלב.

הצלחה = עוצמת
השפעה = מגנוט
= יצירת מחר
חדש

להיכנס פנימה

לשאוף
למעלה

לצלול -
להסתחרר

לקפוץ –
לטפס

להתרחב
החוצה
לשחות

חדר הכושר לטיפוס אל
עבר הקומה ה100-

כדי לאפיין את  3הכשרים בארגונכם ,באהבה גדולה אני מעניקה לכם שאלון ייחודי שעליכם
למלא .רק לפני כן קראו את ההקדמה:
 .1כאשר יש קושי להבין את השפה ,את השאלה ,סימן שיש הפרש פוטנציאל שיכול להניע אצלכם
תנועה חדשה .אל תרימו ידיים.
 .2חקרו ופרשנו כדי להעשיר את המילון הפנימי שלכם  -צעד הכרחי להעצמה.
 .3הפעילו את האומץ שלכם להמציא .זו יכולת קריטית בטיפוס אל עבר הקומה ה.100-
וזכרו ,לא ניתן להשיג את החדש בלי ה:GRIT -

(+נחישות/משמעת/אומץ/עניין) ( + DETERMINATIONלהט/תשוקה) THE POWER OF: PASSION
!(הצלחה) (= SUCCESSהתמדה/התעקשות להתגבר על קושי/תקווה) PERSEVERANCE

ענו על כל השאלות באדום שבטבלה:

כוחות/חוקים
כישורים

ווקטורים
של אומץ

. Aשואף למעלה:
הסתעפות :כוח משפיע –
דוחף – נושף.

.Bמתכנס פנימה:
התמקדות :כוח מקבל –
מושך – שואף.

 .Cכמתרחב החוצה :כוח
מאחד – מחבר
(אלקטרומגנטי).

חוק :סיבה -תוצאה /יצירה
עצמית /צמיחה והתחדשות
העסק היחיד.

חוק :משיכה/אוטונומיה/החיים
הם הלקוח היחיד.

חוק :חוק איזון/יחסים
רקורסיביים/התכללות היא
הרווח היחיד  /אהבה היא
העתיד היחיד.

כושר :לחצות את המפתן
ולקפוץ ,לשחות = ,Explore
לצלול = Discover

כושר :להסתחרר,
Transform
כלים :עצמת קליטה – עצמת
תודעה

כלים :עצמת רצון – עצמת
מוח
מחויבות  -תקשורת

אחריות  -למידה

Integrate
כושר:
להתבונן,
להקשיב,
לטפס/שינוי צורה ,מעבר
לכלי חדש
כלים :עוצמת מצפון
תודעתית/
אמון/אהבה
השתייכות/נאמנות
תודעת
מגנטי)

א.
כוונה  -להשיג את
התכלית הגבוהה –
הצורה אליה רוצים
להגיע
אמונה  -הדרך בה
חושבים על הכוונה,
הדרך בה בוטחים
בה
הדרך
ברצון,
מאפשרים ליקום לקיים
רצון  -הכלי שמקבל
את האור ומוציא מהכוח
לפועל (צינור ,נוצר)

משימה

(שדה

 .A1מקשיב לקריאה להתחבר  .B1מכוון להשיג את המהות –  .C1מעורר את האנושות
המחשבות לטיפוס אל עבר הקומה ה-
נביעת
יותר מקור
גדולה
לתכלית
100
ומשמעותית ומעז לקפוץ למים והעוצמה ולהיות אדון בביתו
(מזהה חיסרון משמעותי)
עובד עם האמת
הולך בדרך האמת
משרת את האמת
מה מניע אתכם להשתנות עד כמה אתם רואים את
עצמכם כבעלי משימה
(חוץ או פנים)?
מאיזה עתיד באתם?
האנושות
את
לעורר
מה הניע אתכם להתחיל לנוע :כאשר תשיגו את המהות ,מה לטפס?
תהיו?
כאב ,תשוקה ,הרצון ליותר?
נבראתם עבור...
מה מנע מכם להשיג זאת עד מה עליכם לנקות על מנת
 .C2אוהב את הטבע והחי
להקרין אור?
היום?
ופועל למענם
מהו החיסרון שעליכם למלא מה תהיו כאשר האישיות
מכבד את האמת
כדי להשיג (משמעות החיים ,והמהות יאוחדו?

השפעה ,טובת
קבלה ,מגנוט?)...

המכלול,

למה אתם רוצים לצאת מכלוב
הזהב שלכם?
 .A2משתוקק להיות יותר –
לדעת יותר – להתחבר יותר –
להשיג יותר.
משרת את האמת

 1-5עד כמה אתם אוחזים מה אתם עושים למען
בהגה לחייכם (האגו הופך הסביבה?
למשרת)?
 .C3פועל מבעד למצפון
אתם ערכי אוניברסאלי
כמה
עד
1-5
בתגובתיות?
עובד עם האמת
 .B2פותח צופנים ,מגלה
 1000פנים ,מטהר אותם מהו המצפן שמכוון אתכם?
ומכלילם
 1-5עד כמה אתם אוחזים
משרת את האמת

עד כמה בוערת בכם התשוקה
כאשר תהיו עירומים ,מה
להיות בתנועה של יותר?
תהיו?
כאשר תשיגו יותר ,מה תהיו?
איזו יכולת קיימת בכם שאינכם
 .A3עובד עם סולם רצונות יודעים?
(במקום עם סולם צרכים)
שבבסיסו האמונה בייצור אנוש אתם שרשרת סיבה – תוצאה
(מחשבות) .תנו דוגמה לחמש
עילאי
טבעות בעייתיות?
עובד עם האמת
מה אתה נושף יותר :אגו או
מהות?
מהן ההחלטות האחרונות
שקיבלתם שמתארות "כדאי
לי" (תועלת אישית ,צרכים,
פרטני)?
מהן ההחלטות האחרונות
שקיבלתם שמתארות "נכון לי"
רצונות,
המכלול,
(טובת
מכלול)? מה היחס ביניהן?
מה הכי מניע אתכם" :כדאי לי"
(שורה תחתונה) או "נכון לי"
(שורה עליונה)?
 .A4נמצא בטיפוס תמידי –
צמיחה והתחדשות  -אל עבר
הקומה ה100 -
מכבד את האמת

בערכים:
היחיד,

החיים

הלקוח

צמיחה והתחדשות העסק
היחיד,
התכללות הרווח היחיד,
אהבה העתיד היחיד?
עד כמה אתם אחראיים רק
לנתיבכם האישי ומקבלים
ללא תנאי את האחר?

מתעוררים
הייתם
אם
משנתכם וספריות תת המודע האם האמונות שלכם
היו נפתחות ,מה הייתם מעצבות את ההתנסויות
מגלים?
שלכם ,או הן מעוצבות על
ידי הניסיון?
הציגו מאפיין שעונה על "מי
אני" ומאפיין שמייצג "מה אני".
מה ההבדל בעיניכם?

בין  ,1-100באיזו קומה אתם?
מה צריך לקרות על מנת
שתצמצמו את הפער?
מהו המפתן שעליכם לעזוב?
מה אתם מבקשים להשיג
בטיפוס?
כאשר תגיעו לקומה ה,100-
מה תהיו?
בהקשבה .C4 ,נמצא באינטראקציות
נוכח
 .A5מפלרטט עם אי הוודאות .B3
ב.
התבוננות ,שקיפות בדומייה על מנת לאזן בין הכוח
ולוקח סיכונים
קבלה  -היכולת להיות
ולעומק ,מבלי הצורך להוכיח הדוחף לכוח המושך ולחזק
האמת
את
מכבד
בסבלנות – סובלנות –
את "הכלי"
דבר
ענווה  -כבוד לגבי
הוא
היכן
עבורכם?
שפע
מהו
עובד עם האמת
עובד עם האמת
השונה
נמצא?
איזה קול דומיננטי יותר :קול  1-5מהו חוזקו של "הכלי"
אמון – התמסרות ללא
פים
אוס
ם
את
"
מזון
"
סוגי
אלו
קול שאתם? כיצד ועם מה אתם
או
המהות
נחשב לכוח
תנאי.
אלקטרומגנטי ( )EMממרחב האוקיינוס?
(כלים
אותו
ממלאים
האישיות/האגו ?
ואורות)?
האחראי לאיזון בין
לבין פער – מהו פער שאתם כאשר אתם מתבוננים ,אלו
משיכה/קבלה
מסוגלים לפלרטט אתו?
האם בניתם רשת דיג על
הזדמנויות אתם רואים?
נתינה/השפעה
מנת לדוג שפע (תודעה
חידה – כיצד אתם מתמודדים
מהו החדש שאתם כמהים בוראת ,מחשבה יוצרת)?
נתינה  -השפעה  -עם השאלה האם תצליחו?
להכניס לחייכם?
הזנה שמניעה תנועה
 .C5להיות בורא  -מחבר
של אחרים לעבר דין – מהם המחירים שתהיו
עד כמה אתם פועלים עם ניגודים והפכים לכדי שלם
תכלית גדולה
מוכנים לשלם?
תקשורת שקופה וכינה? מה (מחונן עשייה)
מונע?
עובד עם האמת
 .B4מקבל באהבה את כל
ההתנסויות כחלק מתוכנית  1-5האם אתם גורמים
הייעוד וניקוי קארמות (חוק לקרות הדברים או הדברים
קורים לכם?
סיבה – תוצאה)
משרת את האמת

 1-5כמה הרמוניים אתם?
מה מונע את ההרמוניה?

כיצד אתם מגיבים כאשר
משהו לא פועל לפי "הספר"?  1-5עד כמה אתם מחברים
מה תפקידם של המשברים או בין רוח לחומר? כיצד? מה
יותר דומיננטי בחייכם?
החוויות המאתגרות?

מהם הפנים שלכם שקשה  1-5עד כמה אתם מחברים
בין שורה עליונה לשורה
לכם לקבל?
תחתונה? כיצד?
מה עליכם להפסיק לעשות על
מנת שתוכלו להכליל את כל מהו הניגוד שהכי קשה
לכם איתו ?
הפנים ללא שיפוטיות?
ההתנסויות מה גורם לפער אצלכם בין
מרבית
היכן
שלכם ,ב :קבלה ,נתינה ,אמון ,לדבר על לבין לעשות את
מחויבות,
(אמונה,
השתנות?
נחישות)?
עד כמה אתם ב:
רקורסיביים
יחסים
מעגליים אינסופיים

-

באוטונומיה – חופש
בייחוס עצמי
ביצירה עצמית
מפתח

.C6
שותפות
ואיכותיים ביחסים

מרחבי
מוכללים

משרת את האמת
מה
הארבעה,
מתוך
דומיננטי יותר אצלכםus- :
 ?I-we-unityמה ההבדל?
יותר:
דומיננטי
מה
תחרותיות או שותפות?
מה ההבדל?
מהם יחסים איכותיים
עבורכם? מ 1-5 -כמה הם
מתקיימים אצלכם? מה
הבעיה?
מתוארים
הייתם
אם
כעוגה ,אלו פרוסות היו
חסרות על מנת להשיג
שלם?

מיהם "נערי המעלית"
שלכם? מהן הקומות
שבד"כ הם לוחצים עליהן
לרדת
צריכים
ואתם
(שעורים)?
מיהם האויבים המרכזיים
שלכם? מה הם משקפים?

ג.
לגרום
למידה -
לדברים לקרות ,יחסים
רקורסיביים כמראות
הודיה – כוח חיובי של
טרנספורמציה ושמחה,
חיבור לשפע
היכולת
השתנות -
להגיע לממד גבוה חדש

בהודיה
נמצא
גמישות  .B5מאיץ את חוללות המוח .C7
מפתח
.A6
התנהגותית ,דוחף גבולות מבעד לסקרנות ,חקירה ,ובשמחה כי הכול לטובת
ומפעיל התכלית
שאלות
ומביא יצירתיות שאילת
חשיבה
אפקטיבית את מנגנון החשיבה
וחדשנות (מעז להמציא)
אני אמת
משרת את האמת
עובד עם האמת
 1-5עד כמה אתם
מתלהבים?
מה ראיתם לאחרונה אחרת? מהי השאלה שהכי מניעה שמחים?
מודים?
אתכם?
מה המצאתם לאחרונה?
עד כמה אתם מקבלים
למה אתם סקרנים?
גיליתם? בראתם?
בדריכות אבל עם שלווה
אלו תקרות זכוכית שברתם? מה אתם חוקרים כעת?
את כל מה שקורה?
עליכם עוד לשבור?
מהי
יודעים
אתם
כיצד
 .C8בעל אומץ להיות
מה קורה כאשר אתם ניצבים ההחלטה הנכונה?
נקודת מוקד של עוצמת
בפני קיר?
כיצד אתם יודעים אם טיפלתם השפעה (משאיר חותם)
כיצד אתם ממגנטים רעיונות בשורש הדברים (נכון לי) או אני אמת
רק בסימפטומים (כדאי לי)?
חדשניים?
 1-5עד כמה אתם מכוונים
כאשר אינך יודע ,האם אתה אלו בעיות חוזרות על עצמן?
להשאיר חותם?
מעז להמציא?
על
לעשות
להפסיק
עליכם
מה
איזה חותם אתם מבקשים
 .A7נמצא בבריאות טובה מנת שתוכלו להכליל את להשאיר (משהו לרוץ
החדש עם הישן?
ובכושר טיפוס
אליו)?
משרת את האמת
איזה שער של ידע הייתם  1-5עד כמה אתם מקרינים
רוצים לפתוח? למה?
החוצה את עוצמתכם,
 1-5כמה חיוניים אתם? איזו
אנרגיה דומיננטית (זרימה או  .B6משיג עמידות :חוסן פיסי אדירותכם?
– נפשי – מנטלי – רוחני
דחיסות ,כוח או קבלה)?
איך אתם יודעים שאתם
האם התזונה שלכם בריאה עובד עם האמת
ומזינה?

משפיעים?

משבר,

מה

מחזיק מהי השפעה משמעותית
עבורכם?

האם אתם דואגים לתרגל בעת
כושר לפחות  3פעמים אתכם?
בשבוע?
איזה גוף מתוך הארבעה
שלכם מחליש את יכולת העמידות
היכולות
מהן
לצאת שלכם?
לכם
שמאפשרות
בשלום ממערבולות?

מהו חדר הכושר אותו עליכם לחזק? מהן הבעיות המרכזיות בכול חדרי הכושר?

מאוד אודה לכם על ההשקעה ועל שליחת פידבק אלי.

שלכם,

ברכה

