


                     

                 

 לתת טוויסט בעלילה      



 מערכת ההפעלה האנושית                    









                     

 

 

 מיחשובמהמשרות בישראל בסכנת  39%     





                     

 

 ,להמציא את עצמי מחדש     

לעבור מתפיסה של שכיר לאדם עם    
חשיבה עצמאית שממציא את עצמו 

 .מחדש







                     

 

 

 

 2אלטרנטיבה                                                     1אלטרנטיבה       



 מערכת ההפעלה האנושית                    





                     

 

 ג"ק 40אדם נושא על גבו משקל של      

 מעלות 40בחום של 

 מ"ק 4למרחק של 

 ?איך הוא יגיע ליעדו







                        



 ?מי גילה את אמריקה                           
 
 

 הקולוביסים. א       

 קולומבוס. ב 

 אריקסון. ג

      י'וספוצ. ד



 ?למה אין כסף להשקיע בחינוך             

 

 קפע'עמפקלעממ. א 

 חליעןקיעעעקכרכ. ב   

 תקציב הביטחון. ג

          חלעארערלחאיר. ד 



 ?למה לאנשים אין כסף לקנות דירה         

 

 קפע'עמפקלעממ. א       

 חליעןקיעעעקכרכ. ב       

 '   מחיר הקוטג. ג

         חלעארערלחאיר. ד     





 גאונים טיפשים

 טובים רעים

 חזקים חלשים

 מצליחנים לוזרים

 הקבוצה שלי הקבוצה שלך



                     

 

 

 

      1000                                                                1 



                        

      

 

 

 !!!זו האמת שלי             





                     

                 

 !!!!אישי הכל      



 הוא לא מעריך אותי

 שלי באינטלגנציההיא מזלזלת 

 אדיוטהם חושבים שאני 
 

 



                        

 אני לא מספיק טובה

 אני כישלון

 אני לא שווה

 אף אחד לא ירצה אותי



                     

יש לנו תסריט לכל אירוע ואנחנו מגיבים אליו ולא אל מה שקורה 
 במציאות

 יש יותר מתשובה אחת לכל שאלה ויותר מפתרון אחד לכל קונפליקט

מורכבים ממאפיינים על הרצף  , רובנו נעים עליו, החיים הם על רצף
לא יותר מהאחר בשום   מאיתנולכן אף אחד . ולומדים תוך כדי תנועה

 .נקודת זמן

 היא חלקית בלבד מאיתנוהאמת של כל אחד ואחת 

 שום דבר אינו אישי

 שום דבר ואף אחד לא באמת יכול להשפיע על ערכנו מלבד אנו עצמנו





 :האלטרנטיבות 2כשאוחזים בגישת 

 כפייה

 ויתור

 גישור

 פשרה



 האלטרנטיבות 2גישת 

 ולא יכולה בלעדיו איתואני לא יכולה •

אני לא יכול לממן יעוץ עסקי ולכן העסק שלי •
 מדשדש

יש לי משכנתא ולכן אני חייב להישאר במקום  •
 העבודה

 ....שילמתי כבר אז אני אלך•



 בפוליטיקה

 במשפחה

 בעולם העבודה

 בעסקים



 :התפנית מתרחשת כשאני מבינה

האמת שלי היא חלקית בלבד ומבוססת על תבניות 
חשיבה שעלי לחקור ולשנות כדי להגיע לתוצאה 

 חדשה

 כל דילמה היא שקרית ביסודה

שכרגע הוא ' יותר טוב'יש פתרון ', נכון'אין פתרון 
 תוך כדי תנועה ויווצרלא ידוע 

 שום דבר לא אישי









   :התפנית                  
רק כשאני מתייחסת אל עצמי ואליך בחיוב 

בתודעתי , ומבינה מה מתחולל בליבי ובליבך
אני יכולה להתעלות מעל לגישה  , ובתודעתך

שלי או שלך  , אפשרויות 2האומרת שיש רק 
 ,כששלי טובה יותר

עבור  יותר טוב ולהזמין אותך לייצר פתרון 
 .שתינו

      





              סיכום          

 שום דבר לא אישי

הן . לכל בעיה יש אינסוף דרכים לפתור אותה
 נמצאות בחלקים העיוורים שלנו

 'גם'ו' גם'החיים הם ב

האמת של כולנו חלקית בלבד וכדאי להתחיל 
 להקשיב

 

 




