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לקבלה עצמית

האם טעויות באמת מעכבות 
את ההצלחה שלנו

החוזקות שלנו
ככלי להצלחה עסקית

קבלה עצמית והשפעתה מרחיקת הלכת על היכולת
לנהל ולהוביל עסק מצליח



כת ר ו הע ר  ב ד
היי,

הגליון החודש יתמקד בנושא קבלה עצמית והחשיבות שלה בהובלת עסק מצליח.

אחד הנושאים הכי פחות מדוברים בהצלחת עסק, היא היכולת לקבל את עצמינו.

 

כבעלות ובעלי עסק, הכל מוטל על הכתפיים שלנו. אבל לא די בטכניקות או בידע כזה או אחר להוביל

להצלחת העסק שלנו. יש צורך בראש ובראשונה, לקבל את עצמינו כפי שאנחנו באמת. כדי שנוכל לכוון את

העסק לכיוון שמדויק לנו, להשתמש בחוזקות המיוחדות שלנו, ובעיקר לא לפחד להיות בתנועה מתמדת בין

אם הצלחנו או נכשלנו. 

 

היכולת לקבל את עצמינו טומנת בחובה את היכולת להוביל עסק לעבר ההצלחה שאליה אנחנו שואפים

ובגליון הזה נדבר על מהי קבלה עצמי, איך היא משפיעה על בניית עסק מצליח, כיצד נוכל להשתמש בה

כדי לדייק את עצמינו וגם כמה תרגלים שיעזרו לנו לקבל את עצמינו. 

 

שלכם, 
רבקה יעקב



שחרר.י את הצורך להיות מי שאת.ה
חושב.ת שאת.ה רוצה להיות. במקום

זה היי.ה מי שאת.ה 
ברנה בראון



היכולת לקבל את עצמינו וההשפעה
מרחיקת הלכת על הצלחת העסק 

איך משפיעה עלינו חוסר היכולת לקבל את עצמינו ללא שיפוטיות ואיך זה מונע מאיתנו ליצור את עסק 
חלומותינו ולהמריא איתו גבוה לשחקים.

ההגדרה המילונית של קבלה עצמית היא הגישה שיש
לאדם כלפי הפגמים והסגולות שלו, ללא שיפוט או

תוכחה.
אבל כמה מאיתנו באמת מקבלים את עצמינו ללא כל

שיפוטיות.
 

כמה קל לנו לקבל פגמים וחולשות אצל האחר,
לחמול ולאהוב אותו כמו שהוא.

אנשים זרים לנו, אנחנו חומלים על החולשות שלהם
אפילו לפוליטיקאים אנחנו סולחים על מחדלים

אישיותיים שלהם (ביל קלינטון למשל)
אבל כלפי עצמינו. אנחנו יורים את כל חיצי האשמה

האפשריים.
 

עכשיו דמיינו את עצמכם, מנסים לתפקד, כשחלק
ממכם כל הזמן יורה חיצים רעילים של כעס, תסכול,
תיעוב עצמי, הקטנה, חוסר פרגון, חוסר יכולת

לסלוח על חולשות, ניסיון מתמיד לשינוי עצמי.
והחלק האחר שלכם נפגע מהם, או מנסה להתחמק.
איזה חלק יצליח להשאר עומד מתפקד, רץ קדימה

בהתלהבות, מנהל עסק מצליח, ועף על עצמו?
 

האם זה אפשרי בכלל?
כנראה שלא. וזאת אחת הסיבות שרבים נשארים

עומדים במקום, מתייאשים ומוותרים לאורך הדרך.
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קבלה עצמית בניגוד לדימוי עצמי היא תמידית.
דימוי עצמי, נשאב מרגעים שבהם אנחנו חווים

תחושה טובה של עילוי ושמחה.
מאירועים שגורמים לנו להרגיש טוב עם עצמינו. 

אבל מה קורה כשהאירועים האלה חולפים ויש רגעים
שבהם אנחנו לא במטיבינו.

הדימוי העצמי מושפע מכך ועשוי להיווצר מצב שבו
אנחנו חשים שאנחנו לא מספיק טובים.

 

קבלה עצמית לעומת זאת, היא פנימית.
ברגע שהיא קיימת בתוכינו. גם הדימוי העצמי שלנו

יושפע ממנה. 
דברים חיצוניים לא יוכלו לערער אותנו, אלא יקבלו

את הפרופורציה הנכונה והמתאימה להם.
דברים כמו ביקורת חיצונית, כשלונות בעסק,

החלטות שהתבררו כשגויות.
 

קבלה עצמית מורכבת מסך כל מה שמרכיב אותנו
כבני אדם.

החולשות והחוזקות, היתרונות והחסרונות, הדברים
שאנחנו אוהבים ופחות אוהבים. 

דברים שקל לנו להבין, ודברים שקשה לנו להבין.
מראה חיצוני. אופי. חשקים. רצונות.

רגשות של שמחה, וגם רגשות של כעס וכאב.
כל אלה מרכיבים את מי שאנחנו כבני אדם.

.
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כשאנחנו מקבלים את מי שאנחנו, במלואינו. קל לנו
להוביל ולהנהיג אחרים.

קל לנו להיות במטיבנו לא משנה מה קורה מבחוץ.
אנחנו לא נותנים לסיטואציה חיצונית להגדיר אותנו.

אנחנו מפתחים חוסן פנימי שיודע בוודאות מי אנחנו
ומה אנחנו מסוגלים

כך שאירוע כזה או אחר לא מטלטל אותנו או מפיל
אותנו לקרקע.

 

כשאנחנו מקבלים את עצמינו, אנחנו לא

מתייחסים ברצינות גדולה מדי לכישלונות.
אנחנו לא חוששים לטעות ולקחת סיכונים. אנחנו
מבינים שאלה סתם מהמורות או אבני נגף קטנות.

ולא משהו שמגדיר את מי שאנחנו.
 

אי אפשר להתקדם בעסק בלי לקחת סיכונים
בלי לפתח אותו ולפעמים לשגות.

 

כשאנחנו הולכים על הצד הבטוח, זה שמפחד
ומהסס כל הזמן, אנחנו גם נשאר באותה נקודה כל

הזמן ולא נוכל לגדול והתפתח.
נלך באותו מעגל אינסופי של עסק שלא מתקדם

לשום מקום.
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כשאנחו מקבלים את עצמינו, קל לנו יותר לגייס
עובדים, ולא לחשוש שמישהו ינסה להשתלט על

העמדה שלנו.
נהיה במקום חומל כלפינו, כלפי הלקוחות, כלפי

העובדים.
נוכל לשעוט קדימה, במקום כל הזמן לעצור ולבחון
האם אנחנו נראים טוב כלפי חוץ ומה אנשים אחרים

חושבים.
נוכל להוביל ולהנהיג מתוך מי שאנחנו באמת,

בלי מסכות ובלי פחדים.
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קבלה של העצמי
האמיתי שלך,

מקרינה יופי
טבעי שלא ניתן

לדללו או
להתעלם ממנו.

סטיבן מרבולי
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התמקדות בחוזקות ככלי לקבלה עצמית
אנחנו תמיד נוטים להתמקד בחולשות ולנסות ולשפר אותן, להיות אנשים טובים יותר. אבל מה אם יש דרך 

אחרת שגורמת לנו להרגיש טוב יותר עם עצמינו ופשוט לקבל את עצמינו בדיוק כמו שאנחנו.

לכל אחד מאיתנו יש חוזקות ויש חולשות.
רובינו יודעים לזהות במה אנחנו טובים, ובמה פחות.

הבעיה מתחילה כאשר אנחנו מתעלמים ממה
שאנחנו טובים בו

ונוטים להתמקד במה שאנחנו פחות טובים.
אנחנו שמים בצד את החוזקות שלנו, וחושבים שגם

ככה הן שם אז לא צריך להתייחס אליהן. 
ושוברים את הראש איך להפוך את עצמינו לאנשים

טובים יותר בלהפוך את החולשות לחוזקות.
 

במקום להשתמש בחוזקות שלנו, להעצים ולחזק  ותן 
אנחנו נאבקים, מתאמצים, מזיעים, ומרגישים תסכול

בכל פעם שאנחנו מנסים לשנות את מי שאנחנו.
דהיינו, להתמקד בחולשות שלנו, בדברים שפחות

באים לנו בטבעיות ובקלות.
אולי זה בגלל שחינכו אותנו שצריך להתאמץ על כל

דבר.
אולי בגלל האמונה שלהנות ולעשות כיף זה לא נקרא

לעבוד.
אולי בגלל שאם נטפל בחולשות שלנו, נרגיש שאנחנו

אנשים טובים יותר ואיכפתיים לסביבה.
 

לא משנה באמת מה הסיבה,
התוצאה היא אותה תוצאה.

אנחנו נאבקים במשהו מיותר.
מוציאים אנרגיה על שינוי שלא מקדם אותנו.
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נולדנו עם סט כישורים מסוים מסיבה כלשהיא.
המסע האמיתי הוא לשפר את אותם כישורים כדי
להפוך להיות מאסטרים בכישורים האלה ולהעניק

מהם לעולם.
 

איזה תועלת קיימת מלנסות ולשפר את המגרעות
שלכם, החולשות או הדברים שפחות זורמים לכם?

 

מקסימום תתקדמו צעד אחד קדימה, אבל אף פעם
לא תהפכו את זה לחוזקה, לא תוכלו להשתמש בזה
בתור הקלף המנצח שלכם, ותהיו בינוניים במקרה
הטוב. מה שילווה בתסכול, כעס וחוסר קבלה עצמית. 

 

תחשבו כמה כיף זה להשקיע במשהו שאתם אוהבים
לעשות. נהנים ממנו. זורם לכם בטבעיות. אתם הרי
תוכלו לשבת שעות ולתרגל, לשפצר ולייעל את
היכולת הזאת. זה יראה לכם כמו חוויה מרגשת ולא

מטלה מפרכת.
 

אין כאן כוונה להתעלם מהחולשות שלנו. כמובן יש
להן מקום של כבוד. אבל אולי במקום לנסות ולהאבק
בהן, פשוט אפשר להעזר באנשים אחרים שאלה הן
החוזקות שלהם, ואנחנו נוכל להתמקד במה שאנחנו

יודעים לעשות הכי טוב.
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"אם את.ה לא מוכנ.ה לטעות,
לעולם לא תייצר.י משהו מקורי" 

קן רובינס
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יש דבר כזה, טעויות?
אנחנו מפחדים לטעות. ופחד זה מנהל בפועל את היכולת שלנו להגיע להשגים עסקיים וכלכליים. מונע

מאיתנו לקחת סיכונים שנדרשים כדי לפרוץ דרכים חדשות ולהכיר את היכולות שלנו במלואן.

בתפיסה הרוחנית, אין כזה דבר כמו טעויות. 
בתפיסה הגשמית, טעויות הן דבר שלילי שרובינו

מנסים להמנע ממנו.
כבר מבית הספר, לימדו אותנו לשנן וללמוד דברים
כדי שאם חלילה המורה תקרא לנו ללוח, שתמיד נדע

את התשובה. 
ומה קורה לאותו ילד שהתבלבל, שגה, או חלילה לא

זכר ואמר תשובה שגויה.
צחוק מתגלגל של כל חברי הכיתה, ופרצוף מאוכזב

של המורה.
עשינו חיבור של אחד ועוד אחד והבנו שאסור לנו

לטעות.
כי טעויות פירושן לאכזב את הצד השני, לשים אותנו

ללעג, ולגרום לנו להרגיש רע לגבי עצמינו.
 

כבר מאז בית הספר התחלנו לדבר אל עצמינו בשפה
שאינה מאפשרת טעויות, או מרחב כשלון כלשהו.

כמבוגרים, לא פלא שרובינו חוששים לצאת מאזור
הנוחות ולבחון את היכולות האמיתיות שלנו.

 

אנחנו חוששים לאכזב את עצמינו, את המשפחה, את
אלה שתלויים בנו. 

אנחנו מפחדים לטעות ולשגות, כי יצחקו עלינו, וזה
משפיל ומעליב.

ואנחנו מפחדים שיקרה שינוי כשלהו, ונצא מהמקום
הכל כך מוכר וידוע שאנחנו חיים בו.

 

בתפיסה הרוחנית, כמו שהקדמתי, אין דבר כזה
כמו טעויות.
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כי לכל טעות לכאורה, יש סיבה שלנו קשה לראות
אותה או להבין אותה, אלא אם נסתכל על התמונה

הרחבה של הדברים.
אבל כל עוד נפחד לשגות ולהכשל, לא נוכל להתקדם
בחיינו, לפרוץ דרכים חדשות או להכיר את היכולות

שלנו.
 

לכן במקום להסתכל על טעויות כדאי להבין שאלה
הם תהליכי למידה, או לפעמים תוצאה מכוונת
שאמורה להפנות את המבט שלנו לכיוון אחר שלא

העזנו להסתכל עליו.
 

אם נבחן בקפידה "טעויות" שקרו לאורך ההיסטוריה
נגלה שאותם כשלונות התגלו כביצי זהב שהניבו

לבעליהן הון רב. או שינו את פני האנושות.
 

אלכסנדר פלמינג, מי שהביא לעולם את המצאת
הפניצלין, הגיעה אליה בטעות כשהוא נסע לחופשה
משפחתית של חודש ושכח לנקות את צלחות הפטרי
שהיו במעבדה. כשהוא חזר חיכה לו עובש שגדל
בצלחת שהתגלה כתרופת הפניצלין שהצילה את

חייהם של מליוני בני אדם.
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בצק הפליי דאו, שאלפי ילדים בכל רחבי העולם
אוהבים לשחק איתו. התחיל כתערובת לניקוי טפטים
שנכשלה כשלון חרוץ. המרקם לא התאים לניקוי.
אבל קבוצה של ילדים שגילתה את החומר הפכה

אותו לבצק למשחק פופולרי בכל העולם.
 

קוקה קולה, אחת החברות הרווחיות ביותר בכל
העולם כבר למעלה ממאה שנה, התחילה כתמיסה
נגד כאב ראש שנרקחה על ידי רוקח שלא הצליח
לשווק אותה. יום אחד בטעות, העובד שלו שפך סודה

מוגזת לתמיסה, והשאר כמו שאומרים...היסטוריה.
 

ואולי הטעות הגדולה ביותר בהיסטוריה, שגילתה לנו
את אמריקה, היא כשקולומבוס רצה לפתוח נתיב

שייט חדש מאירופה לאסיה ובטעות נתקל באיי
בהאמה ומשם גילה את דרום אמריקה. ופתח את

הפתח לאירופאיים להכנס ולשנות את פניי היבשת. 
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אז השאלה באיזה סיפור כדאי לדבוק?
 

בפחד שעל טעויות משלמים, או בהרפתקאה
שטעויות יכולות לייצר? 

 

ככל שנדע להכיר את עצמינו טוב יותר ולקבל את מי
שאנחנו בלי פחד לשיפוטיות, כך נוכל להעז לצאת

מאזור הנוחות, ולהתנסות בדברים חדשים. 
 

לפעמים הם יובילו אותנו לקירות חסומים  ולפעמים
למקומות הרבה יותר טובים ממה שחשבנו.

 

ר ו א ה ל  א ם  י א צ ו י



הרצון להיות
מישהו אחר, זה
בזבוז של האדם

שאת.ה

מרילין מונרו
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היכולת לקבל את עצמינו, ככה כמו שאנחנו ללא שיפוטיות ולא ביקורת
מסייעת לנו להתמודד עם שינויים, עם אתגרים עסקיים, ועם היכולת לטרוף

את החיים כמו שהם בלי לפחד שיגלו שאנחנו פחות ממי שחשבו שאנחנו.
 

זהו תהליך שמצריך התבוננות מעמיקה פנימה וישנם מספר תרגילים שעשויים
לעזור בתהליך הקבלה העצמית ולאפשר לנו להתבונן על עצמינו בעין חומלת

ועם קבלה מלאה.
 

עשו רשימה של כל הדברים שאתם טובים בהם.

.ואת כל הדברים שאתם אוהבים לעשות

.את מה שבא לכם בטבעיות וכיף לכם איתו

בנוסף, בכל שבוע עשו רשימת מכולת רשמו מה

היה טוב ומוצלח בשבוע החולף. מה אמרתם, או

עשיתם שהוביל אתכם ליעד שרציתם, איך

עזרתם ותרמתם לאחרים, איזה מעשים עשיתם

 .שרוממו אתכם. כל מה שעשה לכם טוב השבוע

לאט לאט המיינד שלכם יתחיל לחפש נקודות

חיוביות של מעשים וחוויות שמעשירות אתכם,

במקום להתמקד כל הזמן בביקורת שלילית

 .עצמית

התמקדות בחוזקות

אין אדם ביקום שיכול להיות במצב של שמחה

והתרגשות מתמדת. לכל אחד מאיתנו יש עליות

וירידות, תחשות נעימות או תחושות פחות

נחמדות. עצב, כעס, תסכול, חרדה. כל אלה הם

רגשות לא שונים מרגשות של שמחה, אושר,

התרגשות. 

רגש הוא רגש. הפרשנות שלנו לרגש היא זאת

שמהווה את הבסיס לביקורתיות עצמית. כי למדנו

שלהרגיש שמחים זה טוב. ולהרגיש עצובים זה

רע.

ברגע שנקבל את הרגשות שלנו כולם, כמו שהם

בלי לנסות ולשנות אותם או בלי לברוח מהם,

השיח הפנימי שלנו ישתנה ונוכל לקבל את

עצמינו ללא עוררין במלואינו.

כשאנחנו דורשים מאיתנו להיות שמחים כל הזמן

, ורגש של עצב צף ועולה. אנחנו חושבים שמשהו

לא בסדר איתנו. אנחנו נהיים ביקורתיים כלפי

רגש העצב ולא מקבלים אותו. אבל גם לו יש

מטרה  בויסות הפנימי שלנו וככל שנהיה יותר

פתוחים לקבל את כל מגוון הרגשות שעולה בנו.

כך נוכל לנוע מהר יותר לעבר הקבלה העצמית

שלנו. 

 

קבלו תחושות שליליות

אחד הכלים שאני הכי אוהבת בכל תהליך של

התבוננות עצמית הוא ניהול יומן. פשוט לשבת

ולכתוב מה שעובר עליכם בלי צנצורה ובלי חשש

שמישהו אחר יקרא את זה. לתת למחשבות

ולרגשות שיש לכם לזרום החוצה על דף הנייר. 

היתרון בכתיבה הוא היכולת להתנקות מבחינה

מנטלית. והאפשרות לקבל שיקוף מלא של

המחשבות שעוברות לכם בראש. אז מתגלים כל

אותם משפטים ביקרותיים ולא מעצימים שאתם

אומרים לעצמכם. 

זה יתן לכם את היכולת להבין מה באמת חולף

לכם בראש, ומאיפה כדאי להתחיל לנקות את

הדו שיח הפנימי הלא מפרגן.

 

רטרוספקטיבה עצמית

ביקום אין טעויות. יש למידה ויש התקדמות.

אם לא נלמד את מה שצריך לדעת, הטעות

או הכשלון כביוכל יחזרו על עצמכם

בצורות כאלה ואחרות.

אם משהו מתפרש כטעות או כשלון, אז

השאלה שצריכה להשאל היא מה למדתי

מזה. איך זה קידם אותי לעבר היעד

שרציתי. מה הייתי צריכה לדעת או לחוות

בתהליך שהיה. 

זה מאפשר לנו להסיט את החשיבה

השלילית שנוצרה לנו על כל טעות ולהפוך

את זה לחויה מעוררת ומקדמת. כך בפעם

הבאה שנחווה תחושת כשלון תהיה הרבה

פחות הרסנית וכואבת.

 

פרגון במקום השוואה

אנחנו אוהבים לדרג את עצמינו בהשוואה

לאחרים. ברוב המקרים זה נגמר בעוגמת

נפש לצד שלנו. כי בתפיסה שלנו מה שיש

לאחר הוא טוב יותר ממה שיש לי. סטייל

הדשא של השכן ירוק יותר.

בכל פעם שאתם תופסים את עצמכם במצב

של השוואתיות, פרגנו לצד השני על מה

שאתם מאמינים שהם טובים או מוצלחים בו

יותר ממכם.

הפרגון ילמד אתכם לוותר על ההשוואתיות

לאורך זמן, וירגיע את הביקורתיות העצמית.

עצם העובדה שאתם מפרגנים לאחרים על

הצלחות או כיבושים שלהם,מאותת למיינד

שלכם שאין כאן שום סיבה לתסכול או חרדה

ויוצרת מצב של נינוחות עצמית.
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תהליך למידה
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איפה עוד אפשר למצוא אותי

בואו
נפגש
מוזמנים להצטרף אליי 

לפודקאסט

"חושבות בגדול"

בנושאי תודעה, אסטרטגיה, 

שיווק וניהול עסק
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