
כוחו של הרגל - איך לעשות שינוי יציב? 

כמה פעמים הבטחתם לעצמכם - "ממחר אני עושה דיאטה!", "במבחן הבא אתחיל ללמוד לפני הזמן" 
וההבטחה הקלאסית ביותר - "ממחר אתחיל לעשות ספורט!" 

אתם בוודאי מכירים את כל ההבטחות הקטנות שיש לכם בתוך הראש והרשימה ארוכה. מאוד. אנחנו 
רוצים את השינוי מהר ועכשיו. ואנחנו מתמלאים במוטיבציה רק מלדמיין אותו.  

אבל במבחן המציאות, הרוב המוחלט של השינויים שאנחנו מנסים לעשות לא מחזיקים. 

מדוע אנחנו לא מצליחים לעשות את השינוי? 
למה אנחנו מתחילים עם המון כוח ולאט לאט חוזרים לנקודה שבה התחלנו?  

האם ההרגלים שלנו באמת חזקים יותר ממי שאנחנו ? 

בהרצאה מלאת תובנות יהודית כ"ץ תלמד איך מתגברים על הרגלים של שנים והופכים להיות אדון 
להרגלים שלנו. נלמד איך יוצרים הרגלים חדשים, והכי חשוב - מה המוח שלנו צריך כדי שזה באמת 

יחזיק.  

מפסיקים לחכות לאושר: כלים פרקטיים מהפסיכולוגיה החיובית 

יש מישהו שלא היה רוצה להיות יותר מאושר? 
אבל האם האושר שלנו נתון לשליטתנו? כן! 

האם אנחנו מכוונים את המאמץ שלנו להיות מאושרים יותר למקומות הנכונים? לא! 
האם קיימים כלים פרקטיים שכל אחד יכול להכניס לחייו? ועוד איך! 

במהלך היומיום אנחנו מתמודדים עם לא מעט אתגרים כלכליים, אישיים, משפחתיים וזוגיים. אבל בתוך 
כל הכאוס הזה, אפשר להכניס הרבה יותר אושר. סקפטיים? 

המחקר של הפסיכולוגיה החיובית מראה ש-40% מהאושר שלנו נמצא לגמרי בידיים שלנו. יחד נלמד 
איך להוציא את ה-100% מה-40% האלו. (ספוילר: הדברים שאתם חושבים שהכי משפיעים על האושר 

שלכם, הם דווקא אלו שהכי פחות משפיעים!) 
בהרצאה חוויתית מלאה בתובנות ובתרגילים יישומים (כן כן, מתחילים לתרגל כבר בהרצאה בטוקהאוס) 

נלמד איך כל אחד מאתנו יכול להעלות את רמת האושר שלו - הפעם לאורך זמן. 
בעזרת תרגילים קטנים ביומיום, תרגילים מגובים במחקר עשיר של הפסיכולוגיה החיובית, מדעי המוח, 

שינוי הרגלים ועוד, יחד יהיה לנו ערב שלם של אושר. 

מה יהיה תכלס? 
מחקרים וידע שיעשה לכם סדר בין כל העצות. 

כלים פרקטיים לתרגול (כמו בספורט, כדאי להתאמן…) 
זיהוי מחסומים ומלכודות בדרך שלכם להיות מאושרים יותר 

חוויה וערב נפלא 
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דחיינות - איך נפסיק לדחות למחר את מה שתוכנן לאתמול 

כל מי שגולש באינטרנט במקום לסיים את העבודה, מי שכבר קיבל אזהרה על כך שלא שילם את הדוח, 
בטוח שהוא הולך להתחיל דיאטה מחר (או אולי ביום ראשון) ושומר קופסת בטריות מתחת למיטה במשך 

שנתיים כדי לא לזרוק אותן לפח - הוא כנראה דחיין. 

אם גם אתם דחיינים אתם אולי מזדהים עם המשפט של מארק טווין - ״לעולם אל תדחה למחר את מה 
שתוכל לדחות למחרתיים״, ואתם חלק מקהילה גדולה מאוד.  

כשאנחנו דוחים הכל לרגע האחרון, אנחנו מורידים את רמות הביצועים שלנו, אנחנו פוגעים ברווחה 
הנפשית שלנו, ואנחנו גם מפסידים את הזמן שלנו, המשאב הכי יקר שיש לנו. מעבר לזה, אנחנו 

מתמלאים בתחושת אשמה ותחשוה שאנחנו לא באמת מסוגלים להיות האדם שרצינו להיות. הדחיינות 
משפיעה על כל תחומי החיים שלנו - החל מעבודה ועד האושר שלנו. 

ההרצאה תעסוק בכל ההבטחות שבטחתם לעצמכם ופשוט לא קרו. במטרות שצברו אבק, כי לא הייתה 
לכם מוטיבציה, כי בדיוק היה פרק של משחקי הכס וכי בדיוק הייתם חייבים לסדר מחדש את המדפים 

שלכם. לא נשכח גם את ערימות הכביסה שעוברות מהמיטה לספה.  

ההרצאה תעזור לכם להבחין מתי אתם כן בהירים, מהירים, עומדים ביעדים ומתי ויתור על המשימה לא 
עומד על הפרק. ההרצאה תאפשר לכם להינות משעות פנאי חפות מרגעי אשמה, משינוי אישי 

ומפוטנציאל ממומש. יחד נענה על השאלה איך תצליחו אחת ולתמיד כן לעמוד בהתחייבויות שלכם מול 
עצמכם? 

בהרצאה מלאת תובנות וכלים יהודית כץ תשלב פסיכולוגיה חיובית, חקר המוח, שינוי הרגלים והרבה 
מחקרים כדי להסביר למה אנחנו דוחים את הדברים, מי הם הדחיינים, באיזה סוג של דחיינות אתם 

דובקים ואיך דחיינים הצליחו לעבוד על עצמם ולדחות בלי לקרוא לזה דחיינות. ומעבר להכל, באילו 
שיטות נוכל להשתמש בתכלס, כדי להפסיק לדחות למחר. 

שלום חוזקות, להתראות חולשות 

״תשקיעו בחולשות וכך תהיו טובים״, כך אמרו לנו החיים פעם אחר פעם. 
אבל האם זה עובד? כמה פעמים ניסיתם לתקן חולשה, וסיימתם במקרה הטוב בשיפור קטנטן ובמקרה 

הרע מתוסכלים ונכשלים? 
ובמה אתם חזקים? אם אתם כמו רב האנשים, כנראה שכבר מזמן לא חשבתם על זה. ייתכן ואתם עיוורים 

לתכונות החזקות ביותר שלכם? 
הגיע הזמן להודות במה שהמחקר מראה מזמן - תיקון החולשות שלנו, לא הופך אותנו למצטיינים. 

לעומת זאת, המחקר מראה ששימוש בחוזקה בדרך חדשה מעלה את שביעות הרצון ומפחית את רמת 
הדיכאון למשך 6 חודשים. 

רוצים לדעת איך עושים זאת? בהרצאה מרתקת בה נפתח את המוח לכיוון חדש, נפסיק לנסות להתיישר 
לפי קריטריון אחד ונתחיל להסתכל על עצמנו ועל הסובבים אותנו מזווית של שימוש בחוזקות, שיסייעו 

לנו לחיות חיים עמוקים, מאושרים ומספקים יותר ולהבין איזה חוזקות הכי חשובות לרמת השביעות 
הרצון שלכם. 
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איך תקבלו החלטות חכמות מאושרות והגיוניות יותר?  

בכל רגע ורגע, אנחנו מקבלים החלטה. ולרובינו התהליך הזה פשוט קשה. 
לפעמים אנחנו שוכחים - שלא לקבל החלטה - זאת גם החלטה! לפעמים אנחנו כל כך רוצים לרצות את 
כולם, שאנחנו שוכחים מה הייתה המטרה שלנו. אנחנו שוכחים שההחלטות שלנו נועדו לעצב את החיים 

שלנו, ולא את החיים של אנשים אחרים.  
כמה מאיתנו מרגישים שההחלטות שלנו באמת באמת משקפות אותנו? איך נוכל להחליט טוב יותר 

בשבילינו?  
בהרצאה נאיר על החידה הגדולה של קבלת החלטות בעזרת הפסיכולוגיה החיובית וחקר המוח וניגע ב-3 

עקרונות מהותיים להחלטות טובות ומאושרות יותר.  
1. איך לקבל החלטות בשבילי ולא בשביל אחרים? 

2. איך לפתור את הקונפליקט הפנימי המתחולל בתוכי כשאני לא יודע/ת מה להחליט?  
3. איך תימנע/י מהטעויות שהמוח שלך נופל אליהם בתהליך קבלת ההחלטה? 

עם מה תצאו? 
- ערב כיפי ומבדר 

- נקודות משמעותיות למחשבה 
- כלים פרקטיים להחלטות טובות יותר 
- מענה לשאלות שמעסיקות את כולנו  

מיינדפולנס- לתרגל את המוח להיות מאושר 

אתם בודאי מכירים את זה- אינסוף מחשבות, בלבול, עומס רגשי, שיפוטיות וחוסר ריכוז. מתי בפעם 
האחרונה המחשבות האינסופיות עצרו לרגע אחד?  

מה אם הייתם יודעים שהמחקר מציע כלים פשוטים לזיהוי מה שמעכב אותנו, לשחרור מאמונות לא 
מקדמות ולעצירה של סחף המחשבות הזה? 

מיינדפולנס (בעברית קשיבות), היא הנוכחות ברגע. בשנים האחרונות המחקר חושף יותר ויותר יתרונות 
פסיכולוגים ובריאותיים של יישום מיינדפולנס בחיינו. אילו דפוסים של רגשות ומחשבות אנו יוצרים? 

מה מכל אלו מקדם אותנו? איך נהנה ונספוג את כל מה שיש לחוויה להציע לנו? 
בהרצאה מלאה תובנות ופרקטיקה נלמד איך מסקנות הפסיכולוגיה החיובית וחקר המוח עוזרות לנו 

לתרגל את המוח למצוא שקט בתוך כל ההמולה, נלמד איך להתנהג ולחשוב אחרת, רגוע יותר, נקי יותר 
וצלול יותר. נתנסה בכמה שיטות תרגול שיכולות לשמש אותנו בכל רגע ובכל מקום בשגרה שלנו. נלמד 

איך נוכל לנהל את חיינו בצורה שמתאימה לנו - מכזו המשוחררת מ״חייב, צריך ומוכרח״, לכזו 
המתבוננות, שואלת ומטילה ספק. ההרצאה תעזור לכם למצוא שלווה, להגביר את שביעות הרצון שלכם 

ותעניק כלים פרקטיים לאיך לעשות זאת. 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לא רציונלי ולא מקדם! - איך להפטר ממחשבות מעכבות ולייצר שקט נפשי 

״אנחנו לא מוטרדים ממה שקורה לנו, אלא מהמחשבות שלנו על מה שקורה לנו״ - אפיקטטוס. 
  

המוח שלנו תמיד טרוד במשהו. בכל רגע עוברות לנו בראש אינסוף מחשבות: ״אין לי זמן, אני לא 
אספיק״, ״שייט שכחתי לכבות את הבוילר״, ״מתי הוא כבר יתקשר?״, ״אני פשוט כישלון, זה בחיים לא 

ילך״. 
  

מתי בפעם האחרונה עצרתם והקדשתם מחשבה מודעת למחשבות שלכם? לזיכרונות, לציפיות, לקול 
בראש שמדבר אליכם ואומר לכם מי אתם ובאיזה עולם אתם חיים...? 

מתי בפעם האחרונה שאלתם מה מכל בליל המידע שעובר לכם בראש עוזר לכם לחיות את החיים האלה 
טוב יותר, ואיזה חלק ממנו שם לכם רגליים ודואג לכם ללילות חסרי שינה? 

 
כנראה שלא עשיתם את זה בכלל, ואולי לא עשיתם את זה מספיק. 

אנחנו לוקחים את אינסוף המחשבות כאמת, כפרשנות נאמנה של המציאות. 
אבל מה אנחנו עושים למוח שלנו, לרגשות שלנו ולהתנהגות שלנו בדרך? זה אותו המוח שגורם לנו 
לחוות כל רגע ורגע בחיינו. אנחנו בונים עליו כדי להיות מאושרים, יציבים, שלווים, לחוות מערכות 

יחסים טובות. רגע, אנחנו גם מבקשים ממנו יצירתיות, ספונטניות וריכוז. 
אבל עצרתם רגע לשאול במה אתם מאכילים אותו? מדוע כשאנחנו מזינים את עצמינו באוכל אנחנו 

בודקים את התוכן על גב האריזה, אולם כשאנחנו מזינים את עצמינו במחשבות אנחנו פשוט מאפשרים 
למה שבא ברוך הבא להיכנס? הגיע הזמן לדאוג גם למוח שלנו! 

  
פרשנות שכוללת נטיות לא רציונליות והיבטים שליליים אחרים שלא מקדמים אותנו לשום מקום, נקראת 
״עיוות חשיבה״, ונחשו מה? בעקבותיה אנחנו מרגישים לא טוב ומתנהגים בצורות שמחזקות ומשרישות 

את המחשבות השליליות האלו עוד ועוד. 
 

אנחנו נעשים מתוחים ולחוצים, מאוד מבולבלים, כאשר אנחנו מסתובבים בתוך אותה מכונת הכביסה עם 
מים מלוכלכים ומכבסים את אותה המחשבה שוב שוב ושוב. 

הטעויות האלו מתחילות להיות יקרות ומשמעותיות ולהזיק לחוויה שלנו ביומיום. החדשות הטובות הן 
שזה לא חייב להיות ככה! אם נקדיש יותר תשומת לב לדפוסי החשיבה שלנו, נוכל להתחיל לחיות חיים 

טובים יותר בתוך הראש הזה שלנו, הרי שם אנחנו מבלים את כל זמנינו... 
  

איך תזהו דפוסי חשיבה שמעכבים אתכם? 
איך תיפרדו מהם לשלום? 

ואיך תיצרו ראש שקט ושקט נפשי, ותאמצו מחשבות צלולות, רציונאליות ופרודוקטיביות לחיים טובים 
יותר? 
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מוטיבציה - המדע מאחורי מה שמניע אותנו: 

"אנשים משתכנעים לרוב מהסיבות שגילו בעצמם, ולא מאלו שעלו במוחם של אחרים”. (הפילוסוף 
הצרפתי בלז פסקל). 

כמה פעמים יצא לכם לחשוב קודם כל מה אתם רוצים לעשות, אבל היה לכם חסר משהו? האנרגיה, 
התשוקה שלכם? 

כיצד תמריצים משפיעים על המוטיבציה שלנו בדרך שבכלל לא צפינו? 
איך יכול להיות שמוטיבציות מסויימות יכולות דווקא למנוע מאיתנו מלהתקדם?  

ואילו כלים עומדים לרשותינו כדי לעשות את כל זה טוב יותר? 

שכחו מכל מה שאתם יודעים על מה שמניע ומזיז אותנו - בעבודה או בבית, סביר מאוד להניח שאתם 
טועים. 

בהרצאה מעוררת מחשבה ופוקחת עיניים זו של Funzing על הבר, יהודית כץ, נלמד על מה שמניע 
אותנו וממלא אותנו באנרגיה וחדוות העשייה. 

הסוד לביצועים משובחים ולסיפוק בעולם של היום מבוסס על הצורך שלנו להכווין את חיינו ולממש את 
עצמינו, לעשות דברים חדשים ולייצר ערך אמיתי בעולם. האם שאלתם את עצמכם פעם ״למה״? למה 

אתם עושים את מה שאתם עושים? מה גורם לכם לקום בבוקר מהמיטה? 

חקר הפסיכולוגיה החיובית חושף בפנינו תשובות וכלים פרקטיים מתוך המחקר המדעי על מה כן עובד 
בנו, על מה גורם לנו לתפקד בשיאינו ומה מחייה אותנו. בהרצאה חוויתית נלמד מעשרות שנים של 

מחקר פסיכולוגי על המוטיבציה האנושית, על מה אנחנו חושבים שמקדם אותה ומה המחקר כבר יודע 
מזמן שאנחנו צריכים לעשות אחרת. 
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