
רענן שקד / צילומים: רמי זרנגר

ים    57 ימ  7  �  29 . 07. 2011   

יותר  של  לרדיוס  מערבי  חולים  מבית  להתרחק  יכול  לא  שאתה  היא  המשמעות  התקף. 
משעתיים, ואסור לך להפליג", הוא מסביר. "הלכתי לכל המפקדים, שיגעתי אותם, הבאתי 
מחקרים על טייסים אמריקאים שסבלו מאותו דבר וחזרו לטוס. בסוף קצין רפואה ראשי 
אישר לי שאם הדבר הזה לא חוזר לי בתוך חמש שנים, הוא מכשיר את השרץ ונותן לי 
להתקדם. אמרתי, או־קיי, מעולה. עשיתי תפקידי חוף, עברו ארבע שנים וחצי — ובום, זה 
קרה לי שוב. הפעם זיהיתי מיד מה זה. רציתי לבכות מרוב ייאוש. הגעתי למיון רמב"ם, 
ושוב, נקז, שבוע במחלקה, חודש החלמה בבית, חזרתי לחיים. אבל הפעם: 50 אחוז הסתברות 

להתקף שלישי".
זה השלב שבו אולמן התחיל לנפנף לשפיותו לשלום. "זה שיגע אותי, כי עד אז חייתי לא רע 
עם ההדחקה. ב־50 אחוז אמרתי: אני לא יכול. זה מטורף. אתה הולך לישון: אחת לשתיים. בלתי 
נסבל. ואז הלכתי לרופא הבכיר בתחום ואמרתי לו: תקן אותי. לא אכפת לי איך. הוא הציע לי את 
הניתוח הכי אלים וכואב, זה שלרוב עושים רק אחרי התקף שלישי, ואמר: זה יסדר לך את הבעיה. 
החלטתי להיכנס לזה. פתחו לי 'מחוף לחוף', שברו צלעות, נכנסו לתוך הריאה, ובגדול תיקנו 

אותה כמו שמתקנים פנימית של אופניים. וכרתו לי שליש ממנה".

אולמן המתוקן חזר לצבא, הפעם כמפקד בכיר בפו"ם, אבל התחיל לשאול את עצמו 
שאלות. באותם ימים עגומים הבחין בכמה קצינים שרצים יחד כל בוקר. "אף פעם לא 
הבנתי למה אנשים בכלל רצים בלי כדור, זה נראה לי מאוד חסר תוחלת, אבל שאלתי 

אותם מה הם עושים, והם אמרו שהם מתאמנים לריצת מרתון. המרתון הזה נפל יום לפני 
יומולדת 40 שלי, חשבתי שזה סימן ושאלתי אם אפשר להצטרף אליהם".

נקצר סיפור עם הרבה תפיסות שרירים — אולמן עשה מרתון. "וזו הייתה חוויה קשה ומכו־
ננת. טעמתי בפעם הראשונה את התחום הזה, שאני קורא לו פריצת גבולות. לפני שסיימתי 
את המרתון, רגע לפני גיל 40, היו לי דמעות בעיניים, כי הבנתי שאני נמצא כרגע במקום 
שלא הייתי בו אף פעם, והוא הרבה יותר רחב מכל מקום שהייתי בו. לא ידעתי להסביר את זה 

במילים, אז זה יצא בדמעות".
מכאן אולמן המשיך למיני־טריאתלון, ואז הגיעה התפנית שהפכה אותו לאיש הזה שגורם 

לך לתפוס את הראש ולהגיד לעצמך: או־קיי, אז הוא בעצם התחרפן, לא?
ישראלים,  כמה  נרשמו,  שהם  בהתלהבות  לי  שסיפר  בן 47  בחור  עם  רצתי  אחד  "יום 
לתחרות באריזונה שנקראת 'איירון מן'. שאלתי אותו מה זה, והוא כולו מתלהב: זו תחרות 
הספורט הכי קשה בעולם, נכנסים למים, שוחים 3.8 קילומטר, ואז אופניים 180 קילומטר 
— זה נשמע לי מטורף לגמרי, מתל־אביב לקריית־שמונה זה 180 ק"מ! — והוא ממשיך: יור־
דים מהאופניים, ואז רצים מרתון. אמרתי לעצמי: איך?! זה לא אנושי! זה היה לגמרי מחוץ 
ל'סקוֹפ' שלי. ה'סקופ' הוא המעגל שהולך סביבנו ובתוכו נמצא כל מה שאנחנו תופסים כא־
פשרי עבורנו. זה כמו שאם פעם היית אומר לי שאני ארוויח מיליון שקל בחודש, או אפילו 
מאה אלף, הייתי אומר לך: אני? מה פתאום? זה לא היה בסקופ שלי. ומה שהוא סיפר לי לא 
היה בסקופ שלי. זה לא אומר שזה לא קיים, זה רק אומר שזה לא בסקופ שלנו, אז אנחנו לא 
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"נתקלתי בתקרות זכוכית 
כל הזמן. לדעתי, הייתי בלתי 
נסבל". אלון אולמן

אני עומד להביך את עצמי עם הווידוי הזה, אבל אין לי דרך אחרת להתחיל: הש־
תתפתי בסדנה להתפתחות אישית. לסדנה קוראים "קוד המנצח", ואתר האינטרנט 
שלה — אחד המשכנעים שבהם נתקלתי, אגב — נפתח במשפט: "לקבל שליטה מיידית 

על החיים שלכם. עכשיו!"
כן, אתם צודקים. כל מי שאמרו כרגע: "למה האידיוט לא ענה כבר לאחד המיילים האלה 
שמציעים הארכת איבר מין וזהו" — אתם צודקים לגמרי. העניין הוא כזה: איבר המין שלי יכול, 
להערכתי — בעזרת כוח המשיכה המקובל — להמשיך בדרכו הנוכחית. החיים שלי, לעומתו, 

יכולים להיעזר בהארכה — ולא רק באגף האורך. החיים שלי זקוקים לרכב חילוץ. 
כי החיים אחרי גיל 40 הם מה שלא קורה לך כשאתה מוצא את עצמך בוהה באיזה אלון 
גל ואומר לעצמך: לא הייתי קונה מהאיש הזה מכסחת דשא חדשה או עצה משומשת, אבל 
אלוהים יודע שאני זקוק לאחת — לשתיהן, בעצם — ועדיף שהעצה לא תהיה: למה שלא 
תהפוך למאמן אישי? כי גברים במלכודת אמצע החיים — בעיקר בשלב המבולבל שבו אין 
להם יותר מושג מהחיים המצליחים שלהם — נוטים לקחת קורס אימון אישי שיהפוך גם 
אותם למאמנים מובטלים שינסו לטפל בגברים אחרים שאין להם מושג. ועכשיו תכפילו את 
זה ב־6,000, כמספרם של המאמנים האישיים בישראל, ותבינו למה כל התחום הפרוץ הזה 

גורם לי להתגרד כאילו ישנתי שבוע במאהל מחאה.
מצד שני, קחו אנשים כמוני — שיעדיפו לבזבז חמש שנים מול הפסיכולוג השבועי שלהם 
רק כדי להרגיש שנדמה לי שעשינו איזו התקדמות בזמן הזה, לא? — ותבינו מה בכל זאת גורם 
לסדנה להתפתחות אישית להיראות אטרקטיבית. כלומר, בחייאת, פשוט תגידו לי מה אני עושה 
לא נכון במקום להודיע לי בקול רך שנמשיך מהנקודה הזו בשבוע הבא. פשוט תגידו לי איזה 
כללים בסיסיים לא הבנתי. פשוט תגידו לי, כמו שאומר לי אלון אולמן, 47, אחד משני מייסדי 
ומנחי "קוד המנצח": "למה אתה יכול לראות לידך אנשים שאיכשהו הצליחו יותר ממך ואתה 

יודע שיש לך יותר ממה שיש להם. וזה לא במקרה. שום דבר לא במקרה". 

בשנים  נתקלתי  שבו  ביותר  והכריזמטי  המרשים  הגבר  להיות  מוכרח  אולמן  אלון 
האחרונות — ואני לא אומר את זה רק כי הוא טוען שיש לי יותר ממה שיש לאנשים 
שהצליחו יותר. יכולתו המוכחת למגנט ולהלהיב קהל מגיעה כנראה מהשילוב שבין 
המראה הפוטוגני והטלוויזיוני הזה לאיזו תמימות כנה בעיניים וסביב הפה, שאינה אופיינית 
לאנשי טלוויזיה או למנטורים. אולמן עדיין לא התקלקל, האותנטיות והמיידיות שלו נוגעות 
בך, ואנשים שמקשיבים לו במשך שעה וחצי נוטים לצאת עם יותר החלטות לשנה החדשה 

מכפי שקיבלו בכל השנים החדשות הקודמות.
אולמן הוא כבר איש אמיד. הוא מתגורר עם אשתו זה 21 שנה ושלושת ילדיו בדניה, חיפה, 
ומעולם לא תיכנן להפוך לגורו ישראלי. למעשה, אולמן כבר מת. פעמיים. בגיל 30, כשהוא 
מעשן קופסת סיגריות ביום וחי רע, אולמן היה בדרכו הסלולה והמסומנת להיות מפקד חיל 

הים וישראלי אומלל נוסף.
"הייתי אדם מצליח מאוד בקריירה הצבאית שלי, ובפנים הייתי קרוע מעצבים", הוא זוכר. 
"נתקלתי בתקרות זכוכית כל הזמן. לדעתי, הייתי בלתי נסבל בשנים האלה וגם בדרך להשמיד 
את התא המשפחתי שלי. השגתי את כל המטרות שהצבתי לעצמי, כולל תואר שני בכלכלה, 
אבל הייתי עצבני, ציני, לא הבנתי למה אנשים אחרים מקבלים כל מיני דברים שאני לא מקבל 

האלה  המילים  כל  בכלל,   — מהיקום 
עשו לי חררה, 'היקום', מה זה השטויות 
האלה? — והבנתי ברמה הקמאית שלא 
יכול להיות שהחיים הם רשימת מטלות 
אותם.  בלהשיג  מצטיין  שאני  והישגים 

לא יכול להיות".
פיקוד  תקופת  אחרי   ,30 בגיל 
למ־ שהפך  ואחרי  בסטי"לים  מזהירה 

פקד בית הספר לחובלים וסומן כאחד 
מנערי הזהב של צה"ל, אלון אולמן מת 
בפעם הראשונה. בטיסה חזרה לישראל 
הפסיק,  פשוט  הוא  בטורקיה  מחופשה 
מנסה  "אני  לנשום.  מיוזמתו,  שלא 
יש  כלום.  אין  אוויר.  לי  ואין  לנשום, 
מבין  אתה  בטירוף.  מבהיל  זה  ואקום. 
שאתה הולך למות בתוך שניות. שככה 
זה נראה. הסתכלתי על אשתי שישנה 
לידי במטוס, והבנתי שעד שאני את־
חיל להסביר לה, אני מת. ואז עוברת 
לידי דיילת, אני תופס אותה, מסמן לה, 
ושולפת  מתעשתת  היא  שנייה  ובתוך 

לי מסכת חמצן לפנים".
עם הנחיתה אושפז אולמן בבית החולים רמב"ם, שם העיף הרופא המומחה מבט בודד בצילום 
החזה שלו ועבר לדבר עם אשתו. "והוא אומר לה: 'תשמעי, הוא עוד יחיה, יעשה דברים, אנשים 

חוזרים לתפקוד'. זה לא נשמע טוב".
אולמן לקה בתופעה נדירה בשם "חזה אוויר ספונטני", שבמסגרתה מתפוצצת בועית אוויר 
על מעטפת הריאה הדקיקה, "וכשזה מתפוצץ, מופר שם הוואקום וכל המכניזם של הנשימה 

תלוי בדבר הזה".
למחרת בבוקר, אחרי התערבות כירורגית אלימה בהרדמה מלאה, השתתף אולמן בסצינת 
מנהל־המחלקה־והמתמחים־העוברים־ממיטה־למיטה בתפקיד הקלאסי של גופה. "הם מדברים 
עליי לידי. אני שומע אותו מסביר להם שאני פלא: כי התחיל לי חור בריאה, ואם אתה לא עושה 
עם זה כלום, זה הולך ומתרחב ומתים מזה בתוך כמה שעות. אני לא הגעתי לטיפול ועוד עשיתי 
את מה שאסור לעשות במקרה כזה: עליתי על מטוס. הוא מסביר להם שהייתי 24 שעות בלי 
טיפול, ואני שוכב שם כמו עוף שחוט. ובלילה הראשון — פחד אלוהים. כולם הלכו, גם אשתי, ואני 
שוכב שם לבד, כאבים נוראיים, והצורך האנושי הבסיסי ביותר מבין שישה — הצורך בוודאות 
— ניטל ממני. אם אדם לא יודע אם הוא הולך לחיות או למות — לא משנה מה תגיד לו באותו 

רגע, גם אם הוא התעשר או מה — הוא מחורפן".
אולמן נתפר, שוקם, התאושש בבית, והרופאים בישרו שקיים סיכוי של 30 אחוז שזה 
יקרה לו שוב. "אתה הולך לישון עם הסתברות של אחת לשלוש שבלילה אתה הולך לעבור 
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סיירת שקד

נכון, זה ממש לא מתאים לי, ואולי הייתי צריך לעשות 
משהו אחר לגמרי כדי לשפר את איכות חיי, אבל אין 

ברירה אלא להודות שהלכתי לסדנה להתפתחות 
אישית. כן, כזאת שמציעה "לקבל שליטה מיידית 

על החיים שלכם. עכשיו!" בתפקיד הגבר המרשים 
והכריזמטי שרוצה לשנות את החיים שלכם: אלון אולמן, 

שכבר שינה את חייו כמה פעמים ובקרוב, להערכתי, 
עשוי לשנות גם את החיים של אלון גל
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יותר  של  לרדיוס  מערבי  חולים  מבית  להתרחק  יכול  לא  שאתה  היא  המשמעות  התקף. 
משעתיים, ואסור לך להפליג", הוא מסביר. "הלכתי לכל המפקדים, שיגעתי אותם, הבאתי 
מחקרים על טייסים אמריקאים שסבלו מאותו דבר וחזרו לטוס. בסוף קצין רפואה ראשי 
אישר לי שאם הדבר הזה לא חוזר לי בתוך חמש שנים, הוא מכשיר את השרץ ונותן לי 
להתקדם. אמרתי, או־קיי, מעולה. עשיתי תפקידי חוף, עברו ארבע שנים וחצי — ובום, זה 
קרה לי שוב. הפעם זיהיתי מיד מה זה. רציתי לבכות מרוב ייאוש. הגעתי למיון רמב"ם, 
ושוב, נקז, שבוע במחלקה, חודש החלמה בבית, חזרתי לחיים. אבל הפעם: 50 אחוז הסתברות 

להתקף שלישי".
זה השלב שבו אולמן התחיל לנפנף לשפיותו לשלום. "זה שיגע אותי, כי עד אז חייתי לא רע 
עם ההדחקה. ב־50 אחוז אמרתי: אני לא יכול. זה מטורף. אתה הולך לישון: אחת לשתיים. בלתי 
נסבל. ואז הלכתי לרופא הבכיר בתחום ואמרתי לו: תקן אותי. לא אכפת לי איך. הוא הציע לי את 
הניתוח הכי אלים וכואב, זה שלרוב עושים רק אחרי התקף שלישי, ואמר: זה יסדר לך את הבעיה. 
החלטתי להיכנס לזה. פתחו לי 'מחוף לחוף', שברו צלעות, נכנסו לתוך הריאה, ובגדול תיקנו 

אותה כמו שמתקנים פנימית של אופניים. וכרתו לי שליש ממנה".

אולמן המתוקן חזר לצבא, הפעם כמפקד בכיר בפו"ם, אבל התחיל לשאול את עצמו 
שאלות. באותם ימים עגומים הבחין בכמה קצינים שרצים יחד כל בוקר. "אף פעם לא 
הבנתי למה אנשים בכלל רצים בלי כדור, זה נראה לי מאוד חסר תוחלת, אבל שאלתי 

אותם מה הם עושים, והם אמרו שהם מתאמנים לריצת מרתון. המרתון הזה נפל יום לפני 
יומולדת 40 שלי, חשבתי שזה סימן ושאלתי אם אפשר להצטרף אליהם".

נקצר סיפור עם הרבה תפיסות שרירים — אולמן עשה מרתון. "וזו הייתה חוויה קשה ומכו־
ננת. טעמתי בפעם הראשונה את התחום הזה, שאני קורא לו פריצת גבולות. לפני שסיימתי 
את המרתון, רגע לפני גיל 40, היו לי דמעות בעיניים, כי הבנתי שאני נמצא כרגע במקום 
שלא הייתי בו אף פעם, והוא הרבה יותר רחב מכל מקום שהייתי בו. לא ידעתי להסביר את זה 

במילים, אז זה יצא בדמעות".
מכאן אולמן המשיך למיני־טריאתלון, ואז הגיעה התפנית שהפכה אותו לאיש הזה שגורם 

לך לתפוס את הראש ולהגיד לעצמך: או־קיי, אז הוא בעצם התחרפן, לא?
ישראלים,  כמה  נרשמו,  שהם  בהתלהבות  לי  שסיפר  בן 47  בחור  עם  רצתי  אחד  "יום 
לתחרות באריזונה שנקראת 'איירון מן'. שאלתי אותו מה זה, והוא כולו מתלהב: זו תחרות 
הספורט הכי קשה בעולם, נכנסים למים, שוחים 3.8 קילומטר, ואז אופניים 180 קילומטר 
— זה נשמע לי מטורף לגמרי, מתל־אביב לקריית־שמונה זה 180 ק"מ! — והוא ממשיך: יור־
דים מהאופניים, ואז רצים מרתון. אמרתי לעצמי: איך?! זה לא אנושי! זה היה לגמרי מחוץ 
ל'סקוֹפ' שלי. ה'סקופ' הוא המעגל שהולך סביבנו ובתוכו נמצא כל מה שאנחנו תופסים כא־
פשרי עבורנו. זה כמו שאם פעם היית אומר לי שאני ארוויח מיליון שקל בחודש, או אפילו 
מאה אלף, הייתי אומר לך: אני? מה פתאום? זה לא היה בסקופ שלי. ומה שהוא סיפר לי לא 
היה בסקופ שלי. זה לא אומר שזה לא קיים, זה רק אומר שזה לא בסקופ שלנו, אז אנחנו לא 
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"נתקלתי בתקרות זכוכית 
כל הזמן. לדעתי, הייתי בלתי 
נסבל". אלון אולמן

אני עומד להביך את עצמי עם הווידוי הזה, אבל אין לי דרך אחרת להתחיל: הש־
תתפתי בסדנה להתפתחות אישית. לסדנה קוראים "קוד המנצח", ואתר האינטרנט 
שלה — אחד המשכנעים שבהם נתקלתי, אגב — נפתח במשפט: "לקבל שליטה מיידית 

על החיים שלכם. עכשיו!"
כן, אתם צודקים. כל מי שאמרו כרגע: "למה האידיוט לא ענה כבר לאחד המיילים האלה 
שמציעים הארכת איבר מין וזהו" — אתם צודקים לגמרי. העניין הוא כזה: איבר המין שלי יכול, 
להערכתי — בעזרת כוח המשיכה המקובל — להמשיך בדרכו הנוכחית. החיים שלי, לעומתו, 

יכולים להיעזר בהארכה — ולא רק באגף האורך. החיים שלי זקוקים לרכב חילוץ. 
כי החיים אחרי גיל 40 הם מה שלא קורה לך כשאתה מוצא את עצמך בוהה באיזה אלון 
גל ואומר לעצמך: לא הייתי קונה מהאיש הזה מכסחת דשא חדשה או עצה משומשת, אבל 
אלוהים יודע שאני זקוק לאחת — לשתיהן, בעצם — ועדיף שהעצה לא תהיה: למה שלא 
תהפוך למאמן אישי? כי גברים במלכודת אמצע החיים — בעיקר בשלב המבולבל שבו אין 
להם יותר מושג מהחיים המצליחים שלהם — נוטים לקחת קורס אימון אישי שיהפוך גם 
אותם למאמנים מובטלים שינסו לטפל בגברים אחרים שאין להם מושג. ועכשיו תכפילו את 
זה ב־6,000, כמספרם של המאמנים האישיים בישראל, ותבינו למה כל התחום הפרוץ הזה 

גורם לי להתגרד כאילו ישנתי שבוע במאהל מחאה.
מצד שני, קחו אנשים כמוני — שיעדיפו לבזבז חמש שנים מול הפסיכולוג השבועי שלהם 
רק כדי להרגיש שנדמה לי שעשינו איזו התקדמות בזמן הזה, לא? — ותבינו מה בכל זאת גורם 
לסדנה להתפתחות אישית להיראות אטרקטיבית. כלומר, בחייאת, פשוט תגידו לי מה אני עושה 
לא נכון במקום להודיע לי בקול רך שנמשיך מהנקודה הזו בשבוע הבא. פשוט תגידו לי איזה 
כללים בסיסיים לא הבנתי. פשוט תגידו לי, כמו שאומר לי אלון אולמן, 47, אחד משני מייסדי 
ומנחי "קוד המנצח": "למה אתה יכול לראות לידך אנשים שאיכשהו הצליחו יותר ממך ואתה 

יודע שיש לך יותר ממה שיש להם. וזה לא במקרה. שום דבר לא במקרה". 

בשנים  נתקלתי  שבו  ביותר  והכריזמטי  המרשים  הגבר  להיות  מוכרח  אולמן  אלון 
האחרונות — ואני לא אומר את זה רק כי הוא טוען שיש לי יותר ממה שיש לאנשים 
שהצליחו יותר. יכולתו המוכחת למגנט ולהלהיב קהל מגיעה כנראה מהשילוב שבין 
המראה הפוטוגני והטלוויזיוני הזה לאיזו תמימות כנה בעיניים וסביב הפה, שאינה אופיינית 
לאנשי טלוויזיה או למנטורים. אולמן עדיין לא התקלקל, האותנטיות והמיידיות שלו נוגעות 
בך, ואנשים שמקשיבים לו במשך שעה וחצי נוטים לצאת עם יותר החלטות לשנה החדשה 

מכפי שקיבלו בכל השנים החדשות הקודמות.
אולמן הוא כבר איש אמיד. הוא מתגורר עם אשתו זה 21 שנה ושלושת ילדיו בדניה, חיפה, 
ומעולם לא תיכנן להפוך לגורו ישראלי. למעשה, אולמן כבר מת. פעמיים. בגיל 30, כשהוא 
מעשן קופסת סיגריות ביום וחי רע, אולמן היה בדרכו הסלולה והמסומנת להיות מפקד חיל 

הים וישראלי אומלל נוסף.
"הייתי אדם מצליח מאוד בקריירה הצבאית שלי, ובפנים הייתי קרוע מעצבים", הוא זוכר. 
"נתקלתי בתקרות זכוכית כל הזמן. לדעתי, הייתי בלתי נסבל בשנים האלה וגם בדרך להשמיד 
את התא המשפחתי שלי. השגתי את כל המטרות שהצבתי לעצמי, כולל תואר שני בכלכלה, 
אבל הייתי עצבני, ציני, לא הבנתי למה אנשים אחרים מקבלים כל מיני דברים שאני לא מקבל 

האלה  המילים  כל  בכלל,   — מהיקום 
עשו לי חררה, 'היקום', מה זה השטויות 
האלה? — והבנתי ברמה הקמאית שלא 
יכול להיות שהחיים הם רשימת מטלות 
אותם.  בלהשיג  מצטיין  שאני  והישגים 

לא יכול להיות".
פיקוד  תקופת  אחרי   ,30 בגיל 
למ־ שהפך  ואחרי  בסטי"לים  מזהירה 

פקד בית הספר לחובלים וסומן כאחד 
מנערי הזהב של צה"ל, אלון אולמן מת 
בפעם הראשונה. בטיסה חזרה לישראל 
הפסיק,  פשוט  הוא  בטורקיה  מחופשה 
מנסה  "אני  לנשום.  מיוזמתו,  שלא 
יש  כלום.  אין  אוויר.  לי  ואין  לנשום, 
מבין  אתה  בטירוף.  מבהיל  זה  ואקום. 
שאתה הולך למות בתוך שניות. שככה 
זה נראה. הסתכלתי על אשתי שישנה 
לידי במטוס, והבנתי שעד שאני את־
חיל להסביר לה, אני מת. ואז עוברת 
לידי דיילת, אני תופס אותה, מסמן לה, 
ושולפת  מתעשתת  היא  שנייה  ובתוך 

לי מסכת חמצן לפנים".
עם הנחיתה אושפז אולמן בבית החולים רמב"ם, שם העיף הרופא המומחה מבט בודד בצילום 
החזה שלו ועבר לדבר עם אשתו. "והוא אומר לה: 'תשמעי, הוא עוד יחיה, יעשה דברים, אנשים 

חוזרים לתפקוד'. זה לא נשמע טוב".
אולמן לקה בתופעה נדירה בשם "חזה אוויר ספונטני", שבמסגרתה מתפוצצת בועית אוויר 
על מעטפת הריאה הדקיקה, "וכשזה מתפוצץ, מופר שם הוואקום וכל המכניזם של הנשימה 

תלוי בדבר הזה".
למחרת בבוקר, אחרי התערבות כירורגית אלימה בהרדמה מלאה, השתתף אולמן בסצינת 
מנהל־המחלקה־והמתמחים־העוברים־ממיטה־למיטה בתפקיד הקלאסי של גופה. "הם מדברים 
עליי לידי. אני שומע אותו מסביר להם שאני פלא: כי התחיל לי חור בריאה, ואם אתה לא עושה 
עם זה כלום, זה הולך ומתרחב ומתים מזה בתוך כמה שעות. אני לא הגעתי לטיפול ועוד עשיתי 
את מה שאסור לעשות במקרה כזה: עליתי על מטוס. הוא מסביר להם שהייתי 24 שעות בלי 
טיפול, ואני שוכב שם כמו עוף שחוט. ובלילה הראשון — פחד אלוהים. כולם הלכו, גם אשתי, ואני 
שוכב שם לבד, כאבים נוראיים, והצורך האנושי הבסיסי ביותר מבין שישה — הצורך בוודאות 
— ניטל ממני. אם אדם לא יודע אם הוא הולך לחיות או למות — לא משנה מה תגיד לו באותו 

רגע, גם אם הוא התעשר או מה — הוא מחורפן".
אולמן נתפר, שוקם, התאושש בבית, והרופאים בישרו שקיים סיכוי של 30 אחוז שזה 
יקרה לו שוב. "אתה הולך לישון עם הסתברות של אחת לשלוש שבלילה אתה הולך לעבור 
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נכון, זה ממש לא מתאים לי, ואולי הייתי צריך לעשות 
משהו אחר לגמרי כדי לשפר את איכות חיי, אבל אין 

ברירה אלא להודות שהלכתי לסדנה להתפתחות 
אישית. כן, כזאת שמציעה "לקבל שליטה מיידית 

על החיים שלכם. עכשיו!" בתפקיד הגבר המרשים 
והכריזמטי שרוצה לשנות את החיים שלכם: אלון אולמן, 

שכבר שינה את חייו כמה פעמים ובקרוב, להערכתי, 
עשוי לשנות גם את החיים של אלון גל
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מכנים "הסיפור הפנימי" או "הפרדיגמה המחשבתית".
אני יודע איך זה נשמע — באמת, לא מגיע לכם, כבר 
שלפתם את האינסרטים הפרסומיים שהכבידו על המוסף 
הזה — אבל "קוד המנצח" גדל מתחתינו במהירות עצומה. 
איש   30 של  קהל  עם  כשנתיים  לפני  התחילו  הסדנאות 
("רובם משפחה וחברים שעשו טובה", נזכר אולמן), ומגי־

עות כיום ל־200 איש בסדנה, כשמדי חודשיים מתקיימת 
סדנה נוספת והביקוש עולה על ההיצע.

שלושה ימים ב"קוד המנצח" הוציאו גם אותי עם אנ־
רגיות גבוהות שהספיקו לשבועיים לפחות לפני שחזרתי 
להאמין שאני לא מאמין, אבל שינוי הפרדיגמה המחשב־

תית שלי התחיל, אני יושב איתה עכשיו כמעט מדי ערב 
ואנחנו דנים במה הלאה. מעבר לזה, שלושה ימים הדגימו 
שבו  האופן  את  המנצח",  "קוד  של  העצום  כוחו  את  לי 
הפכה הסדנה הזו לתנועה ארצית קטנה השולחת זרועות 

גם לקבוצות אימון וריצה ולאתרי אינטרנט ופורומים.
מותר אולי לחשוד שאולמן מגזים כשהוא 
ימלא  המנצח'  ש"'קוד  הרעיון  על  מדבר 
קיסריות ואת בנייני האומה בתוך שנתיים־
שלוש", אבל האיש הגיע עד היום — תמיד 
בזמן קצר מהמתוכנן — לכל אחת מהמטרות 
תוכנית  על  דיבורים  ועם  הצהיר.  שעליהן 
מעריצים  וקהל  בדרך  מרכזית  טלוויזיה 
רו־ טוני  להיות  בדרכו  אולמן  וגדל,  הולך 

בינס הישראלי — גורו של פריצת גבולות 
אישיים המדבר להמונים אחד־אחד. רובינס, 
מודל אמריקאי, ממלא אולמות ענק ומוכר 
שלוקח  אולמן,  וקלטות.  ספרים  מיליוני 
ממנו השראה, לא רוצה להיות רובינס, ובצ־
דק; הוא נראה ועובר טוב ממנו, ויש לו סיפור 

אישי נדיר יותר. 
רק אל תשאלו אותו במה שונה "קוד המ־
נצח" מסדנאות שיפור עצמי קודמות מסוג 
"לא  מושג.  לו  אין  כי  "אסט",  או  "פורום" 
מההארדקור,  באתי  ובאסט.  בפורום  הייתי 
ירוד,  גופני  ממצב  מהקריות,  מהצבא, 
ל'איירון מן'. ואחרי שפרצתי עוד גבול ועוד 
גבול, התחלתי לעשות את זה לא־

נשים".
עצמי.  לשיפור  סדנה  זו  בסוף 

יעילה מאוד, אני מודה.
שאנשים  מחסום,  איזה  "יש 

וכ־ אלינו.  שמגיעים  עד  פורום' —  'אה,  אומרים: 
כזה.  בקצב  שגדלנו  הסיבה  זו  מבינים.  שמגיעים, 
אין לי יחצן, לא פירסמנו כלום, אין שום פרופיל 
תקשורתי, עד אוקטובר האחרון לא היה אפילו אתר 

אינטרנט".
איך זה שונה מקואוצ'ינג?

"הבעיה עם הגדרות כאלה היא שכשאתה אומר 
לבן אדם 'קואוצ'ינג', הוא מכניס את זה לתבניות 
שהוא מכיר. כשאומרים 'מאמן אישי', אנשים מד־

מיינים מישהו שהוא חלק מאוכלוסייה ש־60 אחוז 
ממנה לא עובדים, אנשים שמלמדים על זוגיות 
כשלהם עצמם אין זוגיות טובה, או על כסף כש־
להם עצמם אין כסף. קואוצ'ינג עולה 300 שקל 
לשעה,  שקל   5,000 עולה  איתי  פגישה  לשעה, 
פלוס מע"מ. למה אני יכול היום להגיד את זה? כי 
אני עושה את זה. וכי אנשים מקבלים מזה ערך. 
כל בן אדם שאני נפגש איתו, אני שואל את עצמי: 

איזה ערך גבוה יותר אני יכול להביא לו?"

ושטרן  אולמן  מנסים  המנצח"  ב"קוד 
רק  שלפיו  הבסיסי  הרעיון  את  להעביר 
בנו  לחולל  עשוי  מקיף  חשיבתי  שינוי 
שינוי רגשי, שיגרום בתורו לשינוי בדרכי הפעו־

לה הקבועות שלנו ובעקבותיו לשינוי בתוצאות 
ובהישגים. זה לא מסובך, זה רק כמעט בלתי אפ־
שרי לביצוע עבור רוב האנושות. אחת הדוגמאות 
שאולמן מביא בסדנה היא של דיאטות קיצוניות 
טווח,  קצרות  תוצאות  שמניב  פעולה,  שינוי   —
אבל השמנה מחודשת בטווח הארוך בהיעדר שי־

נוי מחשבתי אמיתי. 

אני יכול לטעון שגם הסדנה היא סוג של דיאטה קצרת טווח 
כזו. אנשים יכולים בכלל לשנות את החומרה האישיותית 

שלהם? 
של  החיים  את  לשנות  שאפשר  לראשונה  הבנתי  "בפו"ם 
אנשים בוגרים. ברגע שאתה עושה שינוי פרדיגמטי, זה לצ־
מיתות, או עד שתחליף את הפרדיגמה. אנשים לא מבינים שיש 
מחשבות ורגשות לפני פעולות ותוצאות. אני לא איזה מוטי־

בייטור שיעשה לאנשים פאמפ־אפ רוחני, שיגיד להם 'אתם 
לחיים  ויחזרו  לשבוע  באופוריה  הביתה  ילכו  והם  נפלאים', 
האומללים שלהם. אני לא אשתמש במילים כמו 'אופטימיות', 
'להסתכל על חצי הכוס המלאה' — אלה קלישאות שאין מה 
לעשות איתן. גם אם תחשוב כל הזמן, 'אני אהיה עשיר' — זובי 
מה  תחשוב  להתלונן.  תפסיק  רוצה?  אתה  אבל  עשיר.  תהיה 
אתה רוצה ואיך, לא מה אתה לא רוצה. אנשים לא משיגים 
את מה שהם רוצים בגלל ארבעה דברים: כי הם לא מבינים 
את החוקים, כי אין להם מושג מה הם רוצים, פחד והרגלים. 
האתגר הגדול הוא לבצע שינוי שלא בא דרך 

הפעולות, אלא דרך החשיבה".
מה שאתה מציע למשתתפים הוא בעצם 

להפסיק לחשוב בצורה ביקורתית.
הייתי  אני  בביקורת.  הרבה  עסקת  "אתה 
תוך  מוצא  הייתי  דבר  בכל  שנה.   40 ככה 
שנייה את הבאג. והחיים הם מה שאתה מת־

מקד בו, ומה שאתה מתמקד בו גדל. תתמקד 
במגרעות, הן יגדלו". 

אז אסור לחשוב בצורה שלילית?
"מותר, אבל תשאל לאן זה מקדם אותך. 
אם זה מקדם אותך, תחשוב מחשבות שלי־
משיגים  לא  מהאנשים  אחוז  לכן 95  ליות. 

את התוצאות שהם רוצים".
מהנעשה  נניח,  להתרגז,  נאלץ  עדיין  אני 

במדינה. אתה לא?
פנימה  לשפוך  כוס,  לקחת  זה  "להתרגז 
מזה.  ימות  שמישהו  ולחכות  לשתות  רעל, 
על  תוותר  אחרת:  קצת  זה  על  תסתכל 
השאלה אם זה טוב או רע, נכון או לא נכון, 
ותשאל אם זה מקדם אותך. מי שיש לו אוב־
בנקאים  שיש  אותו  מרגיז  ונורא  רדראפט 
שמרוויחים יותר מ־200 אלף שקל בחודש, 
יש לי בשורה בשבילו: אין למשכורת שלהם 
שום קשר לאוברדראפט שלו. האוברדראפט 
שלו הוא תוצאה שמגיעה מהפעולות שהוא 
מסוימות, שרק אם הוא  ממחשבות  והפעולות באות  מבצע. 

ישנה אותן, דברים ישתנו.
בריאים,  שמחים,  עשירים,  להיות  רוצים  כולם  "שמע, 
ואני אומר: כולם יכולים. אבל הרוב לא יצליחו אף פעם, 
כי אין להם מוכנות. הם לא מוכנים. זה שהם אומרים שכן 
— או־קיי, מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? לרוב האנשים 
יש מחסום של ציניות, סקפטיות, חוסר ידיעה, תוויות. אני, 
לפני עשר שנים, היית מספר לי על 'קוד המנצח', הייתי 
אומר לך: אלה שני אנשים שעושים כסף על חבורת לוזרים. 
ככה הייתי מדבר איתך. וככה אנשים מקיפים את עצמם 
באלף ואחת חומות שנובעות מפחדים, סיפורים פנימיים, 

חינוך, 'אנחנו יודעים שככה זה'. אלה פרדיגמות".
אולמן ישכנע אתכם. שעה איתו תספיק. השאלה היא, 
כמובן, מה נעשה עם זה אחרי שנשתכנע — כי לאולמן אין 
צורך לדאוג; הוא כבר עושה. תנו לו, להערכתי, לא יותר 
מחמש שנים, ואלון גל ישאל את עצמו מי זה אלון גל. אול־

מן לא חושב כרגע על פוליטיקה, אבל יש לו רעיון כללי: 
"אנחנו מגיעים במדינה הזאת להישגים מדהימים, וזה בזמן 
שאנחנו מושכים אחד לשני ברגליים. אני רוצה פה דמו־

קטטורה: מקבלים החלטות באופן דמוקרטי, אבל מבצעים 
אותן כמו בדיקטטורה. הרי בסוף מי שמשנה פה זה האנשים 
שעושים מילואים, האנשים שעושים את הכלכלה יום־יום 
ובונים פה את התל"ג — לא אלה שיושבים בכנסת. אלה 
המדינה  את  ומחזיקים  והכנסות  ערך  שמייצרים  האנשים 

הזאת. השאר רואים טלוויזיה ומתלוננים".
אז סליחה ששיתפתי אתכם. הייתי מוכרח. אין לי עדיין מושג 
אם אלון אולמן שינה לי את החיים או אם אני כבר מוכן, אבל 
אני משתדל. מבטיח לעדכן. מה שבטוח: החיים של אלון אולמן 

עומדים להשתנות בקרוב שוב. תכף הוא יהיה בכל מקום.  †
raanan@y-i.co.il
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אמצע החיים. גל

"קואוצ'ינג עולה 300 שקל 
לשעה, פגישה איתי עולה 
5,000 שקל לשעה, פלוס 
מע"מ". אולמן

פריצת גבולות אישיים. רובינס
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סיירת שקד

יכולים לראות את זה".
אולמן בכל זאת קפץ לאינטרנט — 
"עניין אנתרופולוגי", כדבריו — לאתר 
של "איירון מן". "ואני קולט שההרשמה 
עומדת להיסגר. יש שם מונה כזה של 
מספר הנרשמים, ב־2,500 זה נסגר וכבר 
יש יותר מ־2,400. ואני יושב שם מול 
המחשב, ועולה לי בגרון מין רגש חמוץ 
כזה, כי אני קולט שאני רוצה, וזה נורא 
מפחיד אותי. ועוד שנייה זה נגמר, וזה 
יהפוך לעוד איזה סיפור כזה של משהו 
שרציתי ולא עשיתי כי משהו מנע את 
הבורסה,  המצב,  אשתי,  כאילו,   — זה 
הגורל, המזל, התרבות הארגונית, הזמן, 
הכסף, יו ניים איט, משהו חיצוני. אני 
הסיפו־ את  לעצמי  לספר  מתחיל  כבר 
רים ומבין שזה בולשיט. ישבתי שם מול 
המחשב ואמרתי לעצמי: פחדן. תירשם. 
אל תיסע, תירשם. אתה פחדן. תירשם. 

תנסה. בסוף נרשמתי".
זו הייתה, כמובן, שטות. אולמן מעו־
לם לא רכב עד אז יותר מ־35 קילומטר 
ברי־ ארבע  במאמץ,  לשחות,  והצליח 
כות רצופות. "אבל מצאתי את המאמן 
הכי טוב לזה, הלכתי אליו ואמרתי לו: 
'אני רוצה להיות איירון מן. אני יכול?' 
הוא אמר לי: 'אתה יכול'. הוא בנה לי 
תוכנית של שבעה חודשים וחצי והת־

בשבוע.  ימים  שבעה  להתאמן  חלתי 
כל יום קמתי בארבע וחצי בבוקר כדי 
להספיק לפני הנסיעה לצבא בגלילות. 
לעצמך  אומר  אתה  מה  היא  והשאלה 
כשהשעון מצלצל בארבע וחצי בבוקר, 
בינואר, קור כלבים בחוץ, גשם, חושך, 
לאימון  מהמיטה  עכשיו  שתצא  ולמה 
תצא,  אם  רואה  לא  אחד  אף  שחייה? 
יודע  גם  אתה  אכפת,  לא  אחד  לאף 
שאם תפסיד אימון לא יקרה כלום, אז 
מה מוציא אותך מהמיטה? אלה שאלות 
שהתמודדתי איתן בשלב ההוא — והיו 

מצע למה שיבוא אחר כך".
אולמן סיים את "איירון מן" אריזונה 
פנומנ־ "זמן  דקות,  ו־20  שעות  ב־12 
לי יחסית לציפיות שלי, אבל זה היה 

משני. כי כשחציתי את הקו שם, הבנתי משהו: ברמה הפ־
נימית הייתי מאושר, אושר שאי־אפשר לאמוד אותו. היום 
אני מבין שככה זה נראה כשמגשימים מטרות שיא, כשאתה 
עושה משהו שאתה רוצה ומרגש אותך, מפחיד אותך, ואתה 
עושה את זה וצמחת — הגוף שלך, התודעה שלך, הנפש, 
יודעת בשנייה, לא צריך לספר לה כלום, היא יודעת שאתה 
במקום אחר. שגדלת. ואמרתי לעצמי: אני חייב עוד מהדבר 

הזה.
"הבנתי ש'איירון מן' הייתה מטרה דמיונית, נורא רחו־

קה, אבל שמתי אותה ועשיתי סט של דברים שהביאו אותי 
לשם, ואני יודע לחזור עליהם. ואז הבנתי שאם אני רוצה, 
אני יכול לעשות כל דבר בשיטה הזו. התעוררה בי תחושה 
גדולה מאוד של נגישות. ופתאום הבנתי: זה לא אני, זה 
כולם! ואחז בי סוג של טירוף, כי קלטתי שכולנו, אם אנחנו 
סוג של מכונה, אנחנו חיים על שתי בוכנות מתוך שמונה. 
הבנתי שלא גירדתי עד עכשיו את קצה היכולות שלי. אני 
יכול לעשות מה שאני רוצה! וכמעט מיד הבנתי שאין לי 

מושג מה אני רוצה".

אז אולמן עשה את "איירון מן" עוד ארבע פעמים 
והתחיל לספר את הסיפור שלו. קודם בהרצאות 
קטנות, מבולבלות — "שילמו לי אלף שקל והייתי 
מבסוט עד הגג" — ואז גילה אותו בכיר בחברת ביטוח גדולה 
ואמר לו: "אני לוקח שליש מתקציב ההדרכה השנתי שלנו 
ותגרום  שלי  האנשים  את  שתיקח  רוצה  ואני  עליך,  ושם 
להם למה שגרמת לי בהרצאה". אולמן התחיל להיפגש עם 
סוכני הביטוח ההם, "ומה שקרה עם האנשים היה מדהים. 
הם העלו את אחוזי הרווח במספרים דמיוניים, התחילו לע־

משהו  פה  שיש  הבנתי  בבית.  יחסים  שיפרו  ספורט,  שות 
והתחלתי לשכלל ולשפר את זה". 

כיום אולמן עובד בעיקר עם חברות גדולות ודירקטו־
תל־ אוניברסיטת  (בשיתוף  אסירים  עם  גם  אבל  ריונים, 
אביב) ועם תוכניות כמו "מנוף" לקצינים מצטיינים בחיל 
האוויר, או אגודת "עולים ביחד" שמסייעת לאתיופים בו־
גרי תואר שני להשתלב בשוק. הוא הבעלים של שתי חב־

רות, "פריצת גבולות" ו"קוד המנצח" — שבה הוא שותף עם 
ערן שטרן, בעצמו מנטור ומרצה מבוקש, ומי שנטש משרה 

בכירה ב"אינטל" כדי להתחיל את חייו מחדש. 
לצ־ עקרונית,  אמורה,  הזו  החיים־מחדש  תעשיית  כל 
מסוגי,  אנשים  של  הזהירות־פאדיחה  פעמוני  ברוב  לצל 
אבל העובדה היא שהגעתי בסוף להשתתף ב"קוד המנצח" 
כי נזכרתי שהעצות המעטות ששינו את חיי עד היום לא 
הגיעו משום פסיכולוג מתומחר, אלא מאנשים שהיו מסו־

גלים לראות לרגע את השטח המת שלי, את כללי המשחק 
שאותם לא הצלחתי לראות, את ההתנהגות השגויה — והיו 
למישהו  להעיר  כמו  זה  לי.  להראות  כדי  מספיק  אדיבים 
ואנ־ נעיר,  לא  רובנו  שיניו;  שבין  הפטרוזיליה  שבב  על 

שים לעולם לא יתעוררו. זה מצב עניינים עגום. אם "קוד 
המנצח" יתרום לחיי הארה אחת בלבד, אמרתי לעצמי, זה 
יהיה שווה את ההתמודדות עם המחשבה שממש השתתפתי 

בסדנה לשיפור עצמי וגם רצתי לספר.
מי  של  קרב־מאסף  מועדון  היא  המנצח"  "קוד  היה?  איך 
שמוכנים להפקיד את חייהם בכניסה כדי לקבל אותם בחזרה 
ביציאה אחרי אוברול ושטיפה. עקרונית, מדובר בסדנה המ־
תעסקת בפריצת גבולות — גבולות היכולת, הפחד, אי־ההח־
לטיות, האדישות, הייאוש — ובצורך לשנות את מה שבסדנה 

"אני מנסה לנשום", מספר 
אולמן, "ואין לי אוויר.
אין כלום. יש ואקום.

זה מבהיל בטירוף. אתה 
מבין שאתה הולך למות 
בתוך שניות. שככה זה 

נראה. הסתכלתי על אשתי 
שישנה לידי במטוס, 

והבנתי שעד שאני אתחיל 
להסביר לה, אני מת"

איך היה? "קוד המנצח" 
היא מועדון קרב�מאסף 
של מי שמוכנים להפקיד 

את חייהם בכניסה כדי 
לקבל אותם בחזרה 

ביציאה אחרי אוברול 
ושטיפה. אני יודע איך
זה נשמע — באמת, לא 

מגיע לכם — אבל התופעה 
הזאת גדלה מתחתינו 

במהירות עצומה

"גם אם תחשוב כל הזמן,
'אני אהיה עשיר' — זובי תהיה 

עשיר". אולמן בפעולה
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מכנים "הסיפור הפנימי" או "הפרדיגמה המחשבתית".
אני יודע איך זה נשמע — באמת, לא מגיע לכם, כבר 
שלפתם את האינסרטים הפרסומיים שהכבידו על המוסף 
הזה — אבל "קוד המנצח" גדל מתחתינו במהירות עצומה. 
איש   30 של  קהל  עם  כשנתיים  לפני  התחילו  הסדנאות 
("רובם משפחה וחברים שעשו טובה", נזכר אולמן), ומגי־

עות כיום ל־200 איש בסדנה, כשמדי חודשיים מתקיימת 
סדנה נוספת והביקוש עולה על ההיצע.

שלושה ימים ב"קוד המנצח" הוציאו גם אותי עם אנ־
רגיות גבוהות שהספיקו לשבועיים לפחות לפני שחזרתי 
להאמין שאני לא מאמין, אבל שינוי הפרדיגמה המחשב־

תית שלי התחיל, אני יושב איתה עכשיו כמעט מדי ערב 
ואנחנו דנים במה הלאה. מעבר לזה, שלושה ימים הדגימו 
שבו  האופן  את  המנצח",  "קוד  של  העצום  כוחו  את  לי 
הפכה הסדנה הזו לתנועה ארצית קטנה השולחת זרועות 

גם לקבוצות אימון וריצה ולאתרי אינטרנט ופורומים.
מותר אולי לחשוד שאולמן מגזים כשהוא 
ימלא  המנצח'  ש"'קוד  הרעיון  על  מדבר 
קיסריות ואת בנייני האומה בתוך שנתיים־
שלוש", אבל האיש הגיע עד היום — תמיד 
בזמן קצר מהמתוכנן — לכל אחת מהמטרות 
תוכנית  על  דיבורים  ועם  הצהיר.  שעליהן 
מעריצים  וקהל  בדרך  מרכזית  טלוויזיה 
רו־ טוני  להיות  בדרכו  אולמן  וגדל,  הולך 

בינס הישראלי — גורו של פריצת גבולות 
אישיים המדבר להמונים אחד־אחד. רובינס, 
מודל אמריקאי, ממלא אולמות ענק ומוכר 
שלוקח  אולמן,  וקלטות.  ספרים  מיליוני 
ממנו השראה, לא רוצה להיות רובינס, ובצ־
דק; הוא נראה ועובר טוב ממנו, ויש לו סיפור 

אישי נדיר יותר. 
רק אל תשאלו אותו במה שונה "קוד המ־
נצח" מסדנאות שיפור עצמי קודמות מסוג 
"לא  מושג.  לו  אין  כי  "אסט",  או  "פורום" 
מההארדקור,  באתי  ובאסט.  בפורום  הייתי 
ירוד,  גופני  ממצב  מהקריות,  מהצבא, 
ל'איירון מן'. ואחרי שפרצתי עוד גבול ועוד 
גבול, התחלתי לעשות את זה לא־

נשים".
עצמי.  לשיפור  סדנה  זו  בסוף 

יעילה מאוד, אני מודה.
שאנשים  מחסום,  איזה  "יש 

וכ־ אלינו.  שמגיעים  עד  פורום' —  'אה,  אומרים: 
כזה.  בקצב  שגדלנו  הסיבה  זו  מבינים.  שמגיעים, 
אין לי יחצן, לא פירסמנו כלום, אין שום פרופיל 
תקשורתי, עד אוקטובר האחרון לא היה אפילו אתר 

אינטרנט".
איך זה שונה מקואוצ'ינג?

"הבעיה עם הגדרות כאלה היא שכשאתה אומר 
לבן אדם 'קואוצ'ינג', הוא מכניס את זה לתבניות 
שהוא מכיר. כשאומרים 'מאמן אישי', אנשים מד־

מיינים מישהו שהוא חלק מאוכלוסייה ש־60 אחוז 
ממנה לא עובדים, אנשים שמלמדים על זוגיות 
כשלהם עצמם אין זוגיות טובה, או על כסף כש־
להם עצמם אין כסף. קואוצ'ינג עולה 300 שקל 
לשעה,  שקל   5,000 עולה  איתי  פגישה  לשעה, 
פלוס מע"מ. למה אני יכול היום להגיד את זה? כי 
אני עושה את זה. וכי אנשים מקבלים מזה ערך. 
כל בן אדם שאני נפגש איתו, אני שואל את עצמי: 

איזה ערך גבוה יותר אני יכול להביא לו?"

ושטרן  אולמן  מנסים  המנצח"  ב"קוד 
רק  שלפיו  הבסיסי  הרעיון  את  להעביר 
בנו  לחולל  עשוי  מקיף  חשיבתי  שינוי 
שינוי רגשי, שיגרום בתורו לשינוי בדרכי הפעו־

לה הקבועות שלנו ובעקבותיו לשינוי בתוצאות 
ובהישגים. זה לא מסובך, זה רק כמעט בלתי אפ־
שרי לביצוע עבור רוב האנושות. אחת הדוגמאות 
שאולמן מביא בסדנה היא של דיאטות קיצוניות 
טווח,  קצרות  תוצאות  שמניב  פעולה,  שינוי   —
אבל השמנה מחודשת בטווח הארוך בהיעדר שי־

נוי מחשבתי אמיתי. 

אני יכול לטעון שגם הסדנה היא סוג של דיאטה קצרת טווח 
כזו. אנשים יכולים בכלל לשנות את החומרה האישיותית 

שלהם? 
של  החיים  את  לשנות  שאפשר  לראשונה  הבנתי  "בפו"ם 
אנשים בוגרים. ברגע שאתה עושה שינוי פרדיגמטי, זה לצ־
מיתות, או עד שתחליף את הפרדיגמה. אנשים לא מבינים שיש 
מחשבות ורגשות לפני פעולות ותוצאות. אני לא איזה מוטי־

בייטור שיעשה לאנשים פאמפ־אפ רוחני, שיגיד להם 'אתם 
לחיים  ויחזרו  לשבוע  באופוריה  הביתה  ילכו  והם  נפלאים', 
האומללים שלהם. אני לא אשתמש במילים כמו 'אופטימיות', 
'להסתכל על חצי הכוס המלאה' — אלה קלישאות שאין מה 
לעשות איתן. גם אם תחשוב כל הזמן, 'אני אהיה עשיר' — זובי 
מה  תחשוב  להתלונן.  תפסיק  רוצה?  אתה  אבל  עשיר.  תהיה 
אתה רוצה ואיך, לא מה אתה לא רוצה. אנשים לא משיגים 
את מה שהם רוצים בגלל ארבעה דברים: כי הם לא מבינים 
את החוקים, כי אין להם מושג מה הם רוצים, פחד והרגלים. 
האתגר הגדול הוא לבצע שינוי שלא בא דרך 

הפעולות, אלא דרך החשיבה".
מה שאתה מציע למשתתפים הוא בעצם 

להפסיק לחשוב בצורה ביקורתית.
הייתי  אני  בביקורת.  הרבה  עסקת  "אתה 
תוך  מוצא  הייתי  דבר  בכל  שנה.   40 ככה 
שנייה את הבאג. והחיים הם מה שאתה מת־

מקד בו, ומה שאתה מתמקד בו גדל. תתמקד 
במגרעות, הן יגדלו". 

אז אסור לחשוב בצורה שלילית?
"מותר, אבל תשאל לאן זה מקדם אותך. 
אם זה מקדם אותך, תחשוב מחשבות שלי־
משיגים  לא  מהאנשים  אחוז  לכן 95  ליות. 

את התוצאות שהם רוצים".
מהנעשה  נניח,  להתרגז,  נאלץ  עדיין  אני 

במדינה. אתה לא?
פנימה  לשפוך  כוס,  לקחת  זה  "להתרגז 
מזה.  ימות  שמישהו  ולחכות  לשתות  רעל, 
על  תוותר  אחרת:  קצת  זה  על  תסתכל 
השאלה אם זה טוב או רע, נכון או לא נכון, 
ותשאל אם זה מקדם אותך. מי שיש לו אוב־
בנקאים  שיש  אותו  מרגיז  ונורא  רדראפט 
שמרוויחים יותר מ־200 אלף שקל בחודש, 
יש לי בשורה בשבילו: אין למשכורת שלהם 
שום קשר לאוברדראפט שלו. האוברדראפט 
שלו הוא תוצאה שמגיעה מהפעולות שהוא 
מסוימות, שרק אם הוא  ממחשבות  והפעולות באות  מבצע. 

ישנה אותן, דברים ישתנו.
בריאים,  שמחים,  עשירים,  להיות  רוצים  כולם  "שמע, 
ואני אומר: כולם יכולים. אבל הרוב לא יצליחו אף פעם, 
כי אין להם מוכנות. הם לא מוכנים. זה שהם אומרים שכן 
— או־קיי, מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? לרוב האנשים 
יש מחסום של ציניות, סקפטיות, חוסר ידיעה, תוויות. אני, 
לפני עשר שנים, היית מספר לי על 'קוד המנצח', הייתי 
אומר לך: אלה שני אנשים שעושים כסף על חבורת לוזרים. 
ככה הייתי מדבר איתך. וככה אנשים מקיפים את עצמם 
באלף ואחת חומות שנובעות מפחדים, סיפורים פנימיים, 

חינוך, 'אנחנו יודעים שככה זה'. אלה פרדיגמות".
אולמן ישכנע אתכם. שעה איתו תספיק. השאלה היא, 
כמובן, מה נעשה עם זה אחרי שנשתכנע — כי לאולמן אין 
צורך לדאוג; הוא כבר עושה. תנו לו, להערכתי, לא יותר 
מחמש שנים, ואלון גל ישאל את עצמו מי זה אלון גל. אול־

מן לא חושב כרגע על פוליטיקה, אבל יש לו רעיון כללי: 
"אנחנו מגיעים במדינה הזאת להישגים מדהימים, וזה בזמן 
שאנחנו מושכים אחד לשני ברגליים. אני רוצה פה דמו־

קטטורה: מקבלים החלטות באופן דמוקרטי, אבל מבצעים 
אותן כמו בדיקטטורה. הרי בסוף מי שמשנה פה זה האנשים 
שעושים מילואים, האנשים שעושים את הכלכלה יום־יום 
ובונים פה את התל"ג — לא אלה שיושבים בכנסת. אלה 
המדינה  את  ומחזיקים  והכנסות  ערך  שמייצרים  האנשים 

הזאת. השאר רואים טלוויזיה ומתלוננים".
אז סליחה ששיתפתי אתכם. הייתי מוכרח. אין לי עדיין מושג 
אם אלון אולמן שינה לי את החיים או אם אני כבר מוכן, אבל 
אני משתדל. מבטיח לעדכן. מה שבטוח: החיים של אלון אולמן 

עומדים להשתנות בקרוב שוב. תכף הוא יהיה בכל מקום.  †
raanan@y-i.co.il
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אמצע החיים. גל

"קואוצ'ינג עולה 300 שקל 
לשעה, פגישה איתי עולה 
5,000 שקל לשעה, פלוס 
מע"מ". אולמן

פריצת גבולות אישיים. רובינס
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סיירת שקד

יכולים לראות את זה".
אולמן בכל זאת קפץ לאינטרנט — 
"עניין אנתרופולוגי", כדבריו — לאתר 
של "איירון מן". "ואני קולט שההרשמה 
עומדת להיסגר. יש שם מונה כזה של 
מספר הנרשמים, ב־2,500 זה נסגר וכבר 
יש יותר מ־2,400. ואני יושב שם מול 
המחשב, ועולה לי בגרון מין רגש חמוץ 
כזה, כי אני קולט שאני רוצה, וזה נורא 
מפחיד אותי. ועוד שנייה זה נגמר, וזה 
יהפוך לעוד איזה סיפור כזה של משהו 
שרציתי ולא עשיתי כי משהו מנע את 
הבורסה,  המצב,  אשתי,  כאילו,   — זה 
הגורל, המזל, התרבות הארגונית, הזמן, 
הכסף, יו ניים איט, משהו חיצוני. אני 
הסיפו־ את  לעצמי  לספר  מתחיל  כבר 
רים ומבין שזה בולשיט. ישבתי שם מול 
המחשב ואמרתי לעצמי: פחדן. תירשם. 
אל תיסע, תירשם. אתה פחדן. תירשם. 

תנסה. בסוף נרשמתי".
זו הייתה, כמובן, שטות. אולמן מעו־
לם לא רכב עד אז יותר מ־35 קילומטר 
ברי־ ארבע  במאמץ,  לשחות,  והצליח 
כות רצופות. "אבל מצאתי את המאמן 
הכי טוב לזה, הלכתי אליו ואמרתי לו: 
'אני רוצה להיות איירון מן. אני יכול?' 
הוא אמר לי: 'אתה יכול'. הוא בנה לי 
תוכנית של שבעה חודשים וחצי והת־

בשבוע.  ימים  שבעה  להתאמן  חלתי 
כל יום קמתי בארבע וחצי בבוקר כדי 
להספיק לפני הנסיעה לצבא בגלילות. 
לעצמך  אומר  אתה  מה  היא  והשאלה 
כשהשעון מצלצל בארבע וחצי בבוקר, 
בינואר, קור כלבים בחוץ, גשם, חושך, 
לאימון  מהמיטה  עכשיו  שתצא  ולמה 
תצא,  אם  רואה  לא  אחד  אף  שחייה? 
יודע  גם  אתה  אכפת,  לא  אחד  לאף 
שאם תפסיד אימון לא יקרה כלום, אז 
מה מוציא אותך מהמיטה? אלה שאלות 
שהתמודדתי איתן בשלב ההוא — והיו 

מצע למה שיבוא אחר כך".
אולמן סיים את "איירון מן" אריזונה 
פנומנ־ "זמן  דקות,  ו־20  שעות  ב־12 
לי יחסית לציפיות שלי, אבל זה היה 

משני. כי כשחציתי את הקו שם, הבנתי משהו: ברמה הפ־
נימית הייתי מאושר, אושר שאי־אפשר לאמוד אותו. היום 
אני מבין שככה זה נראה כשמגשימים מטרות שיא, כשאתה 
עושה משהו שאתה רוצה ומרגש אותך, מפחיד אותך, ואתה 
עושה את זה וצמחת — הגוף שלך, התודעה שלך, הנפש, 
יודעת בשנייה, לא צריך לספר לה כלום, היא יודעת שאתה 
במקום אחר. שגדלת. ואמרתי לעצמי: אני חייב עוד מהדבר 

הזה.
"הבנתי ש'איירון מן' הייתה מטרה דמיונית, נורא רחו־

קה, אבל שמתי אותה ועשיתי סט של דברים שהביאו אותי 
לשם, ואני יודע לחזור עליהם. ואז הבנתי שאם אני רוצה, 
אני יכול לעשות כל דבר בשיטה הזו. התעוררה בי תחושה 
גדולה מאוד של נגישות. ופתאום הבנתי: זה לא אני, זה 
כולם! ואחז בי סוג של טירוף, כי קלטתי שכולנו, אם אנחנו 
סוג של מכונה, אנחנו חיים על שתי בוכנות מתוך שמונה. 
הבנתי שלא גירדתי עד עכשיו את קצה היכולות שלי. אני 
יכול לעשות מה שאני רוצה! וכמעט מיד הבנתי שאין לי 

מושג מה אני רוצה".

אז אולמן עשה את "איירון מן" עוד ארבע פעמים 
והתחיל לספר את הסיפור שלו. קודם בהרצאות 
קטנות, מבולבלות — "שילמו לי אלף שקל והייתי 
מבסוט עד הגג" — ואז גילה אותו בכיר בחברת ביטוח גדולה 
ואמר לו: "אני לוקח שליש מתקציב ההדרכה השנתי שלנו 
ותגרום  שלי  האנשים  את  שתיקח  רוצה  ואני  עליך,  ושם 
להם למה שגרמת לי בהרצאה". אולמן התחיל להיפגש עם 
סוכני הביטוח ההם, "ומה שקרה עם האנשים היה מדהים. 
הם העלו את אחוזי הרווח במספרים דמיוניים, התחילו לע־

משהו  פה  שיש  הבנתי  בבית.  יחסים  שיפרו  ספורט,  שות 
והתחלתי לשכלל ולשפר את זה". 

כיום אולמן עובד בעיקר עם חברות גדולות ודירקטו־
תל־ אוניברסיטת  (בשיתוף  אסירים  עם  גם  אבל  ריונים, 
אביב) ועם תוכניות כמו "מנוף" לקצינים מצטיינים בחיל 
האוויר, או אגודת "עולים ביחד" שמסייעת לאתיופים בו־
גרי תואר שני להשתלב בשוק. הוא הבעלים של שתי חב־

רות, "פריצת גבולות" ו"קוד המנצח" — שבה הוא שותף עם 
ערן שטרן, בעצמו מנטור ומרצה מבוקש, ומי שנטש משרה 

בכירה ב"אינטל" כדי להתחיל את חייו מחדש. 
לצ־ עקרונית,  אמורה,  הזו  החיים־מחדש  תעשיית  כל 
מסוגי,  אנשים  של  הזהירות־פאדיחה  פעמוני  ברוב  לצל 
אבל העובדה היא שהגעתי בסוף להשתתף ב"קוד המנצח" 
כי נזכרתי שהעצות המעטות ששינו את חיי עד היום לא 
הגיעו משום פסיכולוג מתומחר, אלא מאנשים שהיו מסו־

גלים לראות לרגע את השטח המת שלי, את כללי המשחק 
שאותם לא הצלחתי לראות, את ההתנהגות השגויה — והיו 
למישהו  להעיר  כמו  זה  לי.  להראות  כדי  מספיק  אדיבים 
ואנ־ נעיר,  לא  רובנו  שיניו;  שבין  הפטרוזיליה  שבב  על 

שים לעולם לא יתעוררו. זה מצב עניינים עגום. אם "קוד 
המנצח" יתרום לחיי הארה אחת בלבד, אמרתי לעצמי, זה 
יהיה שווה את ההתמודדות עם המחשבה שממש השתתפתי 

בסדנה לשיפור עצמי וגם רצתי לספר.
מי  של  קרב־מאסף  מועדון  היא  המנצח"  "קוד  היה?  איך 
שמוכנים להפקיד את חייהם בכניסה כדי לקבל אותם בחזרה 
ביציאה אחרי אוברול ושטיפה. עקרונית, מדובר בסדנה המ־
תעסקת בפריצת גבולות — גבולות היכולת, הפחד, אי־ההח־
לטיות, האדישות, הייאוש — ובצורך לשנות את מה שבסדנה 

"אני מנסה לנשום", מספר 
אולמן, "ואין לי אוויר.
אין כלום. יש ואקום.

זה מבהיל בטירוף. אתה 
מבין שאתה הולך למות 
בתוך שניות. שככה זה 

נראה. הסתכלתי על אשתי 
שישנה לידי במטוס, 

והבנתי שעד שאני אתחיל 
להסביר לה, אני מת"

איך היה? "קוד המנצח" 
היא מועדון קרב�מאסף 
של מי שמוכנים להפקיד 

את חייהם בכניסה כדי 
לקבל אותם בחזרה 

ביציאה אחרי אוברול 
ושטיפה. אני יודע איך
זה נשמע — באמת, לא 

מגיע לכם — אבל התופעה 
הזאת גדלה מתחתינו 

במהירות עצומה

"גם אם תחשוב כל הזמן,
'אני אהיה עשיר' — זובי תהיה 

עשיר". אולמן בפעולה


