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אלון אולמן משוכנע שלכל אחד מאיתנו יש 
גרסה אחרת, טובה יותר, שבה אפשר ליהנות 

ממשכורת משודרגת, זוגיות טובה והררי 
אנרגיה. רק צריך לדעת היכן ואיך לחפש את 
האני החלופי, ולהבין שמעבר לו מסתתר עוד 

אחד, מוצלח אפילו יותר. אצל אולמן עצמו זה 
קרה תוך כדי השתתפות בתחרות "איש הברזל", 
בעשור החמישי לחייו ועם ריאה קטועה, אבל 
לעשרות אלפי המשתתפים בסדנאות שלו הוא 
להוביל לאותה מטרהמבטיח שגם עבודה קשה מסוג אחר יכולה 

צילום: אריק סולטןאהוד מקסימוב

שאינו נגמר
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"אבל לפני הטכניקות, יש מהות: אני מראה שאפשר 
לבנות עתיד. ברמה הכי פשוטה זה נעשה על ידי הבחירות 

שלנו. רוב האנשים מחליטים מה לעשות בחיים על פי מודל 
הבינוניות. גם אני הייתי ככה. הם שואלים בתת־מודע שלוש 
שאלות: איפה יש כסף? מה לא אכפת לי לעשות? ובמה אני 
לא רע? במודל המצוינות, מדובר בשלושה מעגלים אחרים: 
מה נועדתי לעשות, מה התשוקה שלי, ומודל הפרקטיות. 

ויש תרגילים כדי למצוא את התשובות".
איך אתה גילית מה התשוקה שלך? 

"אחת השאלות ששואלים כדי למצוא את 
התשוקה, היא 'מתי אתה שוכח את עצמך?'. 

התשובה שלי הייתה: כשאני משחק 
כדורסל. עד שהתגייסתי הייתי משחק 

עם החבר'ה, ובאותו זמן הרגשתי שאני 
עף, אני מבסוט, יכול לשחק מהבוקר עד 

הערב. אוקיי, אז בגיל 42 הבנתי שאני 
אוהב לשחק כדורסל. אז מה, אני אבכה 

עכשיו על ההחמצה? לא, הרעיון הוא 
למצוא מה בכדורסל מדליק אותי. קלטתי 

שאני אוהב את האדרנלין בהתרחשות. 
הייתי רכז, והבנתי שאני אוהב להנהיג 

אנשים, להשפיע על התוצאה. גיליתי שאני 
הכי נהנה להוביל אנשים למקומות גבוהים יותר 
ממה שחשבו שאפשר להגיע. זה היה אופייני לי גם 
בכדורסל וגם בצבא. ואז התחלתי לנסח כל מיני משפטי 
כיוון, כי ללא כיוון, האנרגיה שלך מתפזרת. אולי יכולתי 

להיות מאמן כדורסל מעולה, אבל בסוף נהייתי מאמן 
מעולה מסוג אחר. 

"יש ארבעה דברים שמפרידים בינינו לבין חיים שנרצה: 
הראשון הוא שרוב האנשים חיים את כל חייהם מבלי להבין 

את החוקים. דבר שני, הם לא יודעים מה הם רוצים, אלא רק 
מה הם לא רוצים. דבר שלישי הוא פחד. אנשים מעדיפים 
להישאר באזורי הנוחות, ועושים רק מה שנוח. אני במשך 

שנים חשבתי שלהיות עצמאי זה מסוכן. סיבה רביעית היא 
הרגלים. לכולנו יש הרגלים, זה לא דבר טוב או רע".

אתה מדבר על הסדנאות כהגשמה של הרצון שלך לתת, 
אבל בסופו של דבר זה ביזנס. לא כל אחד יכול להוציא 
3,000 שקל על סדנה, ובטח לא 24 אלף שקלים לסדנה 

השנתית של "הנבחרת". 
"הסדנאות שלי מאוד זולות יחסית למקבילות 
בעולם, ויחסית לתועלת שהן מביאות. מעבר לזה, 

יש עלויות: האולם להרצאה, הכיבוד בהפסקה, 
אנשי הפקה ועוד. אם הייתי מיליארדר, או 

כשאהיה מיליארדר", הוא מחייך, "אני אממן 
את כל הפעילות הזו. אני מוכן לצורך העניין 

לקחת עיר שלמה ולעשות לה סדרה של 
סדנאות חינם. אבל אתה יודע מה יקרה? 

אנשים לא יבואו אם זה יהיה חינם. כי כשלא משלמים 
מחירים, לא קורה כלום". 

ההורים כאשמים נצחיים
אלון אולמן )52( מתגורר היום בשכונת דניה בחיפה, נשוי 
27 שנה לאורטל ואב לשלושה. הוא גדל בקריית־מוצקין, בן 
להורים שהתפרנסו רוב חייהם כשכירים. היחסים בבית, לפי 

המתואר בספרו, היו טעונים. המריבות בין ההורים, שהתגרשו 
שנים רבות אחר כך, השאירו אצלו ואצל אחותו שריטות 

ומשקעים. הוא לא הוציא החוצה דבר, שמר על כבוד הוריו, 
אך בתוכו ידע שלא כך אמורים להיראות חיי הנישואין. כילד 

גדל בתחושה שכל העולם על כתפיו, ושהוא חייב להביא 
תוצאות, להגיע להישגים, לנפק קבלות. בסיפור הפנימי 

שלו, הוא אומר, כישלון אף פעם לא היה אופציה. 
הכנסת בספר פרק אישי מאוד על בית הוריך. היה קשה 

לחשוף את התקופה הזו בחייך? 
"היה לי קשה כי אני מכבד את ההורים שלי. אני שומע 
אנשים שמדברים בצורה שיכולה לבייש את ההורים שלהם, 

וברור לי שלא הייתי עושה דבר כזה לעולם. התלבטתי 
המון, אבל הגעתי למסקנה שהפרק חשוב, משתי סיבות: 

קודם כול, הרבה אנשים מתגלגלים חיים שלמים עם 
האמירה 'ההורים שלי עשו לי ככה ועשו לי ככה', כועסים 

עליהם במשך שנים ומרגישים תקועים בגללם. ואני אומר: 
ההורים רצו לעשות לכם טוב, וזה מה שהם ידעו. אתם רוצים 

לשנות את החיים שלכם? תשנו. אתם לא קשורים אליהם, 
ואל תכעסו עליהם. 

"הסיבה השנייה להכנסת הפרק היא שכתבתי אותו 
לאנשים שהם הורים עכשיו, או שיהיו פעם הורים, ורציתי 

שיבינו שכל מילה שנאמרת בבית מייצרת תרבות ארגונית. 
אנשים לא ערים לזה. אדם שבא עצבני הביתה וצורח 

על המשפחה שלו, גורם נזק עצום. בסדנה שלי מתרחבת 
לאנשים התודעה, והם פתאום שמים לב שהם כל הזמן 

צורחים על הילדים, או בכלל לא שמים לב אליהם. העולם 
שלנו משתנה כשאנחנו משתנים. כשאנחנו גדלים וטוב לנו, 

הילדים שלנו לא יריבו איתנו לעולם". 
ההורים שלך קראו את הספר? 

"הם קראו. לא הייתי מוציא אותו בלי הסכמתם. הלכתי 
לכל אחד מהם בנפרד, עשיתי תיקונים וקיבלתי את ברכתם. 

והאמת היא שזה קירב אותנו. אבא שלי מעביר לי סמ"סים 
נרגשים שהוא מקבל מאנשים בעקבות הספר". 

בנערותו הוא היה תלמיד לא מבריק במיוחד, אחד 
שהולך לבית הספר "כדי לעשות בגרות, לא כדי ללמוד". 
הפרק הצבאי שלו, שהחל ב־1984, כבר היה שונה לגמרי. 

הוא התגייס לחיל הים ורשם שם קריירה מפוארת, שנמשכה 
24 שנה. במהלך התקופה הזו סיים בהצטיינות תואר ראשון 

בכלכלה באוניברסיטת חיפה ותואר שני במנהל עסקים 
בשלוחת אוניברסיטת הריוט וואט, גם הוא בהצטיינות. 
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צי גיל 30 עוד היה אלון אולמן קצין מבטיח 
בחיל הים. הוא כבר הספיק לפקד על 

סטי"ל ועל בית הספר לחובלים, וסומן 
כמפקד עתידי של החיל. אבל אז, בטיסה 

חזרה מחופשה בטורקיה, קרסה אחת 
מריאותיו. הוא הפסיק לנשום, וניצל רק 

בנס. הרופאים שטיפלו בו בארץ אבחנו שהוא סבל 
מתופעה נדירה שנקראת "חזה אוויר ספונטני", וקבעו 

שקיים סיכוי של שלושים אחוז שהמקרה יחזור על 
עצמו. ארבע שנים וחצי אחר כך המקרה אכן חזר, 

והסיכוי לקריסה נוספת עלה לחמישים אחוז. אולמן, 
שרצה להסיר מעליו את חרב דמוקלס האכזרית, פנה 
לרופאו בבקשה: "דוקטור, תקן אותי". והדוקטור אכן 

תיקן אותו, וכרת לו שליש ריאה. 
מכאן היו חייו יכולים להידרדר לסיפור טראגי של 

החמצה גדולה, אך אולמן שינה לגמרי כיוון. בגיל 40 הוא 
החליט להשתתף בריצת מרתון, שאחריה יבואו עוד רבות 
נוספות. שנה לאחר מכן קפץ מדרגה או שלוש, וצלח את 

תחרות "איירון־מן" )"איש הברזל"( הכוללת שלושה מקצועות 
ספורט: שחייה של 3.8 קילומטר, רכיבה על אופניים לאורך 

180 קילומטר, ולקינוח ריצת מרתון בת 42 קילומטר. 
התחרות ההיא, אומר אולמן, גרמה לו להתעורר. "לאורך 

ארבעים שנה השגתי כל מה שרציתי, אבל ישנתי מבחינה 
תודעתית. כששאלתי את עצמי מה אני רוצה, לא ידעתי 

לענות. לא היה לי שום חלום, ואם עלה אחד כזה בראש, מיד 
הייתי מוריד אותו. האיירון־מן פקח לי את העיניים".

אולמן הבין אז שאם הצליח לעבור משוכה כה גבוהה 
בעזרת הכנה שנמשכה כשמונה חודשים בלבד, יש כאן 

עיקרון שניתן ליישם על כל דבר אחר בחיים. "מה שאתה 
מתמקד בו – גדל", הוא מתמצת. "אנשים מתמקדים במה 

שהם לא רוצים, אז זה מה שגדל. אם יתחילו בתהליך ממוקד 
ויגדירו מה הדברים שהם כן רוצים - הם ישיגו אותם". 

מאז אותה תחרות איירון־מן - הראשונה מבין חמש שבהן 
השתתף - התחיל אולמן להקדיש את חייו לחקירה, מיפוי 

ומידול של הדי־אן־איי של ההצלחה המעשית. "ניסיתי 
להבין מה עושה את ההבדל בין מנצחים לבין השאר. איך 
אנשים יכולים להשיג שליטה על החיים ולגדול, ואיך הם 

יכולים להיות טובים יותר", הוא אומר. 
את תוצאות מחקרו הפך לשיטה ולדרך חיים. הוא פיתח 

סדנאות למימוש עצמי שבעזרתן הגיע לעשרות אלפי 
אנשים, והסביר להם איך לקדם כמעט כל רצון או חלום. 

לפני כמה שבועות ראה אור ספרו "פריצת גבולות - כיצד 
להגשים את החיים שרצית" )הוצאת כתר(, שבו אולמן 
מגולל את תובנותיו, לצד סיפור חייו הבלתי שגרתי. 

"במהלך תשע שנים גנזתי שתי גרסאות של הספר, שלא 
היו מספיק טובות", הוא אומר. "התעקשתי כי רציתי שהספר 

הזה ישפיע, שאנשים יחיו טוב יותר בזכות מה שיקראו בו. 
היה לי מאוד חשוב שהוא לא רק יהיה להיט, אלא יחזיק 

חמישים שנה".
נשמע מעט יומרני? בשיטת אולמן, כזכור, צריך 

להגדיר מה רוצים, ולהישאר ממוקדים. עכשיו נותר רק 
לחכות חמישים שנה ולראות אם המנטרות שבספרו – 

בנוסח "הצלחה זה לא פוקס, קרמה, מזל, או ֶגנים" – עדיין 
משפיעות על המוני קוראים, וגורמות להם להזיז קדימה את 

החיים שלהם.

להכיר את המחיר
לפני שאני ניגש לנתח עם אולמן ממה בנויה הצלחה, 

יש כמה דברים בסיפורו שאני חייב לברר. למשל, מאיפה צץ 
פתאום הרעיון לרוץ מרתון, בגיל לא צעיר ועם שליש ריאה 
פחות. הרי לפי המרחב התודעתי שלו באותו זמן, כפי שהוא 

מתאר בספר, יעד כזה היה לגמרי מחוץ למחשבה שלו. 
"בתקופה ששירתי כמפקד צוות ומדריך במכללה לפיקוד 
ומטה של צה"ל )פו"ם(, ראיתי שם בכל בוקר שני קצינים 

מקיפים בריצה את המסלול", הוא מספר. "יום אחד שאלתי 
אותם למה הם רצים כל כך הרבה, והם ענו שזו הכנה 

למרתון. שניהם נראו טוב, ועם אנרגיה גבוהה, ואילו אני 
באתי לעבודה כמו שהרבה אנשים מגיעים - עייף ובמחשבה 

של 'מתי זה כבר ייגמר'. הייתי אז כמעט בן 40, גיל שבו 
אתה מתחיל לעלות במשקל ולקבל איזה סנטר, וכולם 

חושבים שככה זה צריך להיות. ופתאום אני רואה אנשים 
בגיל הזה שהם לא ככה. האנרגיה שלהם משכה אותי, אז 

התחלתי לרוץ איתם. בהתחלה סתם בשביל ההרגשה הטובה, 
אבל אחר כך אמרתי: אני אתן לעצמי מרתון כמתנה ליום 

הולדת 40".
ומצבך הבריאותי לא הפריע לך?

"לא אמרתי לעצמי 'היי, יש לך בעיה בֵריאה'. סירבתי 
לקבל את זה כמגבלה, כי המגבלות שלנו הן בראש. אם 

תשמע לכל מיני רופאים שאומרים שיש לך איזו תסמונת 
בארבע אותיות, ותחשוב שבגללה אתה לא יכול להיות 

תלמיד טוב, אתה גם לא תשאף להיות כזה, ובטח לא 
תבצע פעולות שיובילו אותך לתוצאות טובות. יש 

לי שני ילדים עם ADHD, ושניהם תלמידים 
מצטיינים. הם אמנם משקיעים הרבה מאוד 
בשביל זה - אבל התפיסה שלהם היא שהם 
יכולים. אל הסדנה שלי הגיעו אנשים בעלי 
בעיות רפואיות מאובחנות, ורבים מהם כבר 

עושים מרתון ואיירון־מן". 
מה הקשר בין שאיפה להצלחה לבין עיסוק 

בספורט?
"יש לזה הרבה תשובות, אבל נתחיל מכך 

שכל מי שאוהב את החיים שלו, עושה ספורט - 
ולחילופין, כל מי שעושה ספורט לאורך זמן, יאהב 
את עצמו ואת החיים שלו. כשאנחנו מזניחים את 

עצמנו, אנחנו מזניחים את הנכס הכי יקר, חשוב ומניב 
שיש לנו".

הרבה אנשים מודעים לחשיבות של הספורט, ובכל זאת 

לא עושים.
"אז הם לא ממש 

מודעים. יש שבע רמות 
תודעה לכל דבר, והרמה 
השביעית, העליונה, היא 
הידיעה. לדעת משהו זה 
לחיות אותו. כשעישנתי, 

ידעתי שסיגריות מזיקות. עד 
גיל 41 אכלתי מזון שהוא גרוע 
לגוף, וידעתי שהוא לא בריא. כל 
זה לא נקרא ידיעה. אבל כשאתה רץ 
במשך חמש שעות ולא כואב לך הגוף, אתה 

יודע מה זה אוכל מתאים. 
"סיבה שנייה לעיסוק בספורט היא 
שאנשים מתחילים להבין שהדרך הכי קלה 

להשפיע על העולם הרגשי היא לעבוד על העולם 
הפיזי. אנתוני רובינס )גורו אמריקני בתחום ההתפתחות 

האישית – א"מ( אומר: Emotion From Motion - רגש 
מגיע מתנועה. ה־E זו אנרגיה. כשאדם קם בבוקר 
ומתחיל לרוץ, הוא שמח. הוא נפגש עם הטבע. גם 

אמירת תודה משפיעה על הרגש. ברגע שאדם מוקיר 
תודה, הוא מסלק כל פחד. חצי מהתפילות זה להגיד 

תודה, ואחר כך לבקש דברים שאתה רוצה".
אבל המשתתף באיירון־מן צריך להיפגש לא רק עם 

הטבע, אלא גם עם עצמו. בספרו מתאר אולמן איך בתחרות 
הראשונה שלו, שהתקיימה באריזונה החמה, רגע אחרי סיום 
הרכיבה בת 180 הקילומטרים הוא הרגיש שהשריר הארבע־

ראשי קופץ החוצה מרגלו. אולמן הצליח להחזיר את השריר 
למקומו, ואז פתח בריצת המרתון. 
נשמע לא אנושי. איך זה אפשרי?

"איך זה אפשרי? עד שלא תעשה, לא תדע. זה כמו 
הסיפור המפורסם על אותה אמא אמריקנית שהבן שלה נפל 
מתחת למכונית, והיא הרימה את הרכב למשך איזו דקה עד 
שהגיעו אנשים לעזור לה. גם אותה שאלו איך היא הצליחה 

לעשות את זה".
אבל בניגוד אליה, אתה לא היית חייב.

"זו באמת שאלה, אם הייתי חייב או לא. בדי־אן־איי 
שלי כישלון הוא לא אופציה. לא יכולתי לחזור הביתה בלי 
שהשלמתי את התחרות. אמרתי לעצמי שאני צריך להביא 

תוצאה. לכל אחד יש שלב קשה מאוד בחיים, וכשהוא אומר 
'חשוב לי', השאלה היא איזה מחיר הוא מוכן לשלם. רוב 

האנשים לא עושים דברים פרואקטיבית; לא משקיעים את 
המאמץ הדרוש כדי להשיג מטרה מסוימת, אלא רק כשהם 

חייבים, כשהעולם מנחית עליהם. 
"דבר שני: בזמן האימונים לתחרות הבנתי שהגוף יכול 

להתאושש גם כשקשה לו. עבדתי על זה, דיברתי עם עצמי 
מנטאלית ועשיתי עוד כמה טריקים, כמו לחשוב 'איך כן' 

ולא 'למה לא'. ידעתי גם שבמקום להסתכל על מה שקורה 
עכשיו, אני צריך לדמיין מה יקרה בקו הסיום, שם מחכים 

הילדים שלי. זה נותן כוח. ודבר נוסף, מאוד פרקטי, ששאול 
מהשדה המבצעי: כשהמוח אומר לך 'אתה לא יכול יותר, זה 

גדול עליך' – ואני באמת הייתי גמור - מה שיכול לעבוד 
זה לעשות צעד קטן בכיוון המטרה. אמרתי לעצמי: עזוב 

איירון־מן, עשרה מטרים אתה יכול לרוץ? ברור. מאה מטר, 
יכול? יכול. ואז אתה מתחיל 'לגנוב סוסים'. רציתי להיכנס 

למצב של ריצה, ובאמת כשיצאתי התנאים נוצרו מחדש. 
הקהל עודד, התפקוד של הרגל השתנה, הייתה לי אנרגיה 

אחרת. לכולנו יש קטעים קשים בחיים - פשיטות רגל, 
גירושין, פיטורין. הטריק הוא לחשוב קודם על הצעד הבא, 

מה אתה כן יכול לעשות". 

כשנגמרת תקופת ההישרדות
ואת מה שכן אפשר לעשות, אולמן מלמד 

בסדנאות השונות שלו. הוא נע על הבמה 
בגמישות של בלרינה, ומדבר בשטף במשך 

שעות ארוכות. הבטרייה שלו לא נגמרת. הוא 
מצויד בתספורת עדכנית, חליפת יוקרה ונעלי 
עור משובחות, ולהשלמת תצוגת הטופ־מודל 

מתנוססת על אחת מאצבעותיו טבעת כסף 
מעוצבת. הכריזמה נשפכת לו מכל תא בגוף. 

הוא יורה סיפורים ותובנות בקצב, ומתבל 
בהומור שובב. חלק מהמסרים שלו על אודות 

נתינה, נאמנות, אושר ויושר הם יהודיים להפליא. 
לא פעם הוא משלב רעיונות השאובים מהקבלה, 

מזכיר את הרמב"ם וגם את "ההוא שלמעלה".
ביום השלישי והאחרון לסדנה שנקראת "קוד 

המנצח", אולמן מעלה על הבמה כמה מבוגרי "הנבחרת", 
כאלה שהשתתפו בסדנה המתקדמת שלו שנמשכת שנה 

תמימה. בטטות כורסה לשעבר, שחלקם הפכו במהלך השנה־
שנתיים האחרונות לרצי מרתון ומתחרי איירון־מן, ותוך כדי 
שיפרו את חייהם בתחומים שונים כמו זוגיות, עסקים וגידול 

ילדים. הם מספרים על השינוי שעברו, והקהל מרותק. 
בעקבותיהם עולים לבמה גם ילדיהם, שמדברים בפתיחות 

יוצאת דופן ומפגינים ביטחון עצמי של טייסי קרב. נעם 
בת ה־12 אומרת שם בטבעיות משפט שקשה לשמוע מבני 
גילה: "אם לא הצלחתי במשהו, אני תמיד יודעת שיש עוד 

דרך". אולמן עומד מהצד ומכוון, מציג לבוגריו שאלות, 
ונראה שהוא נהנה מהתוצאות.

מה מחפשים אלה שמגיעים לסדנאות שלך? 
"באים מכל מיני סיבות, ובין השאר זה קשור בגיל. טווח 

הגילאים רחב מאוד, אבל הרוב הם בני 40 פלוס־מינוס, 
גיל שבו אתה גומר את תקופת ההישרדות ואומר 'אני יכול 

יותר'. בהתחלה אנשים עובדים על אוטומט – מתחתנים, 
מביאים ילדים, עושים וי על הכול. ואז מתחילים לשאול: 

מה, כל החיים זה מטלות? חייב להיות משהו חכם יותר. 
"אנחנו בתחילתה של מהפכת התודעה. היום מבחינה 

חומרית יש הכול, ובכל זאת אנשים לא מאושרים יותר 
מכפי שהיו פעם. צעירים היום שואלים שאלות. כשאני 
הייתי בן 18, ההורים שלי אמרו 'תעשה תואר, תשיג לך 
עבודה טובה וקבועה', וזה מה שחיפשתי. הילדים שלנו 

כבר מחפשים עניין, משמעות, הגשמה. זו תופעה נהדרת. 
בני 18 רוצים לקבל כלים להצלחה בחיים, למצוא ייעוד 

וגם לעשות כסף. כסף זו לא מילה גסה. כשאתה נמצא 
בהישרדות, אתה לא יכול לעזור לאף אחד. כשאתה 

בעצמאות כלכלית, אתה יכול לעזור למי שאתה רוצה.
"יש לי סדנה בשם 'קוד הכסף', שבה אני מלמד איך 

להגיע לעצמאות כלכלית ולחופש כלכלי - שני מונחים 
שונים, אגב – ואת הסדנה הזו הכי קשה לנו לשווק. למה? 
כי אנשים בארץ קושרים כסף לשחיתות, לגנבה, למוסר 

ירוד. אני כילד החלטתי שאני לעולם לא אהיה באוברדרפט, 
כי ראיתי את הכאבים שהיו בבית כתוצאה מזה. לא היה 

מישהו בסביבה שיגרום לי להחליט להיות עשיר. אתה משיג 
בדרך כלל רק את מה שאתה מחליט להשיג, ואם אתה 

לא מחליט - לא תגיע לזה. אם לא הייתי מחליט לעשות 
איירון־מן, לא הייתי עובד בלהיות איירון־מן. אלו לא דברים 

שקורים במקרה. גם להיות אדם טוב לא קורה במקרה. מי 
שעובד בחיים שלו, החיים שלו עובדים; מי שעובד 

במיליון דברים, רק לא בחיים שלו - החיים שלו 
לא עובדים". 

אתה מדבר בספר ובסדנאות על הצלחה. 
מהי הצלחה מבחינתך?

"יש לזה הרבה הגדרות. בוב דילן אמר 
למשל שאם אתה קם בבוקר, הולך לישון 

בערב, ובין לבין אתה עושה מה שאתה 
רוצה - זו הצלחה. ההגדרה שלי להצלחה 
היא לחיות את החיים שאתה רוצה, תוך 

שאתה מתקדם כל הזמן ומביא ערך 
לאחרים, ועושה זאת בקלות נטולת מאמץ. 

עכשיו, 'קלות נטולת מאמץ' אין פירושו לא 
לעשות כלום. עד שאדם הופך להיות מאסטר 

במשהו, למשל בגלישת סקי, הוא משקיע הרבה. 
ברגע שהוא הופך למומחה, זה כבר בא לו בקלות 

נטולת מאמץ".
יש איזו נקודה שממנה אפשר לומר "הגעתי להצלחה"?
"אין נקודה שצריך להגיע אליה. לכל אדם יש גרסה 
אפשרית אחרת, גדולה יותר ממה שהוא חי כרגע. אפשר 

לקרוא לזה גרסת־על, 'האני הגדול' או 'האני הפוטנציאלי'. 
הרעיון הוא לגדול באופן מתמיד, ובכל יום להיות יותר ממה 

שהיית אתמול.
"בעיניי, מטרת החיים היא נתינה. כשאתה נותן למישהו 

דבר שהוא צריך – ולא משנה אם זה הבן שלך, זוגתך, 
הקהילה שלך, המדינה שלך - אתה מאושר. ואדם יכול לתת 

רק מה שיש לו. האושר זה לדעת מה אתה רוצה, לצמוח 
לשם ולהיות מסוגל לתת". 

דיברת על "לחיות את החיים שאתה רוצה". יש אנשים 
שיגידו - "אין לי רצונות או חלומות". איך מגלים מה 

באמת רוצים?
"זה תהליך ארוך, ויש הרבה כלים ושיטות. 

אנשים אפקטיביים בונים לעצמם תמונת־עתיד 
כמה שנים קדימה, לפי פרמטרים שונים: דברים 

פנימיים כמו ביטחון עצמי, דימוי עצמי - ודברים 
חיצוניים כמו בריאות, כושר גופני, מראה. קשה לאדם 

לענות מה הוא רוצה להיות בעוד חמש שנים, אבל יש כל 
מיני טכניקות שמפרקות את השאלה. לדוגמה, אני שואל 

אילו ארבע דמויות מההיסטוריה אתה מעריך, ומה אתה 
שאינו נגמרמעריך בהן. זה נותן כיוון. 

"סירבתי לקבל את 
הבעיה הבריאותית כמגבלה, 

כי המגבלות שלנו הן בראש. אם 
תשמע לרופאים שאומרים שיש לך איזו 

תסמונת בארבע אותיות, ותחשוב שבגללה 
אתה לא יכול להיות תלמיד טוב, לא תבצע 

פעולות שיובילו אותך לתוצאות טובות. 
יש לי שני ילדים עם ADHD, ושניהם 

תלמידים מצטיינים, כי התפיסה 
שלהם היא שהם יכולים"

הטריק הוא תמיד לחשוב על הצעד הבא. אולמן בתחרות איש הברזל

כשילדים מבינים את הקשר בין להיות בני אדם טובים ובין הצלחה אישית, האלימות יורדת לאפס. צילום אילוסטרציה

"כסף זו לא מילה 
גסה. כשאתה בעצמאות 

כלכלית, אתה יכול לעזור למי 
שאתה רוצה. יש לי סדנה בשם 'קוד 
הכסף', שבה אני מלמד איך להגיע 
לעצמאות כלכלית ולחופש כלכלי, 

ואת הסדנה הזו הכי קשה לנו לשווק. 
למה? כי אנשים בארץ קושרים 

כסף לשחיתות, לגנבה, 
למוסר ירוד"
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בשנת 2008, שנתיים לאחר השתתפותו באיירון־מן 
הראשון, פתח חברה בשם "פריצת גבולות", שבמסגרתה 

הוא מקיים הרצאות וסדנאות לארגונים ולחברות מהמגזר 
העסקי. ב־2010 פתח את "קוד המנצח", שפונה לקהל הרחב. 

מקורות חייך, כפי שהן נפרשות בספר, נראה שתמיד 
היית טיפוס שפורץ גבולות ולוקח אחריות. זה לא עלול 

דווקא לרפות את ידי הקורא, שיגיד: לי אין אופי כזה, לכן 
ממילא לא אצליח?

"אם זה נכון, למה לא עשיתי בגיל 25 את מה שאני 
עושה היום?"

עשית בצורה אחרת. היית למשל מפקד סטי"ל, שזה דבר 
שלא הרבה אחרים עושים.

"תראה, לא כל אחד יכול להיות מנכ"ל איי־בי־אם, 
רמטכ"ל או רונאלדו. אנשים הם שונים זה מזה. אבל האם 

כל אחד יכול להצליח? בפירוש כן. כל אחד יכול להיות פי 
שניים, פי שלושה ופי 17 יותר ממה שהוא היום. והוא יכול 

להיות טוב יותר בתוך שנה־שנתיים, ואפילו בתוך חודש. 
ניקח לדוגמה אדם שהמשכורת שלו נמוכה מהממוצע. ביום 
שהוא מפסיק לצעוק על הילדים שלו, ובבית שלו מתחילים 
לאהוב ולכבד אותו, האם מצבו כבר יותר טוב? כן. האם הוא 
יכול לעשות את זה מבחינה פוטנציאלית? ברור. האם הוא 

זז לשם? רוב האנשים לא. הם לא קמים בבוקר ושואלים את 
עצמם - איך אני יכול להיות אדם טוב יותר, להתנהג טוב 
יותר לילדיי, או איך אני יכול להרוויח יותר כסף, להביא 
יותר ערך לקהילה שלי. כל אחד יכול למצוא את הדרך 
להיות יותר טוב ממה שהוא היה אתמול, אבל כדי שזה 

יפעל, צריך להתאמץ. עכשיו, תחשוב שהחיים של הילדים 
שלך תלויים במאמץ הזה, אתה עושה אותו או לא? ברור! 

למה? כי זה חשוב לך. מי שלא חשוב לו להיות בכושר גופני 
טוב, או להרוויח כסף, זה לא יקרה לו". 

כשנכנסתי להרצאה שלך הייתה לי תחושה חזקה של 
שואו אמריקני: מוזיקה מקפיצה, מעודדים מסביב, 

מחיאות כפיים. למה בעצם אתה צריך את זה? 
"האמת היא שאין לי צורך בזה - אני יכול לעלות לבמה 
בלי מצגת ובלי כלום. רק תן לי קהל להסתכל לו בעיניים. 
אבל זה דבר שהתפתח עם הזמן, מתוך הבנה שחוויה צריכה 

להיות רב־חושית. בסדנה עצמה יש חשיבות למוזיקה 
ולתנועה, כי הן יוצרות אנרגיה, ואנרגיה גבוהה מידבקת. 

אני רוצה לייצר תנאים שיעזרו לאימפקט".
כל זה לא פותח לישראלים בעיקר את הציניות?

"לחלקם כן ולחלקם לא. אבל מי שמגיע לסדנה 
מבין מהר מאוד שלא להתייחס בציניות לכלום, כי 

ציניות זה רעל". 

גן עדן עכשיו
מי שקשה לא להתייחס אליה בציניות היא נבחרת 

ישראל בכדורגל. ב־2012 שימש בה אולמן כיועץ מנטאלי, 
לצד המאמן אלי גוטמן. למרות הציפיות, הנבחרת לא השיגה 

את יעדיה ולא העפילה למונדיאל או ליורו. כשאני שואל 
את אולמן מה לדעתו הייתה הבעיה של הנבחרת באותה 

תקופה, ובעצם גם היום, הוא בורר מילים. "אני יכול לומר 
שהשחקנים שפגשתי היו חכמים, חרוצים והכי טובים בשדה 
שלהם. הבעיה לא נעוצה בהם. יש כל מיני סיפורים שאנחנו 

מספרים לעצמנו - שאין לנו גנים מתאימים, שהאירופים 
חזקים יותר ושהאפריקנים זריזים יותר. אלה שטויות. הראיה 
לכך היא שבגילאים 20־35, גילאי הכדורגל, יש לנו בשדות 

אחרים אנשים שהם הכי טובים בעולם. למשל סיירת מטכ"ל, 
או שייטת 13. כך גם יש לנו צעירים מוכשרים וחזקים 

שיכולים להיות הכי טובים בעולם בכדורגל. אנחנו צריכים 
לשאול את עצמנו: מה אנחנו עושים במקומות שבהם אנחנו 

כן מצליחים? מה השוני? האם זה קשור בנוער שמגיע, או 
במנהיגות? מה הנורמות והסטנדרטים הנהוגים שם? 

לאיזה טווח מתכננים, ומה המטרות?"
בין השורות אתה בעצם אומר שלא ממש 

יכולת לעזור להם.
"אני אגיד מה כן אפשר לעשות, וזה 

כנראה לא ייעשה. אם תהיה למדינת 
ישראל שאיפה גדולה ואמיתית להתברג 

במונדיאל, היא תצטרך ליצור מערכת 
שִתלמד באופן קבוע מה עושים 

בעולם - בבתי הספר לכדורגל של 
אייאקס, של ברצלונה - ולבנות תוכנית 

קדימה לעשר שנים. קודם כול להציב 
את המטרה, לשים כסף, ולא להסתכל על 
התוצאות של עוד שבוע. דבר נוסף, בראש 

הפרויקט הזה צריכים לעמוד מנהיגים בעלי 
הצלחה מוכחת בהובלת מערכות, והם יקבעו את 
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הנורמות והסטנדרטים שם".
מה קרה לדעתך למכבי תל־אביב בכדורסל, שמובסת 

השנה שוב ושוב על המגרש? הרי הוצבו שם מטרות, 
ויש סטנדרטים גבוהים.

"כדאי להסתכל על התמונה הכוללת ולשים לרגע בצד 
את מה שקורה לקבוצה עכשיו. מכבי תל־אביב מאז 1977 
ועד לפני שנתיים הייתה אימפריה. התחלפו שם שחקנים 

ומאמנים, אבל דבר אחד לא התחלף - המנהיגים. מנהיגות 
קובעת לאן אתה מכוון, ומהם הסטנדרטים, הנורמות 

והערכים שלך. ערכים חשובים מתוצאות; למעשה 
הם אלו שמביאים תוצאות. כולם מסתכלים 

על השנתיים שבהן הקבוצה מגמגמת, אבל 
כשמדברים על מכבי תל־אביב צריך לראות 

חבורה של אנשים שניהלו את הקבוצה 
בצורה מקצוענית שהתאימה לתקופות 

שונות, אנשים שעשו דברים מחוץ לעולם 
הכדורסל, ועשו זאת בהצלחה. צריך לקחת 
מהם השראה. עכשיו זה קורה גם בהפועל 

ירושלים בכדורסל והפועל באר־שבע 
בכדורגל. באו לשם אנשים עם ערכים, חזון 

והצלחה מוכחת - והם מסתכלים קדימה".
גם אולמן מסתכל קדימה, אל הדור הבא. 
בשנתיים האחרונות הוא עובד על מיזם בשם 

"קוד המנצח לצעירים", שמיושם בכיתות ה'־ו' של 
בית הספר ידלין בראשון־לציון. "הילדים שם לומדים 

כישורים להצלחה בחיים", הוא מסביר. "הם לומדים להציב 
לעצמם מטרות, לבנות תמונה מנצחת ולקיים יחסים טובים 
בתוך הבית. והדבר הכי יפה זה שהם מבינים את הקשר בין 
הפעולות לבין התוצאות שהם ישיגו. הם מבינים את הקשר 
שבין להיות בני אדם טובים יותר, שמועילים לחברה, לבין 

ההצלחה האישית. הם מבינים את הקשר בין נתינה לבין 
אושר. ואנחנו כבר רואים תפוקות מוכחות, כאשר המרכזית 
היא שהילדים רוצים ואוהבים ללמוד את זה. תפוקה נוספת 

היא שהאלימות ירדה לאפס. ילדים שהיו משתמשים בידיים 
כדי לפתור בעיות, קיבלו כלים להימנע מכך. 

"אחד החלומות הגדולים שלי הוא שבעשרות מדינות 
בעולם ילמדו את שיטת 'קוד המנצח לצעירים', אבל קודם 

כול זה צריך לקרות בישראל. מה שחסר לנו זה בעיקר כסף. 
יש כבר אישור ממשרד החינוך לתוכנית, אבל צריך גוף 

שיממן אותה, כדי להכשיר מורים ועוד". 
חלום נוסף של אולמן הוא לסייע לקירוב לבבות בתוך 

החברה הישראלית. "כל כך הרבה אנרגיות הולכות לאיבוד 
במריבות בתוך הבית ומחוצה לו. לפי התפיסה שלי, גן עדן 
וגיהנום הם מצבי תודעה. ימות המשיח, על פי כל הדתות, 
אלו ימים שבהם תהיה בעולם מאסה קריטית של אנשים 

בעלי תודעה רחבה, שמתעסקים בהתפתחות אישית. 
ברגע שזה יקרה, העולם ייראה אחרת". 0
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"כל מילה שנאמרת 
בבית מייצרת תרבות ארגונית. 

אדם שבא עצבני הביתה וצורח על 
המשפחה שלו גורם נזק עצום. בסדנה 
שלי מתרחבת לאנשים התודעה, והם 

פתאום שמים לב שהם כל הזמן צורחים על 
הילדים, או בכלל לא שמים לב אליהם. 
העולם שלנו משתנה כשאנחנו משתנים. 

כשאנחנו גדלים וטוב לנו, הילדים 
שלנו לא יריבו איתנו לעולם"

שואו בנוסח אמריקני. אולמן בהרצאה
איי
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