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שנים לאחר מכן חזר אליי הכאב 
ההוא. התאשפזתי מיד, נותחתי 

ושוחררתי עם נקז בריאות. הסיכויים 
להישנּות הוערכו ב־50 אחוז".

פחדת?
"המוות לא הפחיד אותי. הקושי שלי 

היה להסתדר עם אי הוודאות ועם 
חוסר השליטה בחיי. בחרתי לעבור 

ניתוח, לאבד שליש מהריאה אבל 
לא להמשיך לחיות בתחושה שאין 

לי שליטה על חיי. זמן ההתאוששות 
הארוך מהניתוח היה הזמן שבו 

עצרתי וניסיתי להבין מה קרה ולמה 
קרה ולאן אני הולך מפה ומה אני 
עושה עם חיי. בדיעבד אני מבין 

שרק אחרי שכמעט מּתי התחלתי 
לחיות, ובעוצמה".

כמו בהרבה סיטואציות בחיים, 
התשובה לשאלה הגיעה אליו 

במקרה. "הייתי בן 40, מדריך פו"מ 
בצבא, ופגשתי במקרה חבורה 

של רצי מרתון. אף שעד אז לא 
רצתי מרחקים החלטתי שאם הם 
מצליחים, גם אני אצליח. בתוך 

שלושה חודשים השגתי את המטרה. 
כשסיימתי את ריצת המרתון 

הראשונה בחיי, הבנתי שזו הנקודה 
שבה מתחילים חיי החדשים".
כשסימן וי על המטרה הזאת, 

החליט אולמן לעלות מדרגה ונרשם 
לתחרות הטריאתלון החצי אולימפי. 
זה אומר לעבור 750 מ' בשחייה, 20 

ק"מ ברכיבה על אופניים וחמישה 
ק"מ בריצה. גם על זה סימן וי גדול. 

"במבט לאחור אני מבין שהאתגר 
משך אותי. רציתי להוכיח לעצמי 
שאני יכול לעשות הכל גם אחרי 
הניתוח ונרשמתי ל'איש הברזל'".
כדי להוכיח שאין משהו שהוא 

רחוק מדי ובלתי אפשרי?
"הספורט הוא תחום אחד שדרכו 

אפשר להוכיח את התיאוריה - שאם 
יש כיוון ומטרה ורצון, אפשר להגיע 

לשם. הזמן המקסימלי לסיים את 

תחרות איש הברזל הוא 17 שעות. 
אני סיימתי את התחרות ב־12 שעות 
ו־20 דקות, וקו הסיום של התחרות 
היה קו ההתחלה של חיי החדשים. 

זה היה הרגע שבו הבנתי שאני 
יכול לעשות כל מה שאני רוצה, 

ומלבד זאת גם הבנתי, שמה שנכון 
לגביי, נכון לגבי כולם. הבנתי שכל 
אחד יכול להגיע להצלחה. התובנה 

הזאת סימנה עבורי את היעד, את 
השליחות שלי, לייצר ולהפיץ 

ידע שיעזור לאנשים להבין את 
הפוטנציאל שטמון בהם, ולהגיע 

לתוצאות בעוצמה ובמהירות". 
זה היה הרגע שממנו התחיל אולמן 
להקדיש את כל זמנו ומרצו למען 

המטרה. הוא קרא הרבה ספרים 
בנושא, פגש אנשים שהתמחו 

בפריצת גבולות ובהשגת יעדים ועל 
בסיס הידע האישי והסיפור האישי 

שלו, בתוספת הידע התיאורטי 
שאסף, בנה את "קוד המנצח", מודל 

פרקטי להצלחה יישומית בחיים, 
שיכול להביא אנשים להגשמה 

עצמית ולהרגשה שהם בתוך החיים 
ולא רק עוברים לידם.

ובכל זאת רבים לא מגיעים ליעדים 
וחיים בתחושה של החמצה. 
"כולם רוצים להיות עשירים, 

בריאים, שמחים, מאושרים, אבל 
הרוב לעולם לא יחיו את החיים 
שהם יכולים לחיות, וזו תחושת 

ההחמצה הגדולה שרבים מרגישים. 
זה בגלל ארבעה חסמי הצלחה, 

שגורמים לנו לישון בעמידה, 
ובגינם אנחנו נותנים לחיים שלנו 
לעבור מנגד. אנשים לא מכירים 

את החוקים, החיצוניים והפנימיים, 
לא יודעים מה הם באמת רוצים, 
ולכן לא מציבים לעצמם מטרות. 

חייבים לזכור ששודד הזמן הגדול 
ביותר בחיים הוא היעדר כיוון. רוב 

האנשים פוחדים, ופחד מסמן את 
הגבולות שלנו. מי שמוכן לעשות 

רק את מה שנוח לו מוצא את 
עצמו עם חיים לא נוחים בקצה. 

החסם הרביעי הוא הרגלים, שאינם 
מקדמים אותנו לשום מקום בחיים. 

גם אצלי, עד גיל 40, הכל היה 
בגדר פקודות 'עבור', כי זה באמת 
מפחיד לעצור ולשאול שאלות. אף 

שבתוכך פנימה אתה יודע שלא יכול 
להיות שאלו החיים, הייתי כמו הרוב 

המכריע והתנהלתי על אוטומט, 
הישרדות תוך כדי תנועה".

אנשים פוחדים משינוי.
"אכן, הפחד מהווה חסם גדול 

להצלחה, ומסביר גם את הקושי 
להיגמל מהרגלים. אנשים חוששים 
לצאת מאזורי הנוחות שלהם. פחד 

הוא דבר טבעי. רק משוגעים לא 
פוחדים. לכולנו יש פחד קהל, כי 
אנחנו חוששים ממה יגידו עלינו. 

וכן, גם גברים פוחדים, וגם אני 
פוחד, אבל צריך לדעת להתמודד 

עם הפחד".
אתה ממלא אולמות, אנשים 

מגיעים בזכותך למקומות שלא 
חלמו להגיע אליהם. הגעת לפסגה?

"פסגה זו מטאפורה. הגעתי לכמה 
פסגות שבעבר לא הייתי מסוגל 

לדמיין אותן, וזה רק מעלה לי את 
התשוקה. פעם הייתה לי עבודה, 

אחר כך הייתה לי קריירה. היום אני 
בשליחות ועושה את עבודתי 

באהבה, רוצה לעזור לאנשים, כי 
לאנשים יש יכולות אדירות. פעם רק 

האמנתי, היום אני יודע שכל אחד 
יכול לחיות חיים טובים יותר ממה 

שהוא חי בהווה. אפשר להיראות 
טוב יותר, להיות בריא יותר, להגיע 
לאן שמבקשים להגיע. יש כל מיני 

פסגות בחיים. אנשי הברזל חיים 
בלהט ובתשוקה. האחרים חושבים 

'למה לא'. אני רוצה להביא כמה 
שיותר אנשים לשאול 'איך כן'. 

בסוף מבינים שאי אפשר לבזבז זמן. 
אפשר לבזבז את החיים". 

  
 אלון אולמן

"היום אני יודע 
שכל אחד יכול 

לחיות חיים 
טובים יותר 

ממה שהוא חי 
בהווה"


