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יומן אישי שמעצים מוטיבציה וגורם לדברים לקרות

האם אתם מרגישים שאין לכם זמן לנשום?

אתם קמים בבוקר בעייפות ובחוסר חשק, במהלך היום רודפים אחרי השלמת רשימת משימות 

אינסופית, ובסוף הולכים לישון, כשאתם עם הלשון בחוץ? וככה יום אחרי יום? יש לכם הרבה 

שאיפות, אבל לא ברור מתי תגשימו אותן? אתם רוצים לחיות חיים טובים יותר, אבל אתם לא 

יודעים איך עושים את זה?

בדיוק בשביל זה יצרתי את "יומן הכוח לפעול". "יומן הכוח לפעול" יעזור לכם לקחת שליטה 

על החיים שלכם. הוא כמו מאמן אישי, שמעצים את המוטיבציה וההתלהבות וגורם לדברים 

לקרות. בעזרתו תוכלו ליצור את השינוי שתמיד רציתם לעשות. תוכלו לצאת לדרך חדשה או 

לצאת לדרך שבה ניסיתם ללכת, אבל חשתם שאיבדתם את הכיוון. "יומן הכוח לפעול" יעזור 

של  השגרה  אחר  להיסחף  ולא  באמת,  לכם  החשובות  במטרות  האנרגיה  את  להשקיע  לכם 

החלום שלכם  את  לראות  לכם  יאפשר  שלי  היומן  ומעשיים  פשוטים  כלים  באמצעות  החיים. 

הופך למציאות.

תוכל למצוא ב"יומן הכוח לפעול":

תכנית יומית ליצירת הרגלים מעצימים שנטמעים בך.	 

כלים פרקטיים, שיכניסו לחיים שלך שמחה ואנרגיה חיובית.	 

אסטרטגיה שתמנע ממך לפזר את האנרגיה ותחסוך ממך זמן יקר.	 

שיטה מוכחת, שמבוססת על מחקרים של פסיכולוגיה חיובית.	 

עשרות ציטוטים מעוררי השראה, שיגרמו לך לקום עם חיוך.	 

תכנית עבודה מעשית שתכוון אותך במהירות להגשמת החלומות שלך.	 

זוהי גרסה מקוצרת של "יומן הכוח לפעול". "יומן הכוח לפעול" המלא כולל גם יצירה ומעקב 

אחר יעדים ומטרות רבעוניות. היומן המלא כולל מדריך מפורט לכתיבת היומן, דפים מלאים 

לדוגמה ועשרות ציטוטים מעוררי השראה. בסדנה "הכוח לפעול" אני בונה יחד עם המשתתפים 

מטרה שנתית ותוכנית פעולה פרקטית ופשוטה להגשמתה במשך השנה. המשתתפים יוצאים 

עם רשימת יעדים ברורה מאוד לכל תחום בחיים שלהם. בוגרי סדנת "הכוח לפעול", שממלאים 

את היומן על בסיס יומי, מדווחים על ימים מלאי שמחה, תשוקה וחוויות מהנות, והכי חשוב, 

הם מדווחים על עמידה בהבטחות וביעדים שלהם. ניתן לרכוש את "יומן הכוח לפעול" המלא 

באתר חי שגיא - "הכוח לפעול".

https://haisagee.co.il/diary/
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הקדמה // איך נוצר "יומן הכוח לפעול"

לפני שבע שנים הייתי במאי סרטים מתוסכל, שלא מצליח למצוא עבודה. בכל פעם שאנשים 

שאלו אותי: "נו חי, אז מה אתה עושה?", הייתי מתחיל לגמגם ולהתבייש. באותה תקופה הייתי 

אחרי  תסריטים.  כתבתי  היום  ובמהלך  כבל-בוי,  מלון  בבית  עבדתי  בלילות  זומבי.  של  סוג 

משמרת לילה שנגמרה בשש בבוקר, הייתי קם בשתיים עשרה בצהרים. הדבר הראשון שהייתי 

אוכל היה פיתה עם שווארמה, ואז הייתי יושב לכתוב. כך נראו החיים שלי יום אחרי יום. לא 

היה לי חשק לעשות כלום, זוגיות הייתה בגדר מדע בדיוני עבורי, לגשת לדבר עם בחורה היה 

הדבר הכי מפחיד בעולם.

הייתי מתוסכל וממורמר. הייתי שואל את עצמי למה זה מגיע לי, חשבתי שזה לא הוגן, הרי אני 

נותן את כל מה שיש לי. הרגשתי שאני עושה כל כך הרבה פעולות להגשים את החלום שלי: 

גופי שידור, מגיש תסריטים  נפגש עם  ושני סרטים באורך מלא,  כותב סדרת טלוויזיה שלמה 

לקרנות, מביים סרטונים ויראליים שצוברים עשרות אלפי צפיות, נפגש עם משרדי פרסום ויוצא 

לברים, אבל לא משיג את התוצאות שאני רוצה. רוב הזמן בכיתי לפסיכולוג שלי, למשפחה 

אני  ממה  בעתיד?  יקרה  מה  כמו  שאלות  הזמן.  כל  במתח  הייתי  המצב.  על  שלי  ולחברים 

באופק.  תקווה  שום  הייתה  לא  הזמן.  רוב  אותי  העסיקו  איתי?  לצאת  תרצה  מי  אתפרנס? 

שאלתי את עצמי בשביל מה אני חי בכלל, והרגשתי שאין שום תועלת לקיום שלי בעולם הזה. 

אני כישלון.

בור  היה  זה  בלב שלי,  הבור  היה  לא  זה  בור.  ראיתי  ופתאום  שיניים,  לצחצח  בוקר אחד קמתי 

באמצע השיער, פתאום משום מקום נוצרה לי קרחת בגודל של כדור פינג-פונג. לא הייתה לי נשירה 

וגם לא הקרחתי. זה היה פשוט בור. למזלי היה לי שיער ארוך, אז סירקתי את השיער הצידה, 

שיכסה על הבור, וטסתי במהירות לרופא עור. הרופא החייכן אמר לי במבטא אמריקאי שיש לי 

"אלופציה אראטה". "מה?" שאלתי, "אלפוציה" הוא חזר.  "דוקטור תדבר עברית" אמרתי. "התאים 

של העור מתחילים לאכול את עצמם ואז יש חוסר בשיער באזור מוגבל. זה נוצר בעיקר ממתח". 

הוא הראה לי תמונות של אנשים עם הרבה בורות בשיער, וסיפר לי שזה נפוץ אצל גברים לפני 

החתונה. "טוב אחלה דוק, אבל איך מטפלים בזה?" הוא הסתכל עלי ואמר "אין דרך לטפל בזה, זה 

עובר לבד". הרגשתי איך אני שוקע בכיסא. הוא חייך "חי, זה לא רציני, רק תנסה להירגע וזה יעבור". 

"איך להירגע?" לא הבנתי. "תעשה יוגה, תעשה ספורט".

בנושא,  מחקר  ממש  עשיתי  להירגע.  דרכים  לחיפוש  שלי  המסע  את  והתחלתי  מהחדר  יצאתי 

קראתי מאות ספרים, ניסיתי רפואה סינית, הלכתי לעשרות סדנאות, יוגה, חשיבה חיובית, קבלה, 

פסיכולוגיה, משחק, קוצ'ינג, אושו והעצמה. במשך שנתיים הסתובבתי עם בורות בשיער שהסתרתי 

בהצלחה. אף אחד לא ידע על קיומם, לא המשפחה ולא החברים. חברים כבר אמרו "חי אתה לא 

ילד, תסתפר, לא יפה לך שיער ארוך". אמרתי "לא אני אוהב את זה זה מתאים לפוזה של הבמאי". 

כל הזמן המשכתי  לנסות ולמצוא דרכים להירגע. התחלתי ללכת לדיקור סיני. המדקר נתן לי סוג 

של פטיש קטן עם חודים קטנים מברזל. הוא אמר לי לדפוק באזור של הבור במשך שבע דקות כל 
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בוקר. לדבריו, זה אמור לפצוע את המקום ולחדש את מחזור הדם. הסתכלתי על הפטיש הקטן 

וגיחכתי. אבל אחרי שנתיים של חיפוש כבר הייתי פתוח לכל.

הראש.  על  הפטיש  עם  דפקתי  דקות  שבע  ובמשך  השולחן,  ליד  התיישבתי  למחרת  בבוקר 

טוב, מה עושים עכשיו במשך שבע דקות? התחלתי לחפש חומרים על העצמה אישית, ראיתי 

סרטונים ביוטיוב של המנטורים המובילים בעולם וקראתי ספרים ומחקרים על הצלחה. לאט, 

לאט שבע הדקות שהקדשתי לעצמי כל בוקר הפכו לרבע שעה, לחצי שעה ולבסוף לשעה. 

בלי לשים לב יצרתי את שעת הכושר הרגשי שלי.

והנפש.  הגוף  המוח,  את  שמעצבים  ומנטליים  פיזיים  תרגילים  סדרת  זאת  רגשי  כושר  שעת 

המטרה היא להביא את עצמך למצב הכי טוב שלך וליצור יום מלא תשוקה, מוטיבציה, שמחה 

והכרת תודה.

תוך חודשיים ה"אלופציה" חלפה, ותוך חצי שנה התחלתי לביים פרסומות לטלוויזיה. זמן 

לא רב לאחר מכן הכרתי את אהבת חיי, שהיום היא אשתי. עד היום אני לא מוותר על שעת 

הכושר הרגשי בבוקר. "יומן הכוח לפעול" הוא חלק מתרגול שעת כושר רגשי. את שאר 

התרגול אני מלמד לעומק בסדנה "הכוח לפעול".

כבר למעלה משבע שנים, שאני כותב ב"יומן הכוח לפעול". כל שנה הוא עבר שיפורים ושדרוגים 

עד לצורה הנוכחית שלו היום, שהוא קל לשימוש, מהנה ומספק תוצאות במהירות. המטרה 

שלכם,  היום  את  יתדלקו  אשר  מעצימים,  הרגלים  שיסגלו  מעשיים  כלים  לכם  לתת  היא  שלי 

יעזרו לכם לקחת חזרה שליטה על החיים שלכם ויאפשרו לכם להגיע לתוצאות שאתם רוצים 

באמת. השימוש ביומן ימנע מכם לפזר את האנרגיה שלכם במקומות לא נכונים, יחסוך מכם 

זמן יקר, והכי חשוב, יקצר לכם את הדרך להשגת החלומות שלכם.

https://haisagee.co.il/powertoact/
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החיים מלאים במכשולים דמיוניים.
- גראנט פרייזר -

שבת  / שישי   / חמישי   / רביעי   / שלישי   / שני   / ראשון         /    /    

תחילת היום

הבוקר אני מודה על...

1 .

2 .

3 .

אמרה חיובית מעצימה:)אני...(

אילו הזדמנויות ואפשרויות יש לי היום, שמלהיבות אותי? )למה אני כבר לא יכול לחכות( 

1 . 

2 . 

3 .

מהי המטרה שאני מתמקד בה היום? )מתוך המטרות הרבעוניות(

הרבעונית  מהמטרה  הנגזרות  הבסיס  משימות  )מתוך  היום?  בה  מתמקד  שאני  הבסיס  משימת  מהי 
שבחרתי(

משימות יומיות )משימות יומיות הנגזרות מהמטרה הרבעוניות שבחרתי(

                                                                                                                  מסגרת זמן

המשימה החשובה ביותר היא. 1

2 .

3 .

ההרגל השבועי שלי )פעולה שאעשה בכל יום במהלך השבוע הקרוב(

איזו שאלה מקדמת אני יכול לשאול? )שאלה שמניעה אותי לבצע את הפעולות שלי(

שבוע 1
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סוף היום

דבר מדהים שקרה לי היום: ממה נהניתי היום? מה אהבתי?

מה למדתי היום? )הזדמנות להשתפר(

ניצחון שלי: מה הצלחתי היום? איך התקדמתי?)אזור להשוויץ בו(

כמה עמדתי במטרה שלי היום מ- 1-10 ?

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

איך אני משתפר מחר?

איזה משפט שמעתי או קראתי ונתן לי השראה?

על מה אני מודה הלילה...

 .1

.2

.3

אמרה חיובית מעצימה לפני השינה: )אני...(

 עשיתי את הטוב ביותר שלי.
היה לי יום נפלא ומוצלח.
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משוב ומעקב שבועי – לראות את השינוי

איזה רגע קסום היה לי השבוע? )תמונה מרגע מרגש או מעורר השראה(

מהם שלושת הניצחונות הגדולים ביותר שלי השבוע?
1 . 

2 .

3 . 

מה השיעור המשמעותי ביותר שלמדתי השבוע?

איך אני אתגמל את עצמי על שבוע נפלא? )לתת לעצמי מתנה(

איפה אני מ-1-10 ביחס למשימות הבסיס שלי:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 המשימה       

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 המשימה       

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 המשימה       

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 המשימה       

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 המשימה       

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 המשימה       

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 המשימה       

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 המשימה       

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 המשימה       

איך אני יכול להגיע לתוצאות טובות יותר? איך אשתפר בשבוע הבא? )אני משתפר ומתרחב(

1 . 

2 . 

3 .

סה״כשבתשישיחמישירביעישלישיראשוןטבלת מעקב אחר ההרגלים שלי שני
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היומן כחלק מהשגרה שלכם

שלתובנות  כדי  ביומן.  והשימוש  הקריאה  בעקבות  רבות  לתובנות  שהגעתם  מקווה  אני 

האלו יהיה ביטוי בחיים שלכם, אתם צריכים לנקוט בפעולה.

איזו פעולה אתם מתחייבים לעשות היום כדי להפוך את החלום שלכם למציאות?

אני רוצה להודות לכם שהקדשתם מזמנכם לקריאה ביומן. הזמן שתשקיעו בכתיבת 

היומן הוא מתנה שאתם מעניקים לעצמכם. הזמן שתשקיעו מסמן שאכפת לכם מהחיים 

שלכם ושאתם רוצים לשפר אותם ולהיות אנשים טובים יותר. אני ממליץ לכם להעניק 

לעצמכם את המתנה הזאת בכל יום. אתם מוזמנים לשתף את "יומן הכוח לפעול" עם 

האנשים האהובים עליכם, ולהעביר הלאה את הבשורה.

אשמח לשמוע את תגובותיכם לגבי השפעת היומן על חייכם. אתם מוזמנים לשלוח לי 

info@haisagee.co.il  :סיפורי הצלחה, הערות והארות לכתובת האימייל

אני מאחל לכם חיים יוצאי דופן מלאים באהבה והגשמה.

חי שגיא

03-6566496

www.haisagee.co.il

info@haisagee.co.il

https://haisagee.co.il/diary/
https://haisagee.co.il/diary/
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האירוע "פשוט לעשות את זה!"

 כמה פעמים אמרו לך ש…?

 "קשה למצוא בן זוג נורמלי, כל הטובים תפוסים".

 "קשה  להתפרנס במדינה הזאת, 9 מכל 10 עסקים נסגרים".

 "קשה לרדת במשקל, עדיף להתחיל אחרי החגים".

די, נמאס! כמה אפשר להקשיב לכל הקולות האלה?

 זה פשוט למצוא אהבה. 

 זה פשוט להרוויח כסף. 

 זה פשוט להיות בריא.

זה באמת פשוט.

יכול להיות שזה נשמע פשטני ולא מציאותי. אני יכול להבין את זה, גם אני חשבתי שהחיים 

 מורכבים. כי זה מה שלימדו אותנו, אימנו אותנו לחשוב מסובך. 

 בעידן של היום אנחנו חשופים ללא מעט מידע ותוכן נפלא על "איך לשנות את החיים שלנו", 

 אך לצערנו כמות המידע שצברנו הוא זה שמסבך אותנו.

כמה אפשר לדעת מבלי לגעת?

עכשיו, יש לך את ההזדמנות להסתכל על המציאות ממבט אמיתי וישיר. לעצור הכול 

ולהשקיע בעצמך 5 שעות שישנו את הדרך שבה חשבת ופעלת עד היום.

 באירוע "פשוט לעשות את זה!" אחשוף בפניך את השיטה הייחודית של הכוח לפעול.

השיטה תאפשר לך להסתכל למציאות בעיניים, כך שתוכל לחוות זוגיות טובה יותר, בריאות 

 טובה יותר ועסק מצליח יותר.

הכוח לפעול היא שיטה פרקטית, פשוטה, שפשוט עובדת. אתה תגלה שהפתרון נמצא כל 

 הזמן מתחת לאף שלך. בלי תת מודע, בלי פסיכולוגיה ובלי רעש וצלצולים. 

 אני מכין אותך שהאירוע הוא חוויתי ומדבר בגובה העיניים – ולא, 

זה לא המקום להתעסק בטראומות מהעבר ולספר סיפורים למה החיים שלך לא נראים כמו 

 שהיית רוצה… 

הגיע הזמן להפסיק לחלום על הצלחה ולהתחיל לחיות אותה.

https://haisagee.co.il/winning-power/
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באירוע נחשוף בפניכם:

תקבלו כלים מעשיים לשליטה ברגשות ובמחשבות שלכם.	 

אתם תגלו על מה אתם מתפקסים ולאן הולכת האנרגיה שלכם.	 

תלמדו את 5 הכללים שייצרו לכם הצלחה וודאית בחיים.	 

תמקדו את החיים שלכם במטרות וביעדים שלכם.	 

הכי חשוב, אחרי האירוע אתם תסתכלו על עצמכם בצורה שונה.

לפרטים נוספים על האירוע "פשוט לעשות את זה!" ולהבטחת מקומתכם

www.haisagee.co.il – "בקרו באתר "הכוח לפעול

או התקשרו 03-6566496

שיהיה לכם יום נפלא, נתראה בקרוב.

https://haisagee.co.il/winning-power
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יוצר מודל "הכוח לפעול"

אודות חי שגיא

חי שגיא - מרצה ומנטור מוביל בתחומי העצמה אישית, 

מוטיבציה והצלחה.

חי רב אומן בשינוי הרגלים וביצירת התמדה יוצאת דופן. 

האינסופי  והידע  העוצמות  אל  אנשים  בחיבור  מומחה 

שקיים בהם. בעל ניסיון רב שנים כמאמן שחקנים, במאי, 

מורה למשחק מול מצלמה, מנחה סדנאות ראיון טלוויזיוני 

במערכת הביטחון לפוליטיקאים ואנשי תקשורת ומחבר 

הספר "רגע אמיתי".

אודות עתליה זהבי שגיא

עתליה זהבי שגיא -  שחקנית יוצרת, מחזאית ובמאית.

מומחית בטכניקות אלתור ושחרור רגשי. מסייעת לאנשים 

להגיע אל האמת שלהם באמצעות כלים מעולם המשחק, 

התנועה, הקול והמילה.

"הכוח לפעול" – חי שגיא

03-6566496

www.haisagee.co.il

info@haisagee.co.il


