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 :1-ה העיקרון
 תתגאה בגבריות שלך

 
 

שנאת גברים 
 

 –האויבים הגדולים ביותר שיהיו לכם אי פעם בחייכם 
 – גברים הם האויבים הגדולים של עצמם. הם אתם

 הגבריםרוב . והשונאים הגדולים ביותר של עצמם
.  שלהם ואינם גאים בהבגבריותהמודרניים מתביישים 
הם אינם יודעים , גבריות אמיתיתהם אינם יודעים מהי 

להזין אותה , להגן עליה, לטפח אותה, כיצד ליצור אותה



 הגבריםרוב . או לעמוד עליה ולא לוותר עליה
 הטבעית שלהם הגבריותהמודרניים פשוט ויתרו על 

הם פשוט הניחו לה . אפילו ללא מאבק או מלחמה
 משום שהם חונכו לשנוא –לחמוק מהידיים שלהם 

 הגבריות שונאים את הגבריםשרוב , דעו לכם. גבריות
בעולם , שימו לב.  אחריםגבריםשלהם ושונאים 

 גברים-חברתהמודרני אין מסגרות מסודרות של 
כתוצאה .  ומזינות אותהלגבריותשמעניקות לגיטימציה 

הם .  מפוזרים ומבולבלים לגבי זהותםהגברים, מכך
 האבודה הגבריותנאלצים לחפש לבד את עצמם ואת 

הם כמעט שאינם מקבלים הדרכה או עזרה . שלהם
.  בדרך

 
גבריות אינה  

מילה גסה 
 

זה , בימינו.  הפכה למילה גסה בשיח המודרניגבריות
אלא דווקא מקובל ,  שלךבגבריותלא מקובל להתגאות 

גבר ממוצע מרגיש רגשות . להצניע ולהסתיר אותה
הוא מרגיש שעליו להתנצל . אשם על כך שהוא גבר
 הגבריות בחברה המודרנית .על כך שהוא נולד גברי

, חסר רגשות, אגואיסטי, הטבעית נתפסת כדבר שלילי
 הגבריםרוב . רע ואטום, משפיל, מנצל, כוחני, ציני

ולכן הם , מפחדים להיות שונים או לצאת מהעדר



מרכינים ראש ומצטרפים למקהלה השוללת את 
המסר . מצרה אותה ואף מסרסת אותה, הגבריות

,  זה משהו כוחניגבריות: " הואגבריותהמרכזי כלפי 
".     שוביניסטי ורע, דוחה, מגעיל, אגרסיבי

 
? האם אתה גבר

 
גבר האם אתה מרגיש ? איך אתה מרגיש עם עצמך

האם אתה מרגיש שאתה עושה את מה שאתה ? אמיתי
? האם אתה חש שלם עם עצמך? מרגיש שעליך לעשות

האם אתה מביט על ? האם אתה גאה במי שאתה
האם בעורקים ? האם אתה חש נעלה? העולם מלמעלה

האם אתה מרגיש כוח ? שלך זורמת אנרגיה של כוח
האם אתה יודע שאתה ? אדיר בידיים שלך ובראש שלך

האם יש לך תחושה שאתה ? יכול לכבוש את העולם
האם ? חכם-האם אתה מרגיש סופר? יכול לעשות הכול

האם אתה יודע מה ? יש לך חזון ברור לגבי החיים שלך
האם אתה מרגיש שמעריצים ? אתה רוצה בחיים

האם אתה מגשים את החלומות ואת הפנטזיות ? אותך
... חשוב על כך? שלך

 
מזרח ומערב 

 



 תמיד הגבריותהגישה של המערב ושל המזרח לנושא 
 משום הגבריותהמערב דיכא את . הייתה שונה בתכלית

המערב שואף לאחידות בין . יוניסקסשהמערב הוא 
 ונשים ולכן הוא מטשטש את ההבדלים בין שני גברים
בעיקר משיקולים תועלתניים של הוזלת כוח , המינים

המזרח לעומת . העבודה וצירוף הנשים לשוק העבודה
הוא אינו .  ונשיםגבריםיוצר אבחנה ברורה בין , זאת

מטשטש את ההבדלים ביניהם אלא דווקא מדגיש 
הגישה , בשנים האחרונות. ומחדד את השוני בין המינים

, המזרחית חודרת יותר ויותר לתרבות המערבית
וגורמות לשינוי התפיסה של החברה המערבית לגבי 

, בבסיס העניין.  והנשים והשוני ביניהםהגבריםתפקיד 
התפיסה של המערב והתפיסה , שתי התפיסות הללו

 כאשר –הן תפיסות קוטביות אחת לשנייה , של המזרח
 שגבריםהאמת היא . האמת השלמה נמצאת ביניהן

הם שווים ולא . כמו תפוח ובננה, ונשים הם ייחודיים
ולכן , הם מאוד דומים אבל בעצם גם מאוד שונים. שווים

.  זאת האמת. צריך לשמור על השוני הזה

 
גבריות  

 היא בחירה מולדת
 

 היא בחירה מולדת הנעשית בשלבים גבריות
 הגבריםאנו . הראשונים של התפתחות העובר ברחם



אנו .  מרגע ההיווצרות שלנוגבריםבוחרים להיות 
ואנו נוטלים על עצמנו את כל , גבריםמחליטים להיות 

. המשקל והמחיר של החלטה קריטית זו, האחריות
ואיננו ,  היא בחירה שאנו עושים בתחילת חיינוגבריות

משמעות . יכולים לשנות אותה או להתעלם ממנה
אנחנו , בחיים האלה, הבחירה היא שבגלגול הזה

ונפעל , תודעה גבריתנתממש בצורה של אנרגיה ו
, ייתכן שבגלגול הבא נבחר להיות נשים. כגבריםבעולם 

ואנו ,  שלנוהגבריאבל הגלגול הזה הוא הגלגול 
.  כי בחרנו בכך ורצינו בכךגברייםהתחייבנו להיות 

 
תסתכל מי אתה 

 
הם מודעים לכך . גברים רבים אינם יודעים שהם גברים

אבל הם לא מכירים במשמעות של , ברמה הרעיונית
תסתכלו על . תסתכלו לרגע מי אתם. הדברים עד הסוף

תסתכלו על . תסתכלו על המבנה שלו. הגוף שלכם
על . על החלומות העמוקים שלכם. החשקים שלכם

. גבריםהכירו בכך שאתם . הפנטזיות המיניות שלכם
 גבריםיש , שימו לב. והיו גאים במי שאתם. פשוט כך

יש נשים . ונשים רבים שמכחישים את הזהות שלהם
 רבים גבריםיש .  מאודגבריתרבות שמתנהגות בצורה 

הם מסרבים לקבל את . שמתנהגים בצורה נשית מאוד
וכתוצאה מכך הם משלמים מחירים כבדים , מי שהם



, סובלים, מוחמצים, הם תקועים. בחיים שלהם
ברור להם שמשהו לא . מבולבלים וכועסים, מתוסכלים

.  אבל הם לא יודעים מה, עובד נכון בחיים שלהם

 
היי גאה במי שאתה 

 
.  שלהםהגבריות היא – גבריםהבעיה המרכזית של 

 ומרבית הבעיות שלכם –אם תפתרו את הבעיה הזו 
 כל החיים – גברים אמיתייםאם תהיו . בחיים ייפתרו

 היא הזהות הבסיסית ביותר גבריותשלכם ייפתחו כי 
 פעם אחת הגבריםאם תעזו להיכנס לעולם . שלכם

שליטה , מין, כוח,  אתם תקבלו כסף–ולתמיד 
 עליכם הגבריםאבל כדי להיכנס לעולם . ודומיננטיות

 ולהתחיל להתגאות גבריםלהכיר תחילה בכך שאתם 
 כשאתה הגבריםזה בלתי אפשרי להיכנס לעולם . בכך

עליכם להיות . לגבריותשולל או מתנגד , מגנה, מתבייש
. הגברים כדי להיכנס לעולם גברים-ופרו גבריות-פרו

. אלה הם דמי הכניסה

 
אינך יכול  

שלא להיות גבר 
 



. גברים אתם –גם אם אינכם רוצים בכך . גבריםאתם 
ההורים שלכם ואפילו החברה בה , הנשים שלכם, אתם

 כל אלה לא יתנו לכם לחמוק מהתפקידים –אתם חיים 
לא משנה כמה , לא יעזור מה תעשו. כגבריםשלכם 

 בסופו של דבר אתם – שלכם מהגבריותרחוק תברחו 
להימנע או , להכחיש, במקום לברוח, לכן. תקועים איתה

, שימו לב.  נסו לקבל אותה– שלכם הגבריותלדכא את 
הן . גבריותישנן נשים רבות שמנסות להוכיח שהן 

לא , אבל. מתכחשות לעובדה הפשוטה שהן נשים
 בסופו של דבר הן נאלצות –משנה כמה הן מתאמצות 

לטפח אותה , להכיר בה, להיכנע ולהודות בנשיות שלהן
גם אם אתם . גבריםאותו הדבר עם . ולהזין אותה

 זה לא יעבוד לכם ואתם תראו רק –רוצים להיות נשיים 
בסופו של , לכן. כי לא נועדתם להיות נשים, כישלונות

גם אתם תבינו , גם אתם תתעייפו, דבר גם אתם תיכנעו
, גבריםותיאלצו להשלים עם העובדה שאתם פשוט 

זהו .  הזאת אתם תוכלו לנצחהגבריותושרק עם 
להיות , השיעור שבחרתם לעצמכם עוד לפני שנולדתם

. לגברים ולעבור את השיעורים שמתאימים גברים

 
תפסיק להתנצל  

על מי שאתה 
 



הדבר הראשון והחשוב ביותר בדרך להפוך לגבר 
גברים הוא להפסיק להתנצל על כך שאתם , אמיתי

 הפכו את הגישה –במקום להתנצל על כך . אמיתיים
 לגברים. שלכם לחלוטין והתחילו להתגאות במי שאתם

או " רעות", "גרועות"רובן נחשבות . יש הרבה תכונות
. את זה" לאכול"הפסיקו . אל תקבלו את זה". נחותות"

 גבריותהתחילו לחשוב בצורה חיובית על , במקום זאת
.  שלכםלגבריותוהתחילו לטפח סוג של קבלה ואהבה 
עליכם לשמר את . אתם גבריים וזה בדיוק הייחוד שלכם

הגבריות שלכם ולטפח אותה למען בריאותכם 
גבר ללא גבריות וללא תודעה . והצלחתכם האישית

.  אין לו שום ייחוד משלו. גברית הוא בעצם אישה

 
? מהי תודעה גברית

 
תודעה .  שונה מאוד מתודעה נשיתתודעה גברית

היא מחפשת אחר .  היא תודעה תכליתיתגברית
אחר , אחר תוצאה סופית, אחר השגיות, מימוש

. מין ושליטה, כסף, אחר כוח, אחר הצלחה, ביצועים
.  היא ביסודה תודעה של פלוסהתודעה הגברית

, נדיבה, שופעת, תודעה של פלוס היא תודעה נותנת
, יודעת, חזקה, מנהיגה, מובילה, עוצמתית, מעניקה

זוהי תודעה של . שולטת ומכוונת, חיובית, אופטימית



היא חותרת בצורה אינסופית . היגיון ומעשיות, עומק
.   תוצאות והישגים, לעוד ועוד יעדים

 
? במה תודעה גברית טובה

 
 היא תודעה נחושה מאוד ויסודית מאוד תודעה גברית

, היא טובה בהצבת משימות. החותרת תמיד להצלחה
בהצבת , בהגשמת יעדים, בביצוע מעולה, בהחלטיות

 על מכשולים בלתי בהתגברות, בתחרותיות, אתגרים
, בהרגלי עבודה ומוסר עבודה, במאמץ סיזיפי, אפשריים

בהישרדות , בעקביות, בשגרה יומיומית ומונוטונית
בתנאים קשים ובעמידה בלחצים בלתי אפשריים 

.  ובאיומים שונים ומגוונים

 
היתרון של  

התודעה הגברית 
 

, למעשה.  הוא אדירהגבריתהיתרון של התודעה 
 שולטים בכל גברים. גברים שולטים מאז ומעולם

, במחקר, במדעים, הם שולטים בעשייה. תחומי החיים
 בכל דבר –בספורט , בנכסים, בכספים, באומנות
 וזאת – שולטים בכל תחומי החיים גברים. למעשה

 90%. עובדה שאסור לטשטש אותה או להתנצל עליה



. גבריםמהנכסים ומהחברות בעולם נשלטים על ידי 
 מרוויחים גברים. גברים מזוכי פרס נובל הם 93%
. חזקים יותר ונחושים יותר, מצליחים יותר, יותר

 יש יתרון מובנה על אנשים תודעה גבריתלאנשים בעלי 
פשוט משום שיש להם יותר , תודעה גבריתשאין להם 
והחומר הפעיל הזה מחדד את ,  בגוףןטסטוסטרו

נותן כוח , מעניק אנרגיה אדירה וזמינה, החשיבה
מעורר מיניות ויוצר דחף חזק ביותר להתקדם , ומוצקות
.   ולהצליח

 
? מה זה להיות גבר

 
מודע ,  פירושו להתחבר באופן קבועגבר אמיתילהיות 

 עליך גבר אמיתיכדי להיות . הגבריתושיטתי לתודעה 
להתחיל ,  שאיתה נולדתהגבריתלקבל את התודעה 

ללמוד איך להשתמש בה ובהמשך לנצל אותה למטרות 
ללא רגשות אשם וללא , שלך בצורה שלמה ומלאה

 שלך תביא לך הצלחה הגבריתהתודעה . התנצלויות
תעניק לך יתרונות מובנים על פני , בכל תחומי החיים

ותיתן לך הזדמנות שווה במאבקי ,  נשייםוגבריםנשים 
 גברים אמיתייםהכוח ובתחרות שתהיה לך מול 

. אחרים

 



מדוע אתה רוצה  
? להיות אישה

 
רוב .  רבים שלמעשה רוצים להיות אישהגבריםיש 

אבל למעשה הם ,  לא יגידו זאת בקול רםהגברים
התודעה הם אינם רוצים לקבל את . מנסים להיות נשיים

הם , הם אינם רוצים להיות תחרותיים,  שלהםהגברית
על החתירה , מוותרים על השאפתנות שלהם

 אלה לא גברים. האינסופית הזאת להגשמת מטרות
את כל , בגבריותרוצים את כל כאב הראש הכרוך 

הם . מהתודעה הגבריתהמאמץ שנובעים , האחריות
לתת לאחרים , לחפף, להתפנק, לישון, מעדיפים לנוח

הם מעדיפים , למעשה. לעשות בשבילם את המלחמות
. התודעה הגבריתלהתחבר לתודעה הנשית ולזנוח את 

 אינו יכול באמת להתחבר גבראף , אך כפי שכבר למדנו
הדרך היחידה של . גברלתודעה הנשית משום שהוא 

 היא – להיות מאוזן ולהרגיש באמת טוב עם עצמו גבר
להתחבר אליה ,  שלוהגבריותלהכיר ביתרונות של 
. ולנצל אותה לטובתו

 
תנצל את היתרונות שלך 

 



 לא מנצלים אחוז קטן מהיתרונות שמעניקה להם גברים
יש להם כל כך הרבה .  שלהםהתודעה הגברית

, לשלוט, להבין, להעמיק, אפשרויות להיות ממוקדים
הם נמנעים .  והם מפחדים–לממש ולקחת , להשיג

 שלהם בגלל מיני תירוצים הגבריתמלנצל את האנרגיה 
וכך הם נותרים מתוסכלים ומסורסים , ופחדים שטותיים

, לצרכים שלהם,  חיים בניגוד לגמור לטבע שלהם–
.  ליצרים שלהם ולרצונות ולחלומות האמיתיים שלהם

 
,  לסיכום

גבר אמיתי הוא גבר שגאה בגבריות 
.  שלו

. נקודה
 

 למדו – שלכם הגבריותבמקום לשנוא ולגנות את 
הסתכלו על . לקבל אותה ולהתגאות בה, להכיר בה

העובדה . גבריםעצמכם ועל גופכם ותבינו שאתם 
 גברים מעידה על כך שבחרתם להיות גבריםשנולדתם 

 .ולעבור את כל השיעורים הכרוכים בכך בחיים האלה
 שלכם תעניק לכם יתרונות שלא הגבריתהתודעה 

אם . כל שנותר לכם הוא לממש אותה, יסולאו בפז
 אתם בדרך הנכונה אל –תפנימו את הכללים האלה 



אל , הגבריםאל עולם ,  שלכםהאמיתית הגבריות
. המין והשליטה, הנשים, הכסף, הכוח, ההצלחה

 

~ 
 
 :2-ה העיקרון

גלה את האמת 
 

 
שקרים על גבריות 

 
 שמופצים כל הזמן גבריותישנם שקרים רבים לגבי 

השקרים הללו באים לכסות על . ומנסים להחליש אותה
, לכן. שבגבריותהאמת ולטשטש את הייחודיות והיופי 

להתחבר לאמת ולהפסיק את , צריך לחשוף את האמת
אומרים על . גבריותשטיפת המוח השקרית לגבי 

, גסה, כוחנית, שלילית,  שהיא רעההגבריות
. כפייתית והרסנית, אלימה, נצלנית, אגואיסטית



בדיוק הפוך .  היא דבר נפלא ונהדרגבריות, למעשה
, שפע, אור,  היא נתינהגבריות. ממה שחושבים עליה

רצון , עוצמה, פיזיות, כוח, אופטימיות, פלוס, חיוביות
 היא גבריות. מיקוד ודרך, עקביות, התמדה, עז

.  מנהיגות

 
מסרים מסרסים 

 
 הוא כמובן גבריותהמקור למסרים המסרסים כנגד 

 נולדים גברים, שימו לב. האימהות, למעשה. נשים
מחנכות את הילדים , מעצם טיבן, אימהות. לאימהות

. כי זה מה שהן יודעות, הזכרים שלהן להיות נשיים יותר
הן שולחות באופן לא מודע מסרים מסרסים כנגד 

ומכיוון שרוב .  של הילדים הזכרים שלהןהגבריות
,  אלא על ידי הנשיםגברים לא מגודלים על ידי הגברים

רוב הילדים הזכרים הופכים כבר מגיל צעיר יחסית 
 עסוקים הגבריםבעוד . לילדים בעלי תודעה נשית

הילדים הזכרים מושפעים בעיקר , בעבודה ובפרנסה
ומקבלים מסרים מבלבלים ומסרסים , מחברת נשים

בבוא היום הם יפנימו את .  שלהםהגבריותכנגד 
המסרים הנשיים הללו ויתחילו לדכא בעצמם את 

תחושת אשמה ודחייה , מתוך בושה,  שלהםהגבריות
.    עצמית

 



מאבק המינים 
 

תמיד ישנו , בכלל. בעולם יש מאבק מינים היסטורי
מאבק ותחרות על השליטה בעולם בין כוחות 

גם בין המינים ישנו מאבק על . אינטרסנטיים שונים
המאבק הזה נמשך משחר ימי . השליטה בעולם

ם תמיד ניצחו גבריובמאבק השליטה הזה ה. האנושות
 לגברים: הסיבה לכך היא פשוטה. והם גם תמיד ינצחו

, יש יתרון מובנה על הנשים ולכן מעולם לא קרה מצב
 הפסידו לנשים הגבריםבו , אפילו לא לתקופה קצרה

בעשורים . במאבק המינים ואיבדו את השליטה בעולם
האחרונים הנשים עושות מאמץ ניכר כדי להחליש את 

.  וכדי לנסות ולשלוט בעצמם במה שקורההגבריםעולם 
אלא , המאמץ האדיר הזה אינו זוכה כמובן להצלחה

מרבית הנשים מתעייפות . בשוליים של השוליים
והן מוותרות על המאמץ להשיג , בגבריםמהמאבק 

בגיל הזה . שליטה כבר החל בשנות השלושים לחייהם
, הגבריםנשים מבינות שהן לא יכולות להביס את 

שמדובר בקרב חסר סיכוי ושהן מפסידות בקרב הזה 
לא רק את הנשיות שלהן אלא גם את הכמיהה העמוקה 

שלהן למשפחה ולילדים ואת הרצון שלהן לביטחון 
. כלכלי

 
נשים רוצות לשלוט 



 
 גברים.  רוצים יותרגברים אבל –נשים רוצות לשלוט 
 יודעים ומסוגלים לשלוט וגבריםרוצים לשלוט יותר 

, הרצון של נשים לשלוט ולהשפיע הוא מובן וטבעי. יותר
כאשר , ברוב המקרים. אבל זה אינו תפקידן הטבעי

אישה מקבלת את תפקיד ההובלה וההנהגה המשפחתי 
,  היא מתלוננת שהיא רוצה שמישהו יעזור לה–או הזוגי 
ילמד אותה ולמעשה , יראה לה, יתמוך בה, יסייע לה

 אך הן –נשים רוצות לשלוט . ייקח ממנה את התפקיד
. אינן מוכנות ואינן מסוגלות לשלם את מחיר השליטה
. תפקיד השליטה הוא תפקיד כפוי טובה במידה רבה

אבל הוא מטיל גם אחריות כבדה , הוא אומנם נותן כוח
 נושאים באחריות הכבדה הזו במשך אלפי גברים. מאוד

ומיליוני שנים והם מאומנים לשאת אותה בשקט 
בורחות מהתפקיד , נשים לעומת זאת. ובחריקת שיניים

כל , זכרו. האחראי והמכביד הזה לאורך כל ההיסטוריה
. אבל לא את האחריות המתלווה לו, הנשים רוצות כוח

כשהן מגלות ששליטה פירושה גם אחריות כבדה , לכן
 רובן מתפכחות ומעדיפות –ונשיאה כפוית טובה בעול 

. לגברים" כאב הראש הזה"להחזיר את 

 
קנאת גברים 

 



מאז ומעולם נשים קינאו . בגבריםנשים מקנאות 
ההצלחה של .  טובים מנשיםגבריםפשוט כי , בגברים
, הכוח הממוקד, הגברים של הגבריות, הגברים

 סנוור גבריםהעצמתי והמדהים הזה הנמצא בידיים של 
נשים לאורך כל ההיסטוריה וגרם להם לחלום שגם הן 

קנאת . תוכלנה להחזיק את הכוח הזה בידיים שלהן
כל , למעשה.  היא מובנת לחלוטיןבגבריםהנשים 

.  באיזשהו אופןלגבריםהנשים היו רוצות להידמות 
נשים זקוקות . גבריתלהיות מסוגלות לפעול גם בצורה 

. כי זה בדיוק החלק החסר בהן, גברים של לגבריות
אבל מה . לגבריםלנשים יש נשיות שאותה הן מעניקות 

, הגברים הוא עולם –שחסר להן והן באמת זקוקות לו 
והתודעה  הגבריהמיקוד , הגבריהכוח , הגבריות
נשים תהיינה מוכנות ללכת עד סוף העולם . הגברית
.  תגבריתודעה בשביל 

 
גברים טובים יותר 

 
,  שימו לב.ם שולטים יותר כי הם טובים יותרגברי

הם אלה שהקימו .  הם אלה שבנו את העולםהגברים
את המגדלים , במו ידיהם את הגשרים הגדולים

. הכבישים והבתים, המכוניות, את המטוסים, הענקיים
 הם אלה שיצרו ובנו את תשתיות הגברים, למעשה

ולכן ,  טובים יותרגברים. העולם כפי שאנו מכירים אותו



הכעס . הם מושא קנאת הנשים במשך אלפי שנים
 נובע מכך שנשים רוצות גבריםוהזעם של נשים כלפי 

להיות בעלות כוח כמו , לגברים אמיתייםלהידמות 
 ולהיות גברים אמיתייםלשלוט כמו , גברים אמיתיים

התסכול של נשים נובע . גברים אמיתייםממוקדות כמו 
,  נשייםגבריםת של גברימהאכזבה שלהן מההנהגה ה

 לא אמיתיים ומהפחד של גבריםמהאימפוטנציה של 
 חלשים לקחת אחריות ולספק את הביטחון גברים

 .וההגנה שהן כל כך זקוקות לה

 
פוליטקלי קורט 

 
בתרבות המערבית ישנו דיכוי והסתרה של המסרים 

זהו חלק . הסקסיסטיים ושל ההבדלים בין המינים
שמטרתה , מתפיסת היוניסקס של החברה המערבית

 גבריםלטשטש עד כמה שניתן כל שוני והבדל בין 
זו הסיבה מדוע במערב זה לא מקובל לדבר . ונשים

וזו בדיוק גם הסיבה . גבריםבשפה שמבדילה בין נשים ו
מדוע זה אינו פופולארי להצביע על היתרון המוחלט של 

. ועל העובדה שהם למעשה מנהלים את העולם, גברים
, אבל כולם יודעים את זה, אנשים לא מדברים על זה

 מה שתופעת הפוליטקלי קורקט .משום שזו האמת
כדי , ניסתה לעשות היא פשוט להצניע את העובדה הזו



שהיא לא תפריע לכוחות הפמיניסטיים לנסות ולהשתלט 
.   על מוקדי הכוח בעולם

 
  –גברים שולטים בעולם 

זאת עובדה 
 

 מנהלים את גברים מה90%, בסופו של דבראבל 
זהו יחס השליטה לאורך .  מהנשים10%לצד , העולם

תמיד היו . והוא לא השתנה מעולם, כל ההיסטוריה
 ולא נפלו מהם גברים מהנשים שפעלו כמו 10%

דומיננטיות ובעלות , גבריות מהנשים הן 10%. בכוחם
הן מסוגלות לתפקד היטב . גברייםכוח ומיקוד 
והם אינן נופלות בכוחן מרוב , גברייםבתפקידים 

 גבריותנשים אלה הן נשים בעלות תכונות . גבריםה
פועלות , גבריםהן חושבות כמו .  חזקותגבריותונטיות 

אלה בדיוק הנשים . גברים ומתמידות כמו גבריםכמו 
שמצליחות להתברג לתפקידי מפתח בשוק הפרטי 

ם מנהלים את גברי מה90%, זכרו. והציבורי בעולם
 .  מהנשים10%העולם לצד 

 
  –הפרדוקס של נשים 

רוצות לשלוט אבל לא נהנות מזה 



 
רוב הנשים רוצות . אצל נשים קיים פרדוקס פנימי
, אבל לא באמת, גבריםלשלוט ולהפגין עוצמה כמו ה

אבל כשהן מגיעות , הן רוצות לשלוט. רק כאילו
 הן מרגישות שיש .לעמדת שליטה הן לא נהנות מזה

כל אישה שמנהלת את . כאן משהו לא טבעי ולא נכון
מסורס ,  צייתןגברהקשר הזוגי שלה ובן הזוג שלה הוא 

נשים .  היא אישה מתוסכלת וסובלת–ואומר הן 
, אבל הן לא רוצות באמת להגיע לשם, שואפות לשלוט

. אלא רק לקבל את ההזדמנות להוכיח שגם הן יכולות
אינן , מבחינת המבנה הנפשי שלהן, מרבית הנשים

בודאי לא לאורך , מסוגלות לשלוט בצורה שקולה ונכונה
אבל הן נהנות יותר , הן רוצות לשלוט. זמן רב

נשים שונאות שכופים  .כששולטים בהן בצורה נכונה
אבל הן נהנות מאוד כשמובילים אותן ביד , עליהן

  .בטוחה

 
גברים חייבים לשלוט 

 
. חיוני ובסיסי, הצורך לשלוט הוא קריטי, גבריםאצל 
נשים סובלות כשהן .  שאינו שולט מרגיש מתוסכלגבר

ם סובלים כשהם אינם גברי –שולטות ומנהלות 
.  מתוסכלגבר צייתן הוא גבר .שולטים ואינם מנהלים

הוא מרגיש שמשהו מאוד . הוא אוכל את עצמו מבפנים



הוא . גברימסכן ולא , הוא מרגיש חלש. לא בסדר איתו
והוא יודע שהוא יכול , מרגיש שהוא עושה משהו לא נכון

כשהיא שולטת ומנהלת את , אישה לעומת זאת. אחרת
היא . בעלה מרגישה שהיא עושה משהו לא נכון

שבעלה אמור לדעת . מרגישה שזה אמור להיות הפוך
משום שהוא אינו יודע להוביל , אבל בלית בררה, להוביל

היא לוקחת את מטה ההובלה ועושה את , כמו שצריך
למרות שהיא מתוסכלת ומאוכזבת , העבודה במקומו

 חייבים לשלוט כדי לבטא את גברים, זכרו. מכך
ולמעשה הן , נשים אינן זקוקות לשלוט.  שלהםגבריותה

משום שהן יוצרות מלחמה , סובלות כשהן שולטות
פנימית בין התודעה הנשית שלהן לבין התודעה 

.  שלהןהגברית

 
התפקיד כפוי הטובה  

של גברים 
 
לקחת ,  והוא להוביל– יש תפקיד כפוי טובה גבריםל

להילחם על , לשאת בנטל הפרנסה העיקרי, אחריות
מקומם בחוץ ולהתמודד בעולם המחוספס ועתיר 

תפקיד .  האחריםהאמיתיים גבריםהטטוסטרון של ה
שוחק , מחייב, ההובלה והמנהיגות הוא תפקיד קשה

, שקט נפשי, הוא תפקיד שדורש ריסון עצמי. ומעייף
כושר , יציבות נפשית, יכולת לסבול מתחים ולחצים



מאמץ סיזיפי רב לאורך שנים על גבי , סיבולת גדול
למרבית הנשים נשים . חריצות וחוסר התפנקות, שנים

יש קושי גדול לשאת בתפקיד ההובלה לאורך זמן משום 
הן , הן יותר מפונקות, גבריםשהן אינן יציבות כמו 

כושר הסיבולת , מתקשות לעמוד בלחצים ובמתחים
" מתפרקות"הן , גבריםשלהן הוא נמוך בהרבה מ

. במהירות והן אימפולסיביות

 
מישהו חייב  
לקחת אחריות 

 
ובדרך כלל . כל מסגרת אנושית זקוקה למובילים

מישהו חייב לקחת אחריות . גבריםהמובילים הם ה
 מתפקדים ברגעים הקשים טוב גבריםו, ברגעים הקשים

.  הם קרי מזג ורציונאליים יותרגבריםכי , יותר מנשים
 זוהי –זה לא שוביניזם וגם לא אפליה כנגד נשים 

בדיוק כפי שאריות הם טורפים וקופים הם , עובדת חיים
אלא , אין כאן שאלה של טוב או רע. אוכלי קטניות

 הם –גם אם הדברים הללו כואבים . שאלה של יכולת
.   ואין להכחיש אותם, נכונים ואמיתיים

 
  –גברים רציונאליים יותר 

נשים אמוציונאליות יותר 



 
 הם רציונאליים יותר ואילו נשים גברים אמיתיים, ככלל

גברים אצל . אמיתיות הן אמוציונאליות ורגישות יותר
הטכניות והמעשיות הם , ההיגיון,  המיקודאמיתיים

, הרגש, חזקים יותר ואילו אצל נשים אמיתיות הרגישות
היתרון של . האינטואיציה ותחושות הבטן שולטים יותר

 הם קרי מזג גברים אמיתיים על פני נשים הוא שגברים
במצבי , הם שולטים ברגשות שלהם טוב יותר. מנשים

לחץ הם אינם מתפרקים כמו נשים והם יודעים להפריד 
. טוב יותר מנשים בין רגש לבין היגיון

 
בזיעת אפך 

 
 הוא להתאמץ כל החיים גברים אמיתייםהתפקיד של 
 קיבלו בעבור חטא גבריםזהו העונש שה. ולעבוד קשה

ופירוש הדבר , נאמר" בזיעת אפך תאכל לחם. "גן העדן
הוא שבמקום לקבל את המזון בחינם כפי שהיה בגן עדן 

 להשיג את מזונם ופרנסתם במאמץ רב גבריםעל ה
 נהנים לעבוד גברים אמיתייםזו הסיבה מדוע . ובזיעה

הם תמיד , הם מסוגלים לעבוד ממש קשה, קשה
הם עובדים עשרות שנים ברציפות , חרוצים ופעלתניים

, ולמעשה מבלים את מרבית חייהם בעבודה מאומצת
 גבריםאלה החיים האמיתיים של ה. מאתגרת ותובענית

קחו כל מנהיג בעל שיעור קומה בהיסטוריה . האמיתיים



 התחלה קשה –האנושית ותגלו תמיד את אותו הסיפור 
חיים של , התנגדויות רבות לאורך כל הדרך, מאוד

חתירה , עשייה רבה ומגוונת, עבודה מאומצת ביותר
כנגד כל הסיכויים והתמסרות טוטאלית לקריירה 

.  תובענית

 
, לעבוד קשה, להתאמץ

להתגבר על מכשולים 
 

 עליכם – גברים אמיתייםאם גם אתם רוצים להיות 
עליכם .  בעולםהגברילקבל על עצמכם את תפקידכם 

לעבוד קשה כל , להרגיל את עצמכם להתאמץ בחיים
" גבר"המילה .  על מכשולים עוד ועודלהתגברהחיים ו

והכוונה היא , "לגבור"או " להתגבר"מקורה במילה 
.  על מכשולים וקשייםלהתגבר ניחנו ביכולת גבריםש

, ההתגברותיכולת , הפעלתנות, החריצות האינסופית
יכולת המאמץ והכוח לעשות ולפעול , יכולת העמידה

 אלה המאפיינים –למרות ההתנגדויות והלחצים 
בדיוק כמו הזרע של . גברים אמיתייםהבסיסיים של 

,  ששוחה בחריצות וללא לאות לעבר מטרתוגברה
שהוא רוצה לנצח בתחרות עם , שהוא פעלתן ומהיר

ושתכליתו היא לפרוץ את קליפת , יתר הזרעונים
   . הביצית כדי לחדור לתוכה ולהפרות אותה



 
,  לסיכום

גבר אמיתי מקבל את תפקידו להיות 
 . גבר

. נקודה
 

 אמיתי מקבל גבר, זכרו. הגבריאל תדחו את תפקידכם 
הוא מכיר בכך שהוא שולט . את תפקידו המוביל

הוא לוקח על עצמו את תפקיד . ודומיננטי ושהוא טבעו
. הוא עומד בלחצים ובמשימות. ההובלה כפוי הטובה

הוא חרוץ ועובד .  על מכשולים אינסופייםמתגברהוא 
הוא משקיע המון זיעה ומרץ במילוי . קשה כל חייו

. תפקידו עד שהוא הופך מסתם גבר לגיבור של ממש
 –אם תקבלו את תפקידכם זה בשלמות ומתוך בחירה 

ותרגישו , גברים אמיתייםגם אתם תהפכו עד מהרה ל
 שלכם הגבריתכיצד העוצמה הפנימית והתודעה 

בכוח פנימי , מתעוררת וממלאת אתכם במצב מעולה
. ובביטחון עצמי רב

 

~ 



 
 :3-ה העיקרון

חזור לקבוצת המקור  
 

 
חזרו אל הטעם המוכר 

 
 הוא ההבנה מהי גברים אמיתייםהדבר הבסיסי אצל 

. הגבריים ומהם השורשים תגבריתודעה מהי , גבריות
 היא הבסיס להצלחה שלכם הגבריתהגאווה בזהות 

,  אמיתיגברהרעיון בלהיות . גברים אמיתייםבחיים כ
מה , מי אתם, הוא קודם כל להבין לאן אתם שייכים

מה , גבריםמה התכלית שלכם כ, אתם בעצם רוצים
מה אתם אמורים להיות , התפקיד שלכם בעולם הזה

ברגע שאתם מבינים . בצורה הטבעית והאמיתית ביותר
ברגע שאתם חוזרים אל הטעם המוכר והטוב , את זה
כאילו כל .  ייפול לכם אסימון גדול– שלכם גבריותשל ה

בא . אבל חשבתם שאתם ינשוף, החיים הייתם נמר
ופתאום הכול , מישהו והראה לכם במראה שאתם נמר



פתאום אלף ואחד התנהגויות . נעשה הגיוני ומובן יותר
ותגובות שהיו לכם בעבר מתחילות להסתדר בתמונה 

ולכל , פתאום יש משמעות לחיים שלכם. הגיונית אחת
הדברים שעשיתם אבל לא הבנתם למה עשיתם אותם 

. ועכשיו אתם מבינים

 
חזרה לשורשים  

ולמקורות 
 

כלומר לקבוצת , כשגבר חוזר לקבוצת המקור שלו
. הוא מתחיל להרגיש בנוח. הוא מרגיש בבית, םגבריה

 החלשים או גבריםהוא לא צריך להיות מאולץ כמו ה
הנשיים שמתנצלים על מי שהם ומנסים כל הזמן לשנות 

את עצמם ולהתאים את עצמם לכל מיני ציפיות 
 חש בנוח אמיתי גבר, במקום זאת. ותפקידים שקריים

קל לו יותר לקבל את . עם עצמו ועם מה שהוא
החשיבה , המאוויים, הרצונות, הדחפים, ההתנהגויות

,  משום שהיא נתפסת בעיניו– שלו הגבריתוהגישה 
הוא ,  שלוגבריותהוא אוהב את ה. כנכונה, כטבעית

מקבל אותה באהבה והוא מפסיק לנסות לברוח ממנה 
. ולדכא אותה

 

מה קורה לגבר  



? שחוזר לגבריות שלו
 

 הטבעית שלו מתחיל לזקוף את גבריות שחוזר לגבר
מתחיל לרצות דברים , מתחיל לחשוב בגדול, הגב

, חוזר אל הטעם המוכר של הריגוש והאקשן, מחדש
מתחיל לפעול לפי מה , מתחיל להגיד מה הוא רוצה

מתחיל לעשות דברים שבהם הוא תמיד , שהוא מרגיש
לעצב את , להחליט, לקבוע, מתחיל לנהל דברים, האמין

, להשיג כסף, להוביל נשים, לסחוף אנשים אחריו, חייו
, להתעצם נפשית, להתחזק גופנית, להצליח בעבודה

, שולט, לפתח עוצמה גדולה ולהיות אדם אופטימי
 רגיל שמחליט גברזה מה שקורה ל. דומיננטי וכריזמטי

. אמיתי גברלהיות 

 
מה קורה לגבר 

? שנשאר בנשיות שלו
 

 שנשאר באותו המקום גבר נשי הוא גבר, לעומת זאת
, של נחיתות, של סבל, המוכר והידוע של חוסר אונים

הוא ממשיך לוותר , הוא ממשיך לשקר לעצמו. של פחד
הוא ממשיך להקריב את הערכים שלו . על חלומות שלו

הוא ממשיך לכופף את הגב . ואת מה שהוא מאמין בו
הוא . שלו וממשיך לתת לנשים לרדות בו ולנהל אותו



, לוזר, לא מוצלח, חסר אמצעים, רכרוכי, כנוע, צייתן
. חסר עמוד שדרה וחסר ביטחון עצמי, הססן, חששן

הוא . הוא חושש משינויים. הוא פוחד לקחת אתגרים
. הוא ממשיך לחכות שאישה תציל אותו. נצמד לנשים

הוא מוותר על הכבוד . הוא בטוח שאמא תמיד תדאג לו
. הוא אינו מרגיש. סגור ודעתן, הוא עקשן. העצמי שלו

הוא . הוא אוסר על עצמו להרגיש מה שהוא באמת
הוא יוצר לעצמו תמונה מזויפת של בחור נחמד . אטום

הוא שונא את . כשהוא בעצם לא כזה, וחביב ומנומס
הוא אינו מאפשר לעצמו .  שלוגבריותעצמו ואת ה

הוא חי בקופסה וחושב מאוד . לעשות המון דברים
, ושם הוא נשאר תקוע כל חייו עם הנשיות שלו, בקטן

. עם הסירוס העצמי שלו ועם שק התסכולים שלו

 
כיצד משתחררים  

? ממסרים נשיים
 

כדי להשתחרר מהמסרים הנשיים שקיבלתם מאימא 
 עליכם –שלכם ומהנשים שאיתן הייתם במהלך חייכם 

עליכם להבין שנשים אינן . לחזור לקבוצת המקור שלכם
אלא רק להיות נשיים , גבריםיכולות לחנך אתכם להיות 

נשים אינן יכולות לחנוך אתכם ולהעניק לכם . יותר
נשים יכולות . גבריםמשום שהם אינן , תגבריחניכה 

ללמד אתכם רק את מה שהן יודעות וחוות דרך 



אם תתחילו , לכן.  כלומר נשיות–התודעה הנשית שלהן 
,  אחריםגבריםאם תתחילו ללמוד מ, להקשיב לעצמכם

 – האמיתיים םגבריה-לחברתאם תתחילו להתחבר 
מסרים שתוכלו להזדהות , שם תמצאו מסרים לטעמכם

עליכם להשתחרר תחילה מהאמונה , ולשם כך. איתם
משום , הכוזבת שעליכם להקשיב לנשים וללמוד מהן
אבל , שנשים יכולות ללמד אתכם על הנשיות שלכם

 שלכם גבריותאת ה.  שלכםגבריותלעולם לא על ה
 גבריםאו בחברת , לבד, תמצאו בשורש של עצמכם

. נוספים ואמיתיים

 
שטיפת המוח הנשית 

 
כל הנשים מנסות בצורה זו או אחרת לסרס את 

הסיבה ? מדוע ואיך הן עושות את זה.  שלכםגבריותה
 קשורה בשוני בין גבריםלכך שנשים רוצות לסרס 

, באופן בסיסי. גברים לנשים ובמאבק בין נשים לגברים
ולכן הן מנסות לשנות את , גבריםנשים שונות מ

. לפי תפיסת עולמן,  לפי התודעה הנשית שלהןגבריםה
אבל היא הטבע , ת אינה נוחה להןגבריהתודעה ה

 כדי גבר של הגבריותנשים מנסות לדכא את ה. שלכם
כדי , כדי שידבר בשפה שלהן, יותר" נשי"שיהפוך 

הבעיה . שיהיה להן מכנה משותף נעים וטוב יותר עבורן
לוקחות מכם את , היא שבדרך הן מסרסות אתכם



יוצרות לעצמן ,  והחמור מכל– שלכם גבריהטבע ה
 – שלכם גבריותהן מאבדות את ה. בעיה חמורה

כי היא חסרה להן והיא ,  שהן כל כך זקוקות להגבריות
לתודעה נשים זקוקות מאוד . אינה נמצאת בתוכן

סירוס .  שלהןגברים מצד ה תגברי ולגישה תגברי
כי הוא גורם , אבל הוא פוגע בהן,  הוא נוח להןגבריםה

כך .  שלהןגברים של הגבריותלהן לאבד את ה
, הן מסרסות אתכם. שלמעשה הן יורות לעצמן ברגל

אבל אחרי כך הן מתלוננות וסובלות מכך שאינכם 
ושאתם מבולבלים או צייתנים או , מספיק" גבריים"

, שימו לב? איך נשים מנסות לשנות אתכם. נחמדים מדי
זוהי . נשים מנסות לשנות אתכם דרך שטיפת מוח

הן פשוט חוזרות על . השיטה הנשית הקלאסית
ממש קודחות לכם במוח , המסרים שלהן שוב ושוב
עד שבסופו של דבר אתם , ומזיינות לכם את הראש

מפנימים אותם ומקבלים אותם כחלק מהאמת , נכנעים
. שלכם

 
אל תתנו מקום 
לרגשות אשם 

 
אחת הטכניקות האפקטיביות ביותר שנשים משתמשות 
בהן כדי לגרום לכם לוותר על מי שאתם ועל מה שאתם 

הן יודעות שהן . נשים אלופות בזה. היא רגשות אשם



אבל הן , הן יודעות שהן עקשניות ושזה מיותר, טועות
 שלהם הרגשה גרועה כדי גברחייבות בכל זאת לתת ל
מפני , גברהן רוצות לנקום ב. שהוא לא ישן כל הלילה

אז הן תנסה , שהוא יודע מה הוא רוצה וטוב לו בחיים
לטעת בו רגשות אשם ורחמים מזויפים כדי שבכל זאת 

גם אם הן יודעות שלא , ייתן להן את מה שהן רוצות
מנסות אותו וגורמות לו , הן בוחנות אותו. מגיע להן

 לא גברים אמיתיים. להרגיש רע כדי שיפצה אותן
 לא מונעים על ידי גברים אמיתיים. רואים נשים ממטר

אלא רק על ידי מה שנראה , רגשות אשם או פחדים
מרגיש להם נכון ומתאים לשיקול הדעת , להם נכון

 אל תתנו – גברים אמיתייםאם ברצונכם להיות . שלהם
זוהי . לאף בחורה או אישה לגרום לכם להרגיש אשמים

טקטיקה שכל מטרתה היא לגרום לכם לשנות את 
את הדבר שאינכם , דעתכם ולעשות את הדבר הלא נכון

.  מאמינים בו
 

לחיות בקרב 
בני המין שלכם 

 
כשאתם חוזרים חזרה לקבוצת המקור שלכם ושבים 

 התחושה דומה לתחושה של – גברים אמיתייםלהיות 
ולאף , סוף כל סוף אתם יכולים להיות מי שאתם. בית

 שנשים לא גבר, בבסיס העניין. אחד אין בעיה עם זה



 שלו ומנסות כל הזמן לסרס אותו גבריותמקבלות את ה
 שלו ועל גבריותעל ה,  שלא סגור על עצמוגבר הוא –

אינו מאפשר לעצמו , הוא אינו מקבל את עצמו. מי שהוא
אינו נותן לעצמו את הלגיטימציה להיות , גברילהיות 

 גבריותזה התפקיד שלכם לקחת את ה. משוחרר
אף אחד לא ייתן לכם להיות גבריים אם לא . שלכם

תחליטו שאתם רוצים להיות גבריים ושגבריות היא 
 רבים מתלוננים שהאישה שלהם גברים .הזהות שלכם
לא עוזרת להם ולא רכה , מסרסת אותם, מפריעה להם
אף אישה לא תיתן , אתם חייבים להבין. מספיק איתם
 אמיתי אם אתם עצמכם לא תתנו גברלכם להרגיש 

 אמיתי זה בסדר גברלעצמכם את ההרגשה שלהיות 
שום אישה לא תעשה . הכי טבעי והכי נכון בעולם, גמור

 אבל כמעט כל אישה תתמסר –לכם את העבודה 
אליכם ותהיה נשית אתכם אם אתם תעשו את העבודה 

גברים ותקבלו בצורה שלמה את העובדה שאתם 
. אמיתיים

 
השורשים  
על -יעניקו לכם כוח

 
ללא שורשים . הכוח של העץ נובע רק מהשורשים שלו

. גבריות וגבריםאותו הדבר עם . העץ יתייבש ויבול
.  זה השורשגבריות זה העץ וגבריםתארו לעצמכם ש



 גבריות חזקים אם הגבריםאתם לא יכולים להיות 
להשיג , אינכם יכולים לצמוח ולפרוח. שלכם חלשה

אם אינכם מזינים , נשים ולהרוויח ערמות של כסף
 רבים מתוסכלים גברים. תחילה את השורשים שלכם

, מבחינה כלכלית, מכך שהם אינם מצליחים בחיים
הם לא מבינים . מבחינה רומנטית ומבחינה חברתית

חשוב שתדעו שאצל , אגב. גבריותשהכול מתחיל ב
כי השורשים האמיתיים והטבעיים , נשים זה בדיוק הפוך

רק נשים נשיות ולכן , גבריותשל נשים זה נשיות ולא 
הן נשים שבאמת מצליחות להשיג את כל מה שהן 

 ותתחברו גברייםאם תהיו ,  חשבו על כך.רוצות בחיים
 אתם פשוט תהפכו לסיפור של – שלכם גבריותל

גם עץ שנוטעים אותו בקרקע . הצלחה באופן אוטומטי
ומזינים אותו במים הופך באופן אוטומטי לעץ מלבלב כי 

זהו תהליך טבעי . לעץ יש שורשים שמזינים אותו
הזהות , השורשים שלכם. לחלוטין שקורה מעצמו

כל אלה ,  שלכםהתודעה הגברית,  שלכםהגברית
 והכי אמיתיים גברייםעל להיות הכי -יעניקו לכם כוח
.  שאתם חלמתם

 
לצמוח מתוך גבריות  

 
הם כל כך . גברים רבים מפחדים מעולם הגברים

שטופים במסרים הנשיים שהם בטוחים שבמדובר 



, הם רואים את הכסף הגדול. אכזר ושלילי, בעולם רע
את , את כובד האחריות, את הכוח, את כל הנשים

כי הם ,  והם מתבלבלים מהגודל–העוצמה והבגרות 
הם רואים את כל . רגילים לחשוב בקטן ולפעול בקטן

שפע האפשרויות והם מבינים שזהו עולם גדול ביותר 
רבים מהם פשוט , לכן. שמבלבל אותם ומפחיד אותם

 ומעדיפים לברוח גבריםמתנגדים להיכנס לעולם ה
למקום שבו הם יודעים שאין , חזרה לנעורים שלהם

למקום שבו מישהו . אחריות ואין גם כוח ואפשרויות
, למקום שבו נשים מנהלות אותם, אחר מנהל אותם

למקום שבו הם אף פעם לא לקוחים אחריות ואף פעם 
הדרך , זכרו. לא מחליטים את ההחלטות הגדולות

 – אמיתי גבר לצמוח ולהפוך מנער לגברהיחידה של 
היא להיכנס לעולם ,  שלוגבריותהיא לצמוח מתוך ה

היא לקחת אחריות ושליטה ולהתחיל בצורה , גבריםה
של , מדורגת להיות המנהל האמיתי של החיים שלך

 ושל כל מה שנמצא –של המציאות שלך , העולם שלך
. בתוכו

 
גבר אמיתי  

ניזון משורשים אמיתיים 
 

אבל להיות מחובר , אמיתי גברזה בלתי אפשרי להיות 
 רבים גברים. לשורשים מזויפים שאינם באמת שלך



מתביישים במי , מסתירים את עצמם, משקרים לעצמם
מסרסים ומצנזרים את מה שהם חושבים ורוצים , שהם

כך מתפלאים - ואחר–ובסך הכול מדכאים את עצמם 
למה לא הולך להם בחיים ולמה הם לא מרוויחים 

אתם חייבים . ומדוע בחורות מתרחקות מהם, מספיק
 שלכם כדי שיהיו לכם שורשים גבריותלהתחבר ל

 – מתחבר לשורשים אמיתיים אמיתי גבר. אמיתיים
 –ככל שאתם תהיו אמיתיים יותר , זכרו. וזהו מקור כוחו

כך העולם שלכם יהיה דווקא סוריאליסטי ומדהים עוד 
 וכולם ילכו –אתם תהיו אמיתיים וכנים באמת . יותר

. אחריכם

 
  –תסתכלו מה עובד לכם 
ולא מה נחשב נכון 

 
. בסופו של דבר יש רק מבחן אחד והוא מבחן התוצאה

. אל תנהלו דיונים תיאורטיים. על תתפלספו עם החיים
. תלמדו להיות ישרים ואמיתיים עם עצמכם. תהיו כנים

ושאלו את עצמכם מה , תפעילו הגינות אינטלקטואלית
יש הרבה דברים שנראים ? עובד לכם בחיים ומה לא

 רק שהבעיה איתם היא שהם –הגיוניים וסבירים , יפים
ויש הרבה דברים שנראים . אינם עובדים במציאות

 אבל הם עובדים אחד לאחד –כוחניים וקשים , מכוערים
 – לא מחפשים אסטטיקה ויופי גברים אמיתיים. בחיים



הם שואלים את עצמם שאלה אחת כל . כלס'אלא ת
, מה יביא לי עוד, מה יקדם אותי,  מה עובד לי–בוקר 

. זה הכול?  יותרגברימה יגרום לי להיות חזק ועוצמתי ו
הם רואים .  הם אנשים מעשיים–הם אינם פילוסופים 

ופשוט עושים את זה עוד ועוד , מה עובד להם עם כסף
, הם רואים מה עובד להם עם בחורות. כדי להתעשר

הם . ופשוט עושים מזה עוד ועוד כדי לכבוש כמה שיותר
התודעה כי כך עובדת , פועלים בצורה תכליתית

!!  אלא בתוצאות, לא בדיבורים. הגברית

 
תלמדו מגברים אחרים 

 
.  אחריםגברים תתחילו ללמוד מ–אל תלמדו מנשים 
 קחו רק את אלה – אחרים גבריםוכשאתם לומדים מ

אלה שהם . אלה שיודעים מה הם עושים. שהצליחו
מאוד מהירים ומאוד , מאוד אמיתיים, גברייםמאוד 

 כי הם ילמדו אתכם את –מהם תלמדו . שאפתניים
כל היתר רק ידברו אתכם ויבלבלו . את האמת, כלס'הת

 גברים אמיתייםאבל אם תצליחו להתקרב ל. אתכם
 העיניים שלכם –ולהכיר את החיים שלהם מקרוב 

וכמה זה , אתם פשוט לא תאמינו איך הם חיים. יפתחו
אתם פשוט תופתעו לגלות שהם . רחוק מהחיים שלכם

שהם לא , שהם עושים מה שהם רוצים, חיים כמו מלכים
שהם יודעים להשיג במהירות , מתנצלים על שום דבר



שהם יודעים לסגור , וביעילות את כל מה שהם רוצים
שאין להם שום , שהם מיומנים בלנצח, דברים עד הסוף

שהכסף מגיע , שבחורות רודפות אחריהם, רגשות אשם
, שהם עושים טונות של כסף, אליהם כמעט מעצמו

שמחים ומאוד מאוד , חיוביים, שהם מאושרים
שיש להם חלומות ומטרות שהם מגשימים . שאפתניים

 שהם מאוד טבעיים ושלמים –ובעיקר , אחד אחרי השני
כאילו הם חיים במקום הכי טבעי והכי נינוח , עם עצמם

.  שקיים בעולם

 
קבלו את עצמכם 

 
זה . ממש לא.  אבל זה לא–זה אולי נשמע לכם דמיוני 

,  חייםגברים אמיתייםככה . והכי טבעי שיש, הכי אמיתי
כל מה שנדרש .  בסביבהגברים אמיתייםויש הרבה 

 זה פשוט להתחיל לקבל את עצמכם כפי –מכם בעצם 
לקבל את זה , גבריםלקבל את זה שאתם . שאתם

, לקבל את זה שאתם כובשים ושולטים, שאתם רוצים
לקבל את זה , לקבל את זה שיש לכם תפקיד להוביל

לקבל את זה שאתם רוצים , שיש להם צרכים מיניים
, לקבל את זה שאתם יצורים תחרותיים מאוד, לנצח

, פשוט לקבל את זה. שאפתניים מאוד ואגרסיביים מאוד
לא לייפות את , לא להסתיר את זה, ולא להילחם בזה

יפי נפש או , אל תהיו רוחניים. זה או להתנגד לזה



אתם היחידים שתסבלו מהצדקנות המזויפת . מתחסדים
שאותה למדתם מאמא שלכם או מהאבא , של עצמכם

אל תבזבזו את החיים שלכם על . הנשי והפחדן שלכם
 היא גבריות. גבריותכל השקרים שאמרו לכם בקשר ל

 כמו אריה שטורף זברה או –טבעי , יפה, דבר נפלא
 זה אחד הדברים גבריות. נמר שקופץ על אנטילופה

ואתם לא רוצים להפסיד ולאבד את , היפים שיש בטבע
כל היופי הזה רק בשביל ערמה של שקרים מיותרים 

חוץ מאשר לתסכול , שלא תיקח אתכם לשום מקום
.  עצמי

 
הרגישו בבית 

 
תתחילו להרגיש ? רוצים להיות גברים אמיתיים

אל תחפשו . תקרינו טבעיות, תלכו בחופשיות. בבית
. היו גאים במי שאתם, תלכו זקוף. אישורים מאף אחד

גם אם זה , גברייםלעולם אל תתנצלו על כך שאתם 
רוח שטות או , עוצמה, מוציא מכם לפעמים אגרסיביות

במקום הטבעי ביותר , תרגישו בבית. דחפים חזקים
של אהבה , של הנאה, והקרינו סוג של כייף, שלכם
. של רוגע ושל מיקוד, של כוח, של אסרטיביות, עצמית

אל תעצרו את זרם המחשבות והמילים שיוצאים לכם 
תגידו מיידית מה שאתם מרגישים ותנו לעצמכם . מהפה



לפעול ולהשיג את כל החלומות , את החופש להתבטא
. שלכם

 
,  לסיכום

גבר אמיתי הוא גבר שמחובר לשורשים 
. נקודה. הטבעיים שלו

 
 שמרגיש גבר,  שמקבל את עצמוגבר הוא אמיתי גבר

שפת הגוף שלו ,  שמרגיש בנוח עם עצמוגבר, בבית
אלסטי וטוב , הוא משוחרר, היא נינוחה וזרקנית משהו

הוא , טוב לו בחיים. שאפתן וחיובי, הוא אופטימי. לב
גאה בעצמו והוא יודע שהעולם נוצר עבורו ושכל מה 

לעשות ולעצב את , להשיג, שעליו לעשות הוא לקחת
חזרו אל המקורות שלכם ואל . המציאות כפי שהוא רוצה

הפסיקו את שטיפת המוח . קבוצת המקור שלכם
עזבו את העולם הנשי ועברו היישר אל העולם . הנשית

קחו אחריות .  עולם האפשרויות הגדולות– גבריה
אל תתנו לרגשות אשם או רחמים להניע . והובלה
 שלכם ולא גבריותלמדו לצמוח רק מתוך ה. אתכם

 אבל רק – אחרים גבריםתלמדו מ. מתוך הנשיות שלכם
, זכרו.  שחיים את החיים האמיתייםגברים אמיתייםמ

 החיים –אם תתחילו ליישם את החוקים הפשוטים הללו 
אתם תעלו על . ומהר, שלכם יתחילו להשתנות



על , נתיב הטטוסטרוןעל , האוטוסטראדה הגברית
.   בכל התחומים ובכל הכיוונים, שביל ההצלחה בחיים

 

~ 
 

 

 :4-ה העיקרון
תשתחרר מאמא 

 
 

  –אתה כבר לא ילד 
אתה גבר 

 
אינו גבר ו, גבר אתה –אתה כבר לא הילד של אמא 

? מיהו ילד של אימא. צמוד לאימא אלא משוחרר ממנה
הוא לומד . ילד של אמא הוא ילד שצמוד לאמא שלו

מחקה אותה באופן לא מודע , שואב ממנה כוח, ממנה
ילד של אמא . ומסתכל דרך העיניים שלה על העולם

, מתוך גישה נשית, מבין את העולם בעיניים נשיות
.  מתוך הסתכלות נקבית



 
אמא לימדה אותך  

כיצד להיות נשי 
 

כל , למעשה. אמא שלך לימדה אותך להיות נשי
כי , האימהות מלמדות את הילדים שלהם להיות נשיים

אבא לא יכול ללמד את . זה מה שהן מסוגלות ויודעות
. הילדה שלו כיצד להיות נשית באמת כי הוא לא אישה

, גבריתאבא יכול ללמד את הילדה של אבא איך להיות 
וכך הם , וזה מה שהרבה אבות עושים למרבה הצער

אותו הדבר עם . הורסים לבנות שלהם את החיים
אימהות אינן יכולות ללמד את הבנים שלהן . אימהות

אמא יכולה ללמד . גברים כי הן לא גברייםכיצד להיות 
וזה מה שהרבה , את הבן של אמא כיצד להיות נשי

וכך הן מחבלות , אימהות עושים למרבה הצער
.   בהתפתחות התקינה והבריאה של הבנים שלהן

 
אמא לא יודעת  
מי אתה באמת 

 
היא יודעת . לאימא שלך אין מושג מי אתה באמת

אבל היא לא באמת יודעת עד הסוף מה , גברשאתה 



כי היא עצמה אישה ונשים לא יודעות אף , זה אומר
 –אימא שלך יודעת מה זה אישה . גבריותפעם מהי 

את זה רק אבא שלך מסוגל . גבראבל לא מה זה 
. גבריםכי זהו עולם של , גבריםזה הסוד של ה. לדעת

 והוא לגדל אותך –לאימא שלך יש תפקיד בחיים 
אימהות אמורות לגדל את הבן שלהן מינקות . לבגרות

, כלומר בגיל הנעורים, בגיל הבגרות. ועד לגיל הבגרות
 ושם לפתח כישורי גברים-לחברתהילד אמור לעבור 

כדי להתמודד , גברי וחוסן תודעה גברית, גבריות
זהו בדיוק . בהצלחה עם האתגרים בעולם החיצון

אך התהליך , התהליך שמתבצע אלפי שנים בכל העולם
במאה האחרונה . הזה נפגם ושובש במאה האחרונה

 רבים ממשיכים להיות קשורים לאימהות שלהן גברים
ולמעשה הם מעולם לא עוברים , גם אחרי גיל הבגרות

כתוצאה מכך הם הופכים .  מסודרתחניכה גברית
שאין להם כישורי הישרדות וכוח בעולם ,  נשייםגבריםל

, הם נותרים כרוכים אחרי הסינר של אימא. האמיתי
ומחמיצים לחלוטין את החיים האמיתיים שלהם הם 

. נועדו

 
אתה ייחודי 

 
, זכור.  אתה ייחודי ושונה ממנה–אתה לא אימא שלך 

 שונים מנשים ועליהם גברים.  שונים מנשיםגברים



זה , גבריםלשמר את הייחודיות הזו כי זה כל היופי ב
 ושם טמונים זרעי הגבריתזו האמת , גבריהטבע ה

תפסיק לחקות את . גבריםההצלחה והאושר עבור 
תפסיק לומר את המשפטים שהיא צרבה , אימא שלך

תפסיק להגן על תפיסת , לתוך ראשך מגיל ילדות
העולם שלה כאישה ואל תזדהה עם עולם הנשים אליו 

אתה בחרת לבוא . אתה בא ממקום אחר. היא שייכת
לכן , גברואתה בחרת להיות , גבראתה . ממקום אחר

ולא כמו אישה גבר דבר כמו , חזור לקבוצת המקור שלך
.    ולא כמו נשיםגבריםותתחיל לחשוב ולהתנהג כמו 

 
 אתה שונה מאמא

 
אבל הרבה מאוד . רוב הילדים אוהבים את אמא שלהם

עושים רק מה שהיא ,  מזדהים עם אימא שלהםגברים
משכפלים את , חושבים כמותה, מצייתים לה, אומרת

, תבין. העמדות שלה ועושים הכול כדי לרצות אותה
, כילד. גבראתה שונה מאמא שלך כי היא אישה ואתה 

אבל בשלב . היית צמוד אליה וכך זה צריך להיות
-לחברתולעבור , הנעורים היית אמור להיפרד ממנה

זה לא קרה , משום מה. אליה אתה באמת שייך, גברים
, אתה שונה מאמא שלך. היום זה צריך לקרות לך. לך

, עליך להיפרד ממנה, ולכן. למרות שאתה אוהב אותה
ולהתחיל את חייך העצמאיים , להפסיק להזדהות איתה



להתחיל לפתח , להתחיל לחשוב בשביל עצמך, גברכ
התנהגות ייחודית , גישה עצמאית, חשיבה עצמאית

והגיע הזמן , אתה שונה מאימא. ודיבור אישי משלך
.  עצמאיגבר לחתוך את החבל הטבור ולהתחיל להיות 

 
מה ההבדל  

? בין נער וגבר
 

שצמוד לאימא שלו או גר גבר כל הנשים מתבאסות מ
משום שהן מבינות שמשהו כאן לא , עם אימא שלו

נורמאלי ומפותח חייב להיות משוחרר גבר בסדר וש
חופשי ובשל לחיות את החיים שלו , עצמאי, מאמא

 שלא מבינים את גבריםאבל יש הרבה . בצורה אמיתית
להמשיך ולהיות צמודים " בוחרים"והם כאילו , זה

 – גבריםהם מפחדים להתבגר ולהיות , למעשה. לאימא
, שימו לב. גבריםאז הם נשארים נערים בגוף של 

, נערים זה כמו גולם. גבריםנערים שונים מאוד מ
נערים זה כמו ברווזן ואילו .  זה כמו פרפרגבריםו

נער לא יודע מה הוא .  זה כמו ברבור יפהפהגברים
נער מפחד לקחת אחריות , נער הוא בעצם אישה, רוצה

לנער , נער לא יודע להביא כסף או ליצור כסף, ולהוביל
נער אינו אוהב קשיים ולכן הוא בורח , אין דעה משלו

, נער הוא בעל גישה פסימית, מהם ומנסה לעקוף אותם
, נער מוותר מהר ומתייאש מהר, נער הוא עצלן וטפיל



נער תמיד מחפש אמא , נער הוא מלא פחדים והיסוסים
לעומת גבר . נער חי בתוך דמויות נשיות, שתגן עליו

, אוהב לקחת אחריות ולהוביל, יודע מה הוא רוצה, זאת
, יש לו דעות מוצקות משלו, יודע להביא כסף וליצור כסף

הוא בעל גישה ,  עליהםלגבורהוא אוהב קשיים ונהנה 
לעולם אינו גבר , הוא חרוץ ועצמאי תמיד, אופטימית

הוא חי בתוך , הוא אינו פוחד מכלום, מוותר או מתייאש
 גבריות והוא תמיד לוקח לעצמו דמויות גבריםעולם של 

.  וסמכותיות כדי ללמוד מהם

 
חניכה גברית 

 
 היא תהליך חניכה גברית? חניכה גבריתמה זו בעצם 

מכניסים אותו , שבו לוקחים את הנער מאמא שלו
 ומשנים אצלו את כל התפיסה שלו לגבי עולם הגבריםל

הוא ראה את , עד היום שבו הוא היה עם אמא. החיים
, רחמים, הוא חווה פינוק. החיים דרך המבט הרך שלה

הוא . אהבה ודאגה, חום, רכות, ויתור, חששות, פחדים
ראה את העולם דרך המבט של אמא אבל עכשיו 

ולראות את העולם דרך המבט גבר חונכים אותו להיות 
. דרך המבט שלו עצמו, גבריםדרך המבט של , של אבא

היא .  היא קפיצת דרך פסיכולוגיתחניכה גברית
זה כמו . לעולם השליטים, מקפצה לעולם האמיתי

 היא חניכה גברית. לקחת עבד ולהפוך אותו למלך



משום שהיא מחברת את הנער אל , תהליך מאוד בריא
ומשלימה את תהליך ההתבגרות שלו כדי , גבריטבעו ה

גבר ה, בחניכה גברית. מאוזן ואמיתי, ליצור אדם שלם
את הנער שבו כדי " הורג"הוא . לעולם כבר לא יהיה נער

 ובמקומו מופיע פרפר –הגולם נעלם . גברלהיות 
.  יפהפה

 
חינוך נשי 

 
חינוך נשי נועד . חינוך נשי הוא ההפך מחניכה גברית

שחניכה לשמר את האופי העדין והרך של הילד בעוד 
אופי ועוצמה , אישיותגבר  נועדה ליצור מהגברית

מחוספסת ואמיתית כדי להשלים את תהליך הגידול 
כל האימהות מעניקות לילדים שלהן , שימו לב. שלו

עושות , מפנקות אותו, הן מגוננות על הנער. חינוך נשי
ולמעשה מותירות אותו חסר , בשבילו ובמקומו הכול

 בעידן גבריםרוב ה, למרבה הצער. אונים כביום היוולדו
 אלא חניכה גברית שלא קיבלו גבריםהמודרני הם 

כי האבות לא היו איתם והזניחו את תפקידם , חינוך נשי
 וחברת גברים חניכה גבריתומשום שאין מסגרת של 

 כל גברים המודרניים הם גבריםרוב ה, לכן. כמו בעבר
הם נשארים לגור בבית עם אמא עד גיל . כך חלשים

הם לא עובדים בצורה . הם לא מתחתנים. מאוחר
הם לא ממש , הם מבולבלים, הם מעשנים, קבועה



והם . הם לא מצליחים להתעשר. מצליחים עם בחורות
גם אם הם כן נשואים . מחפשים את עצמם במשך שנים

הם .  הם באיזשהו מקום מאוד מתוסכלים–וכן עובדים 
 והם ולא מעורבים גבריםלא מתפקדים בתוך הבית כמו 

בפרנסת הבית ובניהול העסק המשפחתי בצורה 
אלה פשוט , גבריםאלה לא , בסופו של דבר. דומיננטית

. גבר אמיתי ולא גבריםצל של , נערים שלא התבגרו
כי יש להם נער בבית , ולכן גם הנשים שלהם מתוסכלות

כל , הן מתוסכלות משום שהכול נופל עליהן. גברולא 
גבר ואין , הקשיים, הפרנסה, כל עול המשפחה, הניהול

 . בבית שניתן להישען עליו ולסמוך עליו
 

תעזוב את אמא 
 

עליך לעזוב את , גבר אמיתיאם אתה רוצה להיות 
לעזור את אימא פירושו להפסיק לחשוב . אימא שלך

להפסיק . ולהתנהג לפי העולם הערכים של אמא
. בדרך העיניים של אימא, להתבונן אל העולם כמו אימא

תתחיל להסתכל על העולם דרך העיניים , במקום זאת
 והשליט גבריה, החזק, דרך המבט הטורף. שלך עצמך

בהתחלה אתה תראה דברים . גבר אמיתישלך כ
שיעוררו , שיבהילו אותך, שידחו אותך, שיפחידו אותך
אתה . אתה תראה מפלצת בתוכך. בך התנגדויות

, אתה תראה מכונת קרב". לא יפה"תראה משהו מאוד 



אתה תראה זעם וכעס וכוח אדיר , אתה תראה רוצח
אתה , אתה תראה את אבא שלך. שרק רוצה להתפרץ

אתה תראה דברים נוראיים על ,  אחריםגבריםתראה 
ואכזריות , וכאב, ומלחמה, והרס, וקרב, ומוות, דם

, אחרי שתעכל את התמונות, במשך הזמן. מטורפת
אתה תתחיל , אחרי שתשלים את תהליך החניכה

אתה תראה את העולם ואת כל . לראות גם דברים יפים
אתה תראה עושר ושפע ומרחבים של , האפשרויות שבו

, נתינה, נדיבות, אתה תראה עוצמה, אדמה ונכסים
אתה תראה למעשה את כסא . הובלה ומנהיגות

מחכה לך שתתפוס אות מקומך ותשב , המלכות שלך
. עליו כאדון היחיד והעליון של עולמך

 
חזור לאבא 

 
 אתם צריכים גברים אמיתייםאם אתם רוצים להיות 

אתם . לפחות לזמן מה. לעזוב את אמא ולעבור לאבא
. חייבים להסתכל על החיים מנקודת המבט של אבא

 עולם הגברים.  אין רחמיםעולם הגבריםב, צריך להבין
כיבוש , כעס, כוח, רצח, מלחמות, הוא עולם של קרבות

 וצריך לקבל עולם הגבריםזהו . ניצול ולקיחה, אינסופי
,  נועדו להיאבדגברים ה– עולם הגבריםב. אותו ככזה

החיים הם קרב שבו נלחמים . להילחם ולמות בקרב
,  הם קילרים בנשמהגברים. לחיים ולמוות כל הזמן



 הם ציידים טבעיים גברים אמיתיים. רוצחים סדרתיים
, הם חזקים. במרחבי הקטל האינסופיים של ההיסטוריה

 –יוצרים ועושים , בונים, לוקחים, משתמשים, כובשים
 ן הם גוש טסטוסטרוגברים. הכול לפי הצרכים שלהם

וזו , עולם הגברים ועל גבריםזו האמת על . מהלך
אם ברצונכם להשתייך . הדרך שבה הוא פועל באמת

 עליכם – עולם הגברים ולהיכנס לגבריםלחברת ה
לצאת מעולם , לעזוב את אימא: לעשות כמה דברים

להשתחרר לחלוטין מכל הגישה הנשית , הנשים בכלל
עולם ל,  ולחזור לאבא–ומכל נקודת המבט הנשית 

לקילריות הטבעית שצרובה בנשמה שלכם , הגברים
בלי התנצלויות ובלי רגשות אשם , ומחכה לצאת החוצה

.  או פחד

 
זכור מי אתה  
ולאן אתה שייך 

 
אם אתה .  זה הכול– עולם הגברים שייכים לגברים

אם אינך נמצא . עולם הגברים אתה שייך ל–גבר 
 יזלזלו גבריםה.  אתה פשוט לא שייך– עולם הגבריםב

והנשים יצחקו עליך כי ,  מספיקגבריבך כי אתה לא 
 ידרכו עליך וינצלו אותך גברים. אתה לא נשי מספיק

 ואתה תרגיש רע עם –ונשים ידרכו עליך וינצלו אותך 
עליך לזכור : הסיבה היא פשוטה. עצמך ולא תבין מדוע



אתה שייך . ולא לשכוח מי אתה ולאן אתה שייך באמת
רק , רק שם יש לך זכות ומקום, עולם הגבריםל

 אתה תמצא את התשובה עולם הגבריםכשתתחייב ל
, בכל עולם אחר, בכל מקום אחר. והגאולה של עצמך
אבל אם . תלוש ומסכן, חלש, חריג, אתה תהיה נטע זר

 ותיכנס מבעד לשער עולם הגבריםתיקח את המפתח ל
והם יקרו לך , יקרו שני דברים מהפכניים בחיים שלך

נשים יעריצו אותך ויהיו מוכנות לעשות הכול : מהר מאוד
 יעריצו אותך ויהיו מוכנים לעשות גבריםוגם , בשבילך

.  המון בשבילך

 
מה קורה  

? כשאבא הוא חלש
 

בבתים רבים האבא אינו דמות חזקה באמת אלא דמות 
חניכה אבא חלש הוא אבא שלא עבר . מאוד חלשה

אבות . מפוחד ומחפש את אמא שלו,  והוא תלותיגברית
, שותקים, נעלמים, בורחים, חלשים הם אבות מתנצלים

, תלותיים, קמצנים, לא מצליחים מספיק, מובלים
, הרסניים, בכיינים, קורבניים, מסכנים, חולים, מרצים

, פחדנים, עצלנים, חסרי אונים, דאגנים, פסימיים
, קטנוניים, מפונקים מדי, נהנתנים מדי, חלשים

אבות חלשים הם אבות . לחוצים והיסטריים, מבוהלים
עליך לחפש לעצמך , וכשיש לך אבא חלש שכזה. נשיים



מאמא לא תוכל . כי אין לך ממי ללמוד בבית, תחליף
מאבא גם לא .  והצלחה כי היא אישהגבריותללמוד על 

בעצם יש לך בית נשי לחלוטין עם .  כי גם הוא אישה–
, גבריותשני אנשים חלשים ומסכנים שלא יודעים מהי 

בבתים , בדרך כלל. מהי הנהגה, מהי הדרך האמיתית
או : כאלה שבהם האבא הוא נשי קורה אחד מהשניים

או " האישה"כביכול ואבא הוא " הגבר"שאמא היא 
ואז אתה נותר ללא שום דוגמה או , שההורים מתגרשים
.  גבר אמיתיהדרכה איך להיות 

 
חפש גברים אמיתיים 

 
.  במקומוגבר אמיתי חפש –אם יש לך אבא נשי וחלש 

אם אתה קולט שאבא שלך אינו מסוגל לפתח אותך 
 תעשה מעצמך – גבר אמיתיבכיוון הנכון ולעשות ממך 

גבר תחליף את האבא החלש שלך ב. גבר אמיתי
ים גברים אמיתיחפש .  שייתן לך דוגמה אישיתאמיתי

אם אבא , זכור. בריאגבר כדי ללמוד מהם כיצד להיות 
שלך הוא נשי וחלש לא תוכל ללמוד ממנו כיצד 

כי הוא עצמו נצמד , להשתחרר מנשים ומהגישה הנשית
לא תוכל ללמוד . לנשים כל חייו ומחזיק בתפיסה הנשית

אבא נשי הוא אבא . ממנו גם לא על הצלחה כלכלית
שיחבל לך בהצלחה וינסה בכל דרך להרוס את 

כי הוא הצליח כל , ההצלחה הכלכלית והמקצועית שלך



. חייו להרוס גם את ההצלחה הכלכלית והמקצועית שלו
אבא קמצן רגשית ולא אבא , אבא חלש הוא אבא נצמד

אבא חלש הוא אבא פסימי ודאגן שמתחרה בך . שופע
אבא חלש הוא אבא . גברכמו ילד ולא מוביל אותך כמו 

 שלך ומהכוח שלך הגבריתשמאוים מההתפתחות 
במקום להיות גאה בצאצא . ובמקום להתברך ממנה

. הזכר שלו ולהחזיק ממנו הוא מפוחד ממנו ומקנא בו
 משום שהם אינם –רוב האבות הם אבות הרסניים 

 של הבנים שלהם מאיימת גבריות והגברים אמיתיים
עליהם וחושפת אותם לנכות של עצמם ולתהליך הלא 

רוב האבות מקנאים בבנים . גבריםגמור של הבשלתם כ
. ולכן הם מנסים לחבל להם בהצלחה, המצליחים שלהם

,  הוא אבא שמפרגן לבנים שלוגבר אמיתי, זכרו
,  שלוגבריותמתגאה בהם ותומך בהם כי הם חלק מה

חלש הוא אבא גבר . הם השריד האחרון שיש לו מעצמו
בורח , נלחם בהם, רב איתם, שמתחרה בבנים שלו

.   מאחריות אליהם ומפחד מהם

 
תלמד מגברים אמיתיים 

 
גבר  –נשים פוחדות .  לא פוחד מכלוםגבר אמיתי

מוגזם מדי , זה אולי נשמע מליצי מדי.  פשוט לאאמיתי
 אין גברים אמיתייםאצל . אבל זה לא, או מושלם מדי

הם לא . פשוט משום שהם מוכנים מראש לכול, פחד



כי הם לוקחים בחשבון את , מפחדים מהגרוע מכל
שהם ,  לוקחים בחשבון שהם ימותוגברים. הגרוע מכל

הם . שהם ייכשלו, שהם לא יצליחו, יפסידו בקרב
 ולכן הם לא מפחדים –לוקחים בחשבון את הכול 

 יודעים שהדרך הראויה ביותר גברים אמיתיים .מכלום
זו הדרך .  היא למות בקרב  החייםגבר אמיתיל

. למות תוך כדי מאמץ. הבריאה והנכונה ביותר, הראויה
ייעודו ותכליתו של ". בזיעת אפך תאכל לחם"זוכרים את 

, מתישהו,  הוא למות בקרב כלשהוגבר האמיתיה
זהו . במסגרת מאמץ כלשהו להשיג את מה שהוא רוצה

והוא יודע את זה ולכן הוא , גבר האמיתיתפקידו של ה
למות בקרב . זוהי גאוותו. לא נלחם בזה או נבהל מזה

קרב , קרב כלכלי, קרב פיזי,  קרב מוחות–כלשהו 
לא . קרב מיני, קרב טכני, קרב אינטלקטואלי, מנטאלי

 נועדו להילחם בקרב ולמות גברים –משנה מה הקרב 
וכך להצטרף לחבורה המופלאה , יום אחד בקרב

 גבריםשל כל ה, והאמיצה הזו של כל לוחמי העולם
הנהדרים האלה שלחמו את חייהם ועשו למעשה את 

לעשות , ללחום את החיים –מה שהם נועדו לעשות 
. ואז ללכת מסופקים ושלמים אל מותם, את תפקידם

 
חניכה עצמית 

 



 ללמוד מהם ואם לא נפגשת גבר אמיתיאם לא מצאת 
 חפש – בשר ודם כדי לקבל מהם השראה גבר אמיתיב

 גברים,  שהם גיבוריםגברים,  גדוליםגבריםספרים על 
, קרא ביוגרפיות, קרא סיפורים אמיתיים. שהם לוחמים

הזן את עצמך ,  כמו הסדנה הזוגבריותקרא חומר על 
גרה את המוח שלך ואת האינטלקט שלך , ןבטסטוסטרו

 חניכה גבריתעשה לעצמך . עד שתיזכר במי שאתה
גבר היה .  המודחקת שלךגבריותמתוך ה, מתוך עצמך
ואתה תמיד יכול להסתדר , כי זה נמצא בך, מתוך עצמך

.  לבד עם עצמך ולכבוש את העולם בכוחות עצמך

 
,  לסיכום

.  גבר אמיתי הוא גבר שמשוחרר מאימא
. נקודה

 
ים עליכם לשחרר גברים אמיתיאם אתם רוצים להיות 

עליכם . ולמעשה את כל הנשים בחייכם, את אמא שלכם
. ומכל הגישה הנשית, להשתחרר מכל התפיסה הנשית

 ולחפש את נקודת המבט לעולם הגבריעליכם לעבור 
 אחרים ושל גברים אמיתייםשל , של אבא שלכם

אם אבא שלכם חלש ונשי .  בהתהוותגבריםעצמכם כ
 כמודלים גברים אמיתייםעזבו גם אותו ומצאו לעצמכם 

 חנכו את עצמכם –ואם גם זה אינו בנמצא , של השראה



, גבריותסדנאות וספרים על , קלטות, לבד דרך סרטים
אלה הכללים הפשוטים כיצד .  ועל גיבוריםגבריםעל 

 אתם תהיו –אם תבצעו אותם . גבר אמיתילהיות 
ושל , אדוני המציאות ומלכי העולם שלכם, שליטי העולם

. כל מה שיש בתוכו
 

~ 
 

: 5-העיקרון ה
תלמד להוביל 

 
להוביל פירושו  
לקחת אחריות 

 
התפקיד . להוביל הוא תפקיד שתמיד בא עם אחריות

כי מישהו חייב להוביל את ,  הוא להובילגבריםשל 
כפי .  מאז ומעולםגבריםוהתפקיד הזה ניתן ל, העולם

 יש באופן טבעי יכולת טובה יותר גבריםל, שכבר למדנו



, אבל.  ולכן הם חייבים להוביל–וטבעית יותר להוביל 
אתם לא יכולים . הובלה ללא אחריות אינה הובלה

לצפות שאנשים ילכו אחריכם ובאמת יצייתו לכם אם 
אם אתם לא , אתם עצמכם לא מאמינים בעצמכם

לא מספיק נחושים או לא מספיק , גברייםמספיק 
הובלה באה תמיד עם . אחראיים ומציגים דוגמה אישית

 לוקחים את מלוא גברים אמיתייםורק , אחריות כבדה
זה . ולכן הם גם אלה שבאמת יודעים להוביל, האחריות

בדיוק כפי שהם יודעים , בא להם בקלות ובאופן טבעי
. להוביל את עצמם

 
רוב הגברים  

בורחים מאחריות 
 

 בורחים מאחריות ומאשימים אחרים גבריםרוב ה
 הם גבריםכי רוב ה, בהחלטות שלכם ובטעויות שלהם

ת גברינשיים והם אינם מחוברים מספיק לתודעה ה
 בורחים מאחריות ורוב הנשים גבריםרוב ה. שלהם

, כי הן חשות, מתוסכלות וכועסות עליהם בשל כך
, לדעת להוביל בבטחהגבר שזהו התפקיד של ה, ובצדק

לדעת בדיוק מה עושים , לדעת בדיוק לאן הולכים
לדעת כיצד לקחת אחריות ולתת תחושה של , עכשיו

. מנהיגות והנהגה, ביטחון



 
מהי אחריות  

? אמיתית
 

 אחריות היא המקום בו .אחריות היא גבריות אמיתית
ואתה מוכן לשאת , אתה מבין את המחיר של כל דבר

שאדם מודע , אחריות באה ממקום ריאלי. בתוצאות
, בדיוק למה שהוא עושה והוא לא מפחד להפסיד

אחריות היא להפסיק להאשים . לעשות מעשה, להסתכן
את כל העולם ולקחת על גבך את כל האחריות למה 

אחריות אמיתית היא , שימו לב. שקורה במציאות שלך
להבין שאתם האדונים של החיים שלכם ושכל מה 

, שקורה במציאות שלכם הוא התוצאה של המחשבות
 .הבחירות והמעשים שלכם, התגובות, ההתנהגויות

נסו לקחת .  ואל תפחדו ממנה–אל תברחו מאחריות 
, ותגלו שאחריות מעניקה לכם כוח, אחריות לשם שינוי

קחו . חריצות ומיקוד בחיים, צניעות, משמעת, עוצמה
 ותגלו את כוח ההובלה –אחריות אמיתית בחיים 

.  האמיתי שלכם

 
קודם כל  

תלמדו להוביל את עצמכם  



 
אם אתם רוצים , אם אתם רוצים להוביל אנשים אחרים

אם אתם רוצים להוביל נשים , להוביל עסקים מצליחים
, אם אתם רוצים לסחוף אחריכם מישהו, אמיתיות
 עליכם תחילה ללמוד כיצד להוביל את עצמכם –כלשהו 

כאשר . הובלה עצמית מתחילה במשמעת. כמו שצריך
אתם מתחילים , אתם מתחילים לפתח משמעת עצמית

בעצם ליצור צד כלשהו בפנים שאינו מוכן לוותר 
אתם מפתחים קול פנימי שכל הזמן מאיץ . לעצמכם

 באמצעות .דוחף אתכם ואומר לכם מה לעשות, בכם
תלמדו , משמעת עצמית אתם תלמדו לא לדחות דברים

, תלמדו לעשות דברים עד הסוף וביסודיות, לא להתעצל
תלמדו להקפיד על ההופעה , תלמדו להיות נקיים

תלמדו לחקור דברים ולחפש תשובות עד , שלכם
, תלמדו לא להרים ידיים אף פעם, לפיתרון המיוחל

תלמדו לגרום לדברים לקרות אפילו בכוח ותלמדו תמיד 
אם תתחילו לנהל . לחייך ולהקרין מצב רוח טוב וחיובי

לנהל את כל החיים , לנהל את הזמן שלכם, את עצמכם
, אחד:  אתם תגלו שני דברים–שלכם בכוחות עצמכם 

. החיים שלכם יהפכו לחיים טובים מאוד ומוצלחים מאוד
יהיה לכם קל מאוד וטבעי מאוד להוביל אחריכם , השני

כי אתם ממילא , זה יבוא לכם באופן טבעי. עוד אנשים
. לעצמכם, עושים את זה כל הזמן בתוככם

 



קחו על עצמכם  
 את מלוא האחריות

 
לקבל תפקידי ,  רבים רוצים להיות אחראייםגברים
, להשיג תפקיד עם שם מפוצץ ועם הרבה כסף, ניהולי

אבל הם לא רוצים , להחזיק כמה בחורות מדהימות
. את העבודה והקושי של התפקיד, באמת את האחריות

לקחת אחריות . הובלה וניהול באים עם אחריות, זכרו
ללמוד דברים , לצבור ניסיון, מלאה פירושו להיות מנוסה

להשקיע בהתמודדות , ולדעת באמת מהם התשובות
להיות מעורב ואכפתי עד הסוף , עם מצבי משבר וקושי

כשאתם לוקחים . ולגלות מעורבות את הפרט האחרון
 –אחריות מלאה ויש לכם מחויבות מלאה להצלחה 

כי אנשים יקלטו שאתם , אתם גם באמת תצליחו להוביל
הם ירגישו שאתם יודעים ושאכפת , נחושים ורציניים

. והם יחושו שאתם בשלים לקחת את ההובלה, לכם
הבעיה מתחילה כשאינכם מוכנים ובשלים לתפקיד 

.  ואתם רק רוצים את ההובלה בלי כובד האחריות

 
איך תיקחו  

? אחריות על אחרים
 



זה לא . זו לא הצגה. גבר אמיתי הם באמת גבר אמיתי
 זו גבריות רבים חושבים שגברים. זה אמיתי. משחק
סוג של קשיחות או פסון שצריך להקרין החוצה . הצגה

 היא אמיתית גבריותש, דעו לכם. כדי להשיג דברים
 היא תוצאה של הרבה אמיתית גבריות. אמיתית

עבודה עצמית ושל הרבה התנסות בשטח במצבים 
יש אנשים . את נושא הנישואים, קחו למשל. מורכבים

. שמתחתנים ומביאים ילדים מבלי שהם בשלים לתפקיד
הבעיה היא להיות , זו לא בעיה להתחתן ולהביא ילדים

אבל לא כל , כל גבר יכול להיות אבא. בשל לתפקיד
 כדי להיות אבהי עליך להיות .גבר יכול להיות אבהי

בעל ביטחון , אוהב, מבוסס, חזק, חכם, מנוסה, יציב
בעל השקפת עולם , יודע מה אתה רוצה, עצמי

אם אתה לא . מנהיג וסמכותי, אחראי מאוד, מגובשת
אבא שבורח ,  אתה תהיה אבא גרוע–בשל לתפקיד 

אבא , אבא שלא יודע מה לעשות, אבא נשי, מאחריות
.  שהוא בעצם ילד או נער ותו לא

 
הנער והגבר 

 
מסתכלים על נושא ההובלה גבר איך הנער וה

הנער חושב ? גברמה ההבדל בין הנער ל? והמנהיגות
הנער מתרברב . פשוט מוכןגבר ה. תמיד שהוא מוכן

הנער . שותק ועושהגבר ה. שהוא יכול לעשות הכול



. בטוח לחלוטין שמגיע לו והוא נעלב כשזה לא קורה
נער הוא אדם . אורך רוח ושקט נפשי, יש סבלנותגבר ל

הנער . הוא אדם שלם ומשוחררגבר . להוט וכפייתי
אינו מנסה גבר ה. כי הוא לחוץ, מנסה להוביל בכוח

הנער הוא חסר . הוא פשוט מקרין סמכותיות, להוביל
שם גבולות לעצמו והוא גבר ה. גבולות וקיצוני

מוביל גבר ה. הנער רוצה להוביל בלי אחריות. פרגמאטי
. עם מלוא האחריות

 
תרנגול הקרב 

 
בעניין הזה של הובלה וסמכותיות יש סיפור מעניין שאני 

זהו משל מאוד חשוב על ההבדל שבין . רוצה לספר לכם
אי שם היה מלך ולמלך היה . אמיתית גבריותנעריות ל

המלך רצה שהתרנגול שלו יהיה אלוף . תרנגול קרב
הוא פנה למאמן הטוב ביותר בממלכה ונתן לו . הקרבות

אחרי שבוע הוא בא ושאל את . את התרנגול לאימון
המאמן אמר שלא כי . המאמן האם התרנגול מוכן

אחרי . בועט ומנפנף בכנפיו, מנקר, התרנגול עדיין צווח
המאמן ענה . שבוע שוב שאל המלך האם התרנגול מוכן

אחרי . צווח ובועט, כי התרנגול עדיין מנקר, שעדיין לא
. עוד שבוע שאל המלך האם עכשיו התרנגול כבר מוכן

כי התרנגול עדיין צווח ומצמץ , המאמן ענה לו שלא
שבוע נוסף עבר והמלך שכבר החל לאבד את . בעיניו



ולמה , סבלנותו שאל את המאמן מה קורה עם התרנגול
המאמן ענה לו שהתרנגול כמעט מוכן . הוא לא מוכן

אחרי שבוע נוסף הגיע . אבל הוא עדיין ממצמץ בעיניו
. אמר לו המאמן" עכשיו התרנגול מוכן. "המלך למאמן

עיניו אינן , הוא עומד ולא זז, הוא רגוע לחלוטין"
 –התרנגולים האחרים רק רואים אותו . ממצמצות

. נער עושה רעש. גברזהו ההבדל בין נער ל". ובורחים
. בא שקט ומוכן ומנצח את הקרב כבר מראשגבר 

 

הלהקה והאריה 
 

בשיטת הלהקה :  מובילים בשתי צורותגברים אמיתיים
ישנה : שיטת הלהקה היא פשוטה. או בשיטת האריה

, אגרסיביים,  ציידים שכולם תוקפנייםגבריםחבורת 
הם חוברים יחד לקבוצה עם . שאפתניים ודינאמיים

אדם עם ניסיון רב , גבר, בראשם עומד מנהיג. היררכיה
והם כולם עובדים , מתחתיו באה הלהקה. ויכולת מוכחת

, נשים,  כסף–ביחד כדי להשיג את המטרות שלהם 
אביב היא להקה -מכבי תל. שליטה ודומיננטיות, כוח

. נהלים ושיטת צייד קבועה משלה, עם קודים, שכזו
בשיטת האריה קיים : שיטת האריה היא שיטה שונה

הזה מתחיל לחצוב את דרכו גבר ה. אחד ויחידגבר 
הוא המוביל . הוא יוצר סביבו מונהגים ומעריצים. לבד



. הוא אינו עובד בקבוצה אלא דווקא לבד לחלוטין, היחיד
.  ארקאדי גיידמק הוא אריה כזה

 
? איך מובילים

 
. אתם יכולים להוביל בשיטת הלהקה או בשיטת האריה

ולגבש ,  כמותכםגבריםאתם יכולים לחבור לעוד כמה 
קבוצת צייד והובלה שתשיג את כל החלומות 

אתם יכולים , ולעומת זאת. המשותפים שלכם יחד
ולהוביל את החיים שלכם , להיות גם ציידים בודדים

המשותף , בכל מקרה.  לבד–למקום שאתם רוצים 
,  להצליחגבריםלשתי השיטות היא הרצון העז של ה

ליהנות ולהוביל את , לקחת, לכבוש, לתקוף, להשיג
 –אריות ולהקות הם אנשים שנחושים להצליח . חייהם

ושום דבר לא יעמוד בדרכם כי הם מחויבים למטרה 
 .והם קילרים

 
למה נשים  

? מנסות להוביל אותך
 

ונשים לא יתנו לכם להוביל כל כך , הובלה היא מאבק
כשאתם . כי גם הן רוצות להוביל, בקלות או בחינם

, לא סגורים על עצמכם, מקרינים שאתם מהססים



לא , לא יודעים מה לעשות, לא בטוחים, מפחדים
 –נתקעים או פשוט ישנים בעמידה , מייצרים החלטות

נשים רוצות להוביל והן . נשים יתחילו להוביל אתכם
לוקחות את שרביט ההובלה מייד ברגע שאתם מניחים 

והאישה , שנייה אחת של מנוחה. אותו מהידיים שלכם
 אם ברצונכם –שימו לב , לכן. מנסה להוביל אתכם

ולא , להוביל עליכם להקרין סמכותיות ועקביות כל הזמן
נשים , אחרת. להניח את כוח ההובלה מידכם אף פעם

ומספיק שפעם או פעמיים הן . ינסו להוביל אתכם
או שהן יסרסו :  תמיד יהיו לכך משמעויות–תצלחנה 

.  אתכם או שהן ינטשו אתכם

 
הובלה היא עבודה 

 
אתם  .הובלה היא עבודה עם לא מעט כאב ראש

להוביל , לתכנן, לחשוב, צריכים כל הזמן להיות למעלה
להוביל . הבנה וידיעה, סמכות, להקרין יותר ידע, דברים

יש , יש התנגדויות. אלא זה מאמץ, ופר'זה לא צ
 ואתם חייבים את –יש דעות אחרות משלכם , קיטורים

הובלה . לשכנע ולהתעקש, להנחות, הסבלנות להסביר
חכמה , תכנון מראש, היא עבודה המחייבת השקעת זמן
עיקר ההובלה , אבל. רבה והבנה פסיכולוגית של אנשים

. קשורה דווקא באופטימיות

 



מדוע הובלה  
? קשורה באופטימיות

 
הובלה קשורה באופטימיות כי אם אתם רוצים להוביל 

 .עליכם להוביל אותם תמיד למקום טוב יותר, אנשים
. נשים רוצות בכך עוד יותר, אנשים רוצים שיובילו אותם

אבל כל האנשים רוצים שיובילו אותם למקום טוב יותר 
מנהיג או מוביל , לכן. מהמקום שבו הם נמצאים עכשיו

 חייב לשרטט דרך טובה ומושכת כדי גבר אמיתיאו 
הוא חייב להראות . לשכנע את העם שלו ללכת אחריו

להם שהוא מתכוון להביא אותם למחוזות השפע 
גם הובלת נשים . לגן העדן או לנירוואנה, וההצלחה

זה לא מעניין נשים לאן . קשורה קשר חזק באופטימיות
, ובלבד שהאווירה איתו היא כייפית, לוקח אותןגבר ה

מוביל הוא קודם כל גבר . אופטימית ומחויכת, זורמת
אדם אופטימי שמצליח בזכות האנרגיה החיובית שלו 

אדם פסימי אף פעם לא . לסחוף אחריו אנשים ונשים
המובילים הטובים ביותר . יצליח להוביל אחריו אף אחד

. הם האנשים השמחים והחיוביים ביותר

 
תלמדו 

להיות חיוביים 
 



גברים הם אנרגיה של פלוס ונשים הן אנרגיה של 
 אז – אם כל אחד מהם ממלא את התפקיד שלו .מינוס

הפלוס , המינוס מושך את הפלוס: ביחד יש זרימה טובה
הדבר הבסיסי . נותן למינוס וכך נוצרת לה הרמוניה

מטבעו הוא בעל אנרגיה של גבר שחייבים להבין הוא ש
מפרגן , נדיב, אופטימי, ולכן הוא חייב להיות חיובי, פלוס

פרגון , זכרו. לידהגבר וטוב יותר מאישה כדי להיות 
מקרינים מצב רוח חיובי , כשאתם מפרגנים. נותן כוח
,  אתם נותנים כוח לכל מי שנמצא לידכם–ושמחים 

אתם מעניקים לו תחושה , אתם נותנים לו השראה
, נשים מאוד זקוקות לפרגון. טובה באופן לא מודע

לעוצמה ולאופטימיות משום שבבסיס , לאנרגיה חיובית
ונשים רגישות מאוד , נשים הן אנרגיה של מינוס

 –שלהן מדוכא גבר אם ה, למשל. להשפעות חיצוניות
נשים אינן יודעות . הן מייד נכנסות לדיכאון יחד איתו

 הן משקפות תמיד את –הן כמו הירח . לעשות הפרדה
אם אתם רוצים להיות , לכן. גברשל ה, האור של השמש

 – ואתם רוצים להבין את סוד ההובלה גבר אמיתי
.   תמיד. עליכם ללמוד להיות אנשים מאוד חיוביים

 
כדי להוביל  

עליך לבוא מלמעלה 
 



המוביל חייב .  רק מלמעלה–אי אפשר להוביל מלמטה 
כדי , לבוא מלמעלה והמונהגים חייבים לבוא מלמטה

אם המנהיג . שזרימת הכוח והידע והעוצמה תזרום
 הזרימה לא –עומד למטה והמונהגים נמצאים למעלה 

המים יכולים ליפול רק . זה בדיוק כמו מפל מים. תקרה
אם , לכן. מלמעלה למטה ולא מלמטה כלפי מעלה

,  עליכם לטפח ביטחון עצמיגבר אמיתיברצונכם להיות 
 –גב זקוף וסוג של התנשאות עדינה , תודעה גברית

ויש לי , אני טוב, אני מבין, אני יודע"שהמסר שלה הוא 
שלא , מי שבא מלמטה משדר מסר הפך". מה לתת לכם

אני , אני מפחד. לא נעים לי"יאפשר לו לעולם להוביל 
ואם שווה בכלל , לא בטוח שאני בכלל יודע משהו

 ואנשים –תלמדו לבוא תמיד מלמעלה ". להקשיב לי
.   ונשים יגיבו אליכם במהירות

 
תלמדו לפרגן 

 
חשוב שתבינו שפרגון הוא . פרגן נותן כוח ומחזיר כוח

אבא שלא מפרגן לבנים . למעשה אישור עצמי להצליח
שלו הוא אבא שבעצם החליט באופן לא מודע לא 

הוא מנסה לעצור . להצליח בעצמו בחיים האישיים שלו
. את ההתקדמות של הבנים שלו כי הוא עוצר את עצמו

אם תניחו .  אתם תתקדמו–אם תלמדו לפרגן לאחרים 
.  גם אתם תצמחו–לאחרים להתקדם ולצמוח לידכם 



 –אם תהפכו להיות אנשים מאפשרים וחיוביים , לכן
אתם תהפכו לאנשים עם . גבר אמיתיאתם תהפכו ל

. יגדל ויצמח לידם, ביטחון עצמי שרוצים שהכול יפרח
 חלשים גבריםאלה .  מסרסיםגבריםיש ,, שימו לב

הם לא נותנים לאף .  חזקיםגבריםביותר במסווה של 
הם . הם לא מאפשרים חופש מסביבם. אחד לגדול לידם

כי הם , כמו שוטרים מפוחדים שעוצרים כל התקדמות
הם מנסים . ממצוינות ומכישלון, מפחדים מתחרות
דרך אנרגיה , דרך החלשת אחרים, לשלוט דרך סירוס

הם אינם מכירים את . כלומר בשיטה הנשית, של מינוס
, ת האמיתית שבה צומחים והיא דרך פרגוןגבריהדרך ה

אם אתם רוצים . דרך  חיוביות ודרך אנרגיה של פלוס
אפשרו לאחרים .  למדו לפרגן– גבר אמיתילהיות 

, ילכו אחריכם,  ואנשים יאהבו אתכם–לצמוח לידכם 
אל תלכו בדרך . יעריצו אתכם ויפרגנו לכם בחזרה

למדו . זוהי דרך פחדנית. הנשית של סירוס אחרים
!! לפרגן לאחרים כדי לאפשר לעצמכם לגדול ולהתעצם

 
,  לסיכום

.  גבר אמיתי הוא גבר מוביל
. נקודה

 



קחו אחריות אמיתית על החיים שלכם כדי שתוכלו 
 למדו להכיר בכך שאתם היחידים .להוביל באמת

ששולטים במציאות שלכם ושהובלה היא עבודה 
תלמדו לא להאשים אחרים . שכרוכה בהרבה מאמץ

בחרו לכם . אלא לקחת את מלוא האחריות על עצמכם
והתחילו להוביל בשיטת , את שיטת ההובלה שלכם
זכרו את משל התרנגול . הלהקה או בשיטת האריה

 כדי לנצח –ממוקדים ואמיתיים , ולמדו להיות שקטים
למדו - ודבר אחרון . ומראש, בכל הקרבות שלכם בחיים

לפרגן לאחרים ולאפשר להם להיות מי שהם כדי 
אם !! להעצים את עצמכם ולהיות באמת מי שאתם

 אתם בדרך –תשמרו על הכללים הפשוטים הללו 
!! מלאה ועוצמתית,  אמיתיתגבריותהנכונה ל

 
 

~ 
 
 

: 6-העיקרון ה
קח שליטה מלאה 

 



ההבדל בין  
הובלה ושליטה 

 
 הובלה היא ההתחלה של .הובלה אינה שליטה

הובלה היא . החלק הראשון בדרך לשליטה, שליטה
אתם נכנסים למצב , בהובלה.  שליטה היא העץ–הזרע 

בשליטה . שבו אתם מתחילים לקחת פיקוד על העניינים
הובלה דומה לעבודת . אתם יוצרים את הדברים מראש

בהובלה העניינים . שליטה היא עבודת ראש. רגליים
בשליטה אתם גורמים . מתחילים לזוז לאט ועם קשיים

הובלה היא דבר מוגבל . בקצב חזק, לדברים לרוץ מהר
.    שליטה היא דבר משוחרר ומלא–

 
  –הובלה קשורה בך 

שליטה קשורה באחרים 
 

לגרום לאחרים לעשות גבר הובלה היא הניסיון של 
חלש מנסה לגרום לבוס גבר . דברים כפי שהוא רוצה
הוא מנסה לגרום לחברה או . שלו להעלות את השכר

. לבת הזוג שלו להיות יותר נחמדה או יותר רכה במיטה
הוא מנסה לגרום לחברים שלו להקשיב לו יותר או 

אבל שליטה זה משהו . זה ניסיון להוביל. להתחשב בו
 אין לך בוס כי אתה –בשליטה . ליגה אחרת, אחר



 אתה לא מנסה לגרום לחברה שלך –בשליטה . הבוס
. מעצמו,  זה פשוט קורה מלבד–לעשות משהו בשבילך 

 –אתה לא מחפש את תשומת הלב של החברים שלך 
שליטה . יש לך מעריצים שילכו אחריך לא משנה לאן

. הובלה היא רק תחילת הדרך, היא עוצמה אמיתית
בהובלה אתה מנסה להבליט את עצמך כי הובלה 

אינה קשורה בכלל , שליטה לעומת זאת. קשורה בך
 –כשאתה שולט .  היא קשורה לאנשים אחרים–אליך 

אתה בכלל לא בעניין , אתה פשוט מעצב אחרים כרצונך
. של להבליט את עצמך

 
שליטה יוצרת מציאות 

 
הא בוראת את המציאות עוד . שליטה יוצרת מציאות

 וזה מה –אתם מחליטים מה יהיה . לפני שהיא נוצרה
בין אם אתם מבצעים את זה בעצמכם , שקורה בפועל

שליטה היא הפעלת יכולת מאוד . או שזה נעשה מלבד
זה כמו . שקיימת בכל אחד, מאוד עוצמתית, גברית

בהבל ,  בהבל פה–לברוא מציאות בדרך של אלוהים 
 גברים אמיתייםשליטה היא הדרך שבה . מחשבה
כי הם , הם יוצרים את המציאות שהם רוצים. פועלים

של המציאות , מבינים שהם השליטים של החיים שלכם
 .ושל כל מה שבתוכו, שלהם ושל העולם שלהם

 



הובלה רק מעצבת מציאות 
 

הובלה רק מעצבת ? מה ההבדל בין הובלה לשליטה
 גברים. מציאות קיימת שמישהו אחר יצר עבורכם

מובילים מנסים איכשהו להסתדר בתוך נסיבות שלא 
הם מנסים . הם יצרו אלא שמישהו אחר יצר עבורם

מתוך מגבלה , להנהיג את חייהם מתוך נחיתות כלשהי
, האישה שלהם מציבה להם תנאים, למשל. מסוימת

ובתוך תנאי המסגרת הזו הם מנסים לשרוד 
 –הבוס שלהם מציב להם תנאים , או למשל.ולהתבטא

. ובתוך התנאים הללו הם מנסים להצליח ולהתקדם
. גבר כל המשחק עובר לידיים של ה–אבל בשליטה 

הוא יוצא מהתבניות של אחרים ונכנס עמוק לתוך 
ולא אף , עכשיו הוא קובע את כללי המשחק. העולם שלו
למצב הזה של שליטה יש משמעות עמוקה . אחד אחר

.  ועל היכולת שלו להצליחגבר אמיתיעל חייו של 
 אתם בחיים לא תצליחו באמת –ללא שליטה , למעשה

.   ולא תדעו מהי הצלחה אמיתית

 
  –כדי להיות גברים אמיתיים 

 לא פחות, עליכם לשלוט
 



הוא חייב .  לא מסתפק בפחות משליטהגבר אמיתי
בחיים של גבר זה או . אחרת הוא יהיה נשלט, לשלוט

 לא יכול להרשות גבר אמיתיו, לשלוט או להישלט
 גבר אמיתיזה בלתי אפשרי עבור . לעצמו להישלט

 נשלט הוא גבר אמיתיכי כש, לבחור באופציה של נשלט
את , את שיקול הדעת שלו, מאבד את החופש שלו

האמיתי " הכוח"את כל , את הכבוד שלו,  שלוגבריותה
חלשים מאבדים את השליטה שלהם מגיל גברים . שלו

הם , למעשה. הם מוותרים עליה כל יום מחדש. צעיר
גברים , לעומת זאת. בכלל לא יודעים מה זו שליטה

 –אם אין שליטה , עבורם.  חיים רק משליטהאמיתיים
 הוא עולם הגברים, זכרו. ואין משמעות לחיים, אין חיים

אלה האנשים שמנהלים את ההצגה . עולם של שליטים
ובעולם של השליטים .  את העולם–הכי גדולה קיימת 

. השפה היחידה האפשרית היא שפה של שליטה
ולא תהיה גם שפה אחרת , אין שפה אחרת, עבורם
. לעולם

 
, שליטה היא טוטאלית
עקבית וחזקה מאוד 

 
שולט הוא לחלוטין גבר כש. שליטה היא דבר טוטאלי

ממוקד במה שהוא רוצה והוא אינו רואה אף אחד 
הוא כל כך נחוש וכל כך נקי ובהיר בקשר . ממטר



כאילו אנשים .  שהן פשוט קורות מעצמן–למטרות שלו 
שליטה היא , שימו לב. מרגישים שאי אפשר לעצור בעדו

דבר חזק מאוד ומשפיע מאוד רק בתנאי שאתם עקביים 
לחלוטין בקשר למטרות שלכם ואתם מחוברים לחלוטין 

, אם אתם משנים את דעתכם, אבל. לרצונות שלכם
, אתם מוותרים פתאום, אינכם מאמינים במטרות שלכם

 השליטה –אתם מהססים לרגע , אתם מתחרטים
שליטה היא דבר חזק מאוד . נעלמה מידכם ברגע אחד

זוכרים את . רק אם משתמשים בה באופן עקבי לחלוטין
עליכם להיות שלמים לחלוטין אם מה ? משל התרנגול

. שאתם עושים ושקטים לחלוטין לגבי המטרות שלכם
שקטים ורגועים מבפנים לגבי מי , ככל שאתם ממוקדים
 אתם תגלו שאתם פשוט פועלים –שאתם ומה שאתם 

ומשיגים את , בצורה הטבעית ביותר והמשוחררת ביותר
הדברים שחלמתם עליהם ונראו לכם עד היום בלתי 

. אפשריים לחלוטין

 
שליטה תביא אתכם  
לשיא הגבריות שלכם 

 
אבל שליטה . לתודעה הגבריתהובלה רק תכניס אתכם 

בהובלה אתם . תודעה גברית 100%-תהפוך אתכם ל
בשליטה אתם .  שלכםמהתודעה הגבריתטועמים 

אתם לא רואים .  טהורהתודעה גבריתפשוט הופכים ל



לא מעניין אתכם כבר , לא שומעים אף אחד, אף אחד
אתם כולכם , לא אכפת לכם משום דבר, שום דבר

אתם . נמצאים במקום אחד והוא הרצון הפנימי שלכם
לחלוטין קשובים לפנימיות שלכם ולמה שהיא אומרת 

אין . ושום דבר מבחוץ אינו משפיע עליכם, לכם לעשות
אתם , לא אכפת לכם מה יגידו, בכם שום פחד

ורואים רק את , מוחקים את כולם, מתעלמים מהכול
 תודעה גבריתזוהי . המטרה שלכם לנגד עיניכם

אתם פשוט . היא פועלת ללא שום מחשבה. טהורה
צפים ממרחק מסוים ומשקיפים על איך הדברים נעשים 

מודע -דרך התת, ת שלכםגברידרך התודעה ה, מעצמם
שלוקח עליכם שליטה ומוביל אתכם בדרך , שלכם

. האינטואיטיבית והנכונה ביותר

 
השער לעולם הגברים  

מתחיל בשליטה 
 

 אז –כשאתם הופכים לשליטים ואתם מסוגלים לשלוט 
השער . עולם הגבריםאתם מוצאים את עצמכם ב

עולם כי זו השפה ב,  הוא השליטהעולם הגבריםל
הריכוז המוחלט , והשליטה הטוטאלית הזו. הגברים

מאפשר , הידיעה המוחלטת הזו מה אתם רוצים, הזה
לכם לגלות עולם קסום ומדהים שבו כל האפשרויות 

שבו יש שפע אינסופי של , שבו הכול אפשרי, קיימות



, מגרשים אומנות, נכסים, אוכל, מכוניות, בחורות, כסף
 הוא עולם עולם הגברים. בתי מלון וחופים מוזהבים

 לא רואים את גבריםרוב ה. ויש בו שפע אינסופי, חומרי
הופך גבר ברגע ש.  כי אין להם שליטהעולם הגברים

את היכולת לבטא , הזה" הכוח" ויש לו את גבר אמיתיל
פתאום המציאות בה הוא ,  שלוהגבריתאת השליטה 

חי משתנה לחלוטין והוא רואה לפתע עולם אחר 
. עולם מלא אפשרויות והזדמנויות מכל הסוגים, ומדהים

 
ההצלחה שלכם  

תבוא רק משליטה במציאות 
 

כשאתם שולטים אתם לא רק מעצבים את המציאות 
מודע -אלא אתם נכנסים עמוק לתוך התת, שלכם
יצירת עולם היא . כדי ליצור את העולם שלכם, שלכם

והיא משתווה רק ,  הגבוהה ביותרהגבריתהיכולת 
ביצירת עולם הכוונה שאתם . ליכולת של בורא עולם

אתם , מדמיינים וחושבים את מה שאתם רוצים שיהיה
, אתם רוצים כסף. וזה פשוט קורה, מחליטים שכך יהיה

אתם רוצים בחורות . ופתאום הוא מתחיל לזרום אליכם
, אתם רוצים דברים.  והן מגיעות ומתחילות אתכם–

.  והם הופכים לשלכם–אתם מחליטים שהם יהיו שלכם 
בשיא , כל מה שאתם צריכים לעשות הוא רק להחליט



" הכוח"זה .  וזה יקרה–פשוט לקבוע את זה , הרצינות
. גבריםהאמיתי הטמון בכם כ

 
"  הכוח"אל תתנו את 

שלכם לאחרים 
 

" כוח" היא שהם אינם מודעים לגבריםהטעות של רוב ה
 הם מוותרים –וגם אם הם מודעים לו . השליטה שלהם

הם רואים בחורה שהם רוצים או רואים . עליו בקלות
 והם מייד שוכחים –מכשול או התנגדות או קושי 

ברגע שהם . מכל מה שהם למדו, מהשליטה, "הכוח"מ
כך הם .  גם המיקוד שלהם נעלם–" הכוח"שוכחים מ

" הכוח"את , מבלי להיות מודעים לכך, למעשה מעניקים
אם אתם רוצים לשמור : זכרו תמיד, לכן. למישהו אחר

 אסור לכם לתת אותו לאף –שלכם לעצמכם " הכוח"על 
, עליכם לשמור על מיקוד פנימי למרות התנגדויות. אחד

למרות ניסיונות של אנשים או נשים , למרות לחצים
לגנוב אותו ולגרום לכם לשכוח , "הכוח"לקחת מכם את 

אחת הטקטיקות האפקטיביות של נשים כיצד . ממנו
נשים . שלהם הוא לדבר" הכוח" את גבריםלגנוב מ

שכל ,  דרך דיבור כפייתיגבריםגונבות את המיקוד של 
למדו להתעלם מדיבור . מטרתו הוא הסחת דעת

לא לתת לו , לבלום אותו, למדו להשתיק אותו, מפריע
.  בידיעה של מה אתם רוצים, להפריע לכם במיקוד



 
למדו להגן  

" הכוח"על 
 

הוא " הכוח", למעשה. אינו בלתי מוגן" הכוח"
" הכוח"אתם חייבים ללמוד להגן על . שברירי ועדין

לטפח אותו ולהגן , עליכם ללמוד לשמר אותו, שלכם
. עליו כי כל האנשים סביבכם ירצו לקחת לכם אותו

הם המפתחות . או השליטה הם יקרי ערך" הכוח"
אינכם יכולים לצפות שלא ינסו לקחת לכם , לכן. לעולם

אנשים ינסו לבלבל אתכם כדי שתאבדו , להפך. אותו
נשים ינסו לדבר אתכם ולקשקש לכם במוח כדי . אותו

תמיד יהיו גורמים או אנשים שינסו . שתשכחו ממנו
למסור , לפתות אתכם לשכוח ממנו, "כוח"לחבל לכם ב

תפקידכם . להחליש אותו או פשוט לדכא אותו, אותו
הוא לשמור עליו ולהגן עליו בצורה טוטאלית ולא להניח 

שמרו על . לא משנה מה, לאף אחד לקחת לכם אותו
יביא אתכם לשליטה " הכוח"שלכם כי רק " הכוח"

. מוחלטת בחיים שלכם ובמציאות שלכם

 
  –" הכוח"אם אתם נותנים את 

תנו כל פעם חלק קטן 



 
שלכם למישהו כדי " הכוח"אם אתם מחליטים לתת את 

כדי לתמוך , כדי לחזק אותו, כדי לעזור לו, להשפיע עליו
 תנו כל פעם חלק קטן ממנו –כדי להעצים אותו , בו

 היא שהם גבריםהטעות של רוב ה. ובחנו את התוצאה
והם להוטים לתת , שלהם" הכוח"להוטים להפגין את 

הבעיה היא שכשאתם נותנים את . אחת-את כולו בבת
.  אין לכם יותר שום כוח–אחת -שלכם בבת" הכוח"כל 

קחו למשל בחור . ואנשים מתרחקים מאנשים חסרי כוח
 למוכן לתת לה הכו, הוא מתאהב בה, שיוצא עם בחורה

האבסורד הוא שברגע שהוא . רק כדי שהיא תהיה שלו
היא .  היא מפסיקה לרצות אותו– למוכן לתת לה הכו

, היא כבר קיבלה את כל הכוחות שלו, השיגה את כולו
והיא לפתע מרגישה שבעצם אין לה יותר מה לקבל 

אל תתנו לעולם את כל . אז היא זונחת אותו, ממנו
תמיד תתנו חלק קטן . אחת-שלכם בבת" הכוח"
אם הכוח משפיע . שלכם ותבדקו את התוצאה" הכוח"מ

.  טוב מאוד–לטובה ועוזר לכם להשיג את מטרותיכם 
!!  עליכם לקחת אותו בחזרה באופן מיידי–אם לא 

 
בחזרה " הכוח"למדו לקחת את 

בכל פעם שהוא לא משיג את המטרה 
 



 בכל גבריםבוחנות את ההתנהגות של , בחורות למשל
 בוחנים את החיצוניות של הנשים כל גברים. שנייה

אצל . הזמן ומסתכלים על איך הן נראות בכל רגע ורגע
הן לא מסתכלות על החיצוניות של . נשים זה שונה

מה , מתנהגגבר על איך ה.  אלא על הבפניםגבריםה
רציני ונחוש לגבי מה , עקבי, כמה הוא אמין, הוא חושב

 מיליוני מבחנים כדי גבריםהן מציבות ל. שהוא אומר
גבר אם ה. שלו" הכוח"לראות האם הוא מוכן לתת את 

גבר  הנשים מבינות שמדובר ב–שלו " הכוח"נותן את 
אם הן מנסות , לעומת זאת. חלש והן מתרחקות ממנו

 והוא לא מאפשר להם בכלל –שלו " הכוח"לקחת את 
שהוא , כביר" כוח"אז הן יודעות שיש לו , להתקרב אליו

ושכדאי להן מאוד להתאמץ , שלו" הכוח"מעריך את 
נשים , זכרו. בשביל הבחור הזה ולנסות ולקחת לו אותו

כל הנשים פועלות בהפוך על . הן אלופות בחוק ההיפוך
 –" הכוח"שאם נותנים להן את , פירושו של דבר. הפוך

אבל אם לא נותנים להן . הן זורקות אותו ומסרבות לו
.   הן רצות אחריו בטירוף–שום כוח 

 
תלמדו להיות מחוספסים 

וחסרי רחמים 
 

שלכם אתם חייבים להיות " כוח"כדי להיות מחוברים ל
שום דבר לא יכול להפריע לכם . ממוקדים לחלוטין בו



מה הייתם רוצים , מה נוח לכם, להרגיש מה אתם רוצים
הרצון שלכם הוא חשוב כי הרצון . שיקרה כאן ועכשיו

הוא המיקוד " הכוח. "הוא המטרה או היעד שלכם
המטרה או היעד , שמאפשר לכם להגשים את הרצון

אם אתם לחלוטין יודעים מה אתם רוצים , לכן. שלכם
אינכם מסרבים לזה ואינכם , ואינכם מתכחשים לזה

עליכם .  זה יקרה–מגנים את זה או מפקפקים בזה 
גם אם יציבו , להיות סופר ממוקדים ברצון שלכם

נשים לא שולטות ואין , למשל. בפניכם מבחנים מוסריים
רחמניות , להן שליטה בעולם משום שהן רגישות מדי

 לעומת זאת שולטים גברים. מדי וחסרות אופי ומשמעת
חסרי , ממוקדים, בעולם דווקא משום שהם עקביים

הכוח שלכם הוא התודעה , זכרו. רחמים ומחוספסים
 היא תודעה מחוספסת תודעה גבריתו. ת שלכםגבריה

.  וחסרת רחמים

 
רחמים זה נשיות 

 
 –כשאתם מרחמים על אחרים . רחמים זו תודעה נשית

אתם מוותרים . אתם בעצם מרחמים על עצמכם
כך בדיוק אתם . לעצמכם כי אתם מרחמים על עצמכם

ת גברי ואת התודעה הגברימחמיצים את הרצון ה
 עליכם גבר אמיתיאם אתם רוצים להיות , זכרו. שלכם

, להתנתק מהמקום הקורבני, להיות חסרי רחמים



, הספקן, חסר אמונה, הבכייני, המרחם, המזויף, המסכן
עליכם להיות . הנשלט והנשי שלכם, הכפוף, הכנוע

והיא תעניק לכם , ת שלכםגברימחוברים לתודעה ה
, עולם הגבריםהיא תאפשר לכם להיכנס ל. על-כוחות

אלא , לא לשבריר שנייה ולא לשעה ולא ליום או שבוע
וזה הדבר שאתם תמיד רציתם וחלמתם . אחת ולתמיד

 גברים עמוק עמוק בתוך ההכרה שלכם כ–שיקרה 
רציתם ואתם רוצים גם עכשיו להיות חלק בלתי נפרד 

 עולם הגברים שלכם ולהיכנס עמוק לתוך גבריותמה
. בעל השפע האינסופי וההזדמנויות המדהימות

 
,  לסיכום

גבר אמיתי הוא גבר ששולט במציאות 
. כל הזמן
. נקודה

 
 –גבר אמיתי לומד לא רק להוביל אלא בעיקר 

 הוא שולט במציאות שלו ויוצר אותה כפי שהוא .לשלוט
הקפידו גם אתם לשלוט במציאות שלכם בצורה . רוצה

למדו להיות ממוקדים לחלוטין ברצונות . מוחלטת
ופשוט לפעול לפי הרצונות הללו ללא שום , שלכם

היו עקביים לחלוטין לגבי . מעצור או סינון או הצטדקות
. הרצונות שלכם ואל תזנחו אותם ברגע ראשון של קושי



ללא " הכוח"אל תתנו לאף אחד לקחת לכם את 
אם . ולמדו להגן עליו מכל משמר ובכל מחיר, רשותכם

 תנו –שלכם למישהו " הכוח"אתם מחליטים לתת את 
אותו רק בכמות קטנה ובדקו האם השגתם באמצעותו 

 קחו מייד –אם לא .  מה טוב–אם כן . את מטרותיכם
תלמדו להיות חסרי רחמים . בחזרה" הכוח"את 

ומחוספסים כי המיקוד שלכם יגרום לכם להשיג את 
עצם . מבוקשכם בחיים ללא מאמץ וללא התנגדויות

העובדה שאתם ממוקדים לחלוטין במה שאתם רוצים 
שמרו על כללים . תביא לכם שליטה מוחלטת במציאות

,  ותזכו להצלחה אדירה בחיים העסקיים–חשובים אלה 
המיניים והחברתיים שלכם ולכרטיס הכניסה המיוחל 

.  בעל השפע האינסופיעולם הגבריםל

 

~ 
 

 : 7-ה העיקרון
כנס לעולם הגברים 

 
 



 

? מהו עולם הגברים
 

הוא עולם שונה מאוד מהעולם שרוב  עולם הגברים
, יש את המציאות המוכרת. החלשים מכיריםהגברים 

ואלה שני עולמות שונים , ויש את המציאות העליונה
, העולם התחתון או הרגיל הוא עולם הנשים. לחלוטין

העולם העליון הוא עולם . החלשיםהגברים הילדים ו
וכן של כמה , אמיתייםגברים עולמם של , השליטים

 מספיק כדי להיכנס לתוכו גבריותנשים בודדות שהן 
. ולשרוד בתוכו לאורך זמן

 
מה יש  

? בעולם הגברים
 

. יש בו הכול. הוא כמו גן עדן במידה רבה עולם הגברים
 –יש בו את כל מה שאתם יכולים להעלות על הדעת 

. עושר מעל ומעבר לכל דמיון. יש בו כסף אינסופי. ויותר
מפתות , אינסוף נשים יפות. יש בו הרבה סקס ומיניות

בתים , בניינים, נכסים, יש בו אדמות רבות. ויפהפיות
, בתי מלון אקזוטיים, מכוניות מרהיבות, אדירי ממדים

חכמה , רגעים של אושר עילאי, נופים עוצרי נשימה
ידע חסר גבולות שמסוגל לפוצץ לכם את , נשגבת



, אסטטיקה כובשת, נוחיות בלתי נתפסת, הראש
טוב לב שעולה על , אומנות ויופי שמרחיבים את הנשמה

ערכים נעלים שאין בהם שום רבב והרגשה , גדותיו
כללית של חיים על פסגת העולם באושר מוחלט 

. ובשלמות מלאה ללא שום פשרות

 
איך פועל  
? עולם הגברים

 
רוב . קיים ועומד בזכות עצמו כל הזמן עולם הגברים

לא רואים אותו כי הם לא העיזו ונכנסנו הגברים 
 עולם הגבריםשכדי להיכנס ל, כבר למדנו. בשעריו

להתאמן , עליכם ללמוד מהי שליטה, ולחוות אותו באמת
בשליטה ובסופו של דבר להתחיל לשלוט במציאות 

מרגע . גברי שנמצא בכם" כוח"שלכם דרך אותו 
אתם מבינים שמה שלוקח  עולם הגבריםשנכנסתם ל

 אתם –חלש מאמצים אינסופיים וחיים שלמים גבר ל
 יכולים להשיג בשעה או ביום או כגברים אמיתיים

 הוא לגברים אמיתייםחלשים גברים הפער בין . בחודש
זה כמו הפער בין הומלס לבין ביל . פשוט בלתי נתפס

ולרגעים זה אפילו , זה פשוט בלתי נתפס. גייטס
עולם , רק תיקחו בחשבון שהעולם הזה, מקומם

הוא . מסוימיםגברים אינו מועדון נבחר וסגור ל, הגברים



פשוט הגברים רק שרוב , הגבריםפתוח כל הזמן לכל 
. לא נכנסים בשעריו

 
למה עד היום  

? לא סיפרו לכם על עולם הגברים
 
 שנכנס לעולם הגברים הדבר הראשון שקורה לגבר
גבר משום שכל ? למה. הוא תגובה של כעס ועצבים

בעצם למה עד היום לא , רגע, דעת חושב לעצמו-בר
על המציאות , סיפרו לי על המקום המדהים הזה

למה הסתירו ממני את המידע הזה עד ? המופלאה הזו
 אף אחד לא הסתיר ממך את המידע ,ובכן? היום
אם . אתה הסתרת את המידע הזה מעצמך. הזה

עולם יכולת להיכנס בכוחות עצמך ל, רצית באמת
אבל היית עסוק בדברים . כבר לפני שנים הגברים
היית עסוק . היית עסוק ברחמים עצמיים. אחרים

היית עסוק בטרוניות על אבא שלך . במלחמות עם נשים
היית עסוק בלבכות ובלהתאמץ . או על אמא שלך

" כוח"להרגיש ולהתחבר ל, במקום שהיית אמור לחשוב
.  האמיתי שלך

 
איך מגלים  

 ?את עולם הגברים



 
את המקום , עולם הגבריםאיך בעצם מגלים את 
בעצם העובדה שאתם קוראים ? הנפלא והמרגש הזה

. עולם הגברים אתם מגלים את –את הסדנה הזו 
 שלו ויש לו קצת סקרנות גבריותשמתעניין בגבר , בכלל

שימו .  הוא כבר בכיוון הנכון–לגבי עצמו ולגבי טבעו 
אולי מישהו אמר ? איך אתם הגעתם לסדנה הזו, לב

אולי במקרה שוטטתם באינטרנט והגעתם לאתר , לכם
. אולי במקרה הכרתם אותי או הייתם אצלי בטיפול, שלי

משהו אצלכם מיגנט ומשך את , בכל מקרה
, דעו לכם. כך חשובה הזו אליכם-האינפורמציה הכול

שמשך אליכם , הרגש שלכם, מודע שלכם-שזהו התת
הידע שעומד להפוך את . את הידע המופלא הזה אליכם

במילים . כך-החיים שלכם למשהו נפלא ואדיר כל
בכוח , אתם כנראה בשלים לגעת בידע הזה, אחרות

ככה . עולם הגבריםכי זה הרגע שלכם לגלות את , הזה
דרך רגע שבו .  דרך עצמכם– עולם הגבריםמגלים את 

. הגיע הרגע, זהו "–אינטואיציה הפנימית אומרת לכם 
תקראו את המאמר הזה והזה או . תעשו ככה וככה

וככה הגלגל מתחיל ". תקנו את הסדנה הזו והזו
אל אחת , מבלי לשים לב, להתגלגל ואתם נכנסים

פעם -התגליות החזקות והמכריעות ביותר שיהיו לכם אי
. בחיים

 



מה עושים  
? בעולם הגברים

 
 

. הוא לכבוש הדבר הבסיסי שעושים בעולם הגברים
פשוט . כדי לכבוש אותו עולם הגבריםנכנסים לגברים 

רוצים לכבוש את הגברים האמיתיים כל .  לכבוש–וקל 
הגברים זהו משפט שיחזור על עצמו אצל כל . העולם

אם תשבו עם . פעם בחייכם-שתפגשו איהאמיתיים 
 בבר או במסעדה ותשאלו אותו מה הוא גבר אמיתי

מה זאת : " הוא יאמר לכם את אותו המשפט–רוצה 
להיות מספר . אני רוצה לכבוש את העולם? אומרת

זה ". להיות הגדול והחזק ביותר בתחום שלי. אחת
 ומכיוון – רוצים הגברים האמיתייםבדיוק מה שכל 

רובם ככולם גם משיגים את , שהם יודעים מה הם רוצים
 .זה

 
הכרה , הצלחה, כיבוש, יצירה

עיצוב והטבעת חותם 
 

מה , עולם הגבריםאחרי שאתם מתוודעים לקיומו של 
אתם מן , "המסלול המהיר לחיים הטובים"שאני מכנה 

והדרך . הסתם רוצים להיכנס אליו ולהתחיל להתקדם בו
היא קבועה וחוזרת על  עולם הגבריםלהתקדמות ב



, שלב ראשון: יש לה שישה שלבים קבועים. עצמה
, שלב שני.  אתם יוצרים אידיאה או רעיון בראש.יצירה
 הרעיון הזה ביום מן הימים יאפשר לכם לבצע .כיבוש

של , של נשים, של כסף, את הכיבוש הראשון שלכם
 .הצלחה, שלב שלישי. מעמד ושל סטאטוס ראשוני

הכיבוש יביא אתכם עם הזמן לכיבושים נוספים 
לאורך סדרה של . הכרה, שלב רביעי. ולהצלחה

הצלחות אתם תגיעו למה שנקרא הכרה רשמית 
שלב . וחברתית מלאה על כך שאתם טובים ומוצלחים

 אחרי שלב ההצלחה וההכרה אתם .עיצוב, חמישי
תרצו להתחיל ולעצב את עולמכם ולהשפיע על חייהם 

. אלפים ומיליונים של אנשים, מאות, של עוד עשרות
שלב . בשלב הזה אתם תשקיעו כמעט את יתרת חייכם

 אל השלב האחרון אתם תגיעו .הטבעת חותם, שישי
לאחר שלמעשה הצלחתם להטביע את חותמכם על 

העולם ועל ההיסטוריה ואתם יכולים לפרוש ולמות 
הגברים האמיתיים זוהי הדרך של כל . בשקט ובסיפוק

 . מרגשת ומדהימה, דרך נפלאה. עולם הגבריםב

 
כסף 

 
יש . מורכב ביסודו מהחומר שקרוי כסף עולם הגברים

בלי כסף . והוא כסף עולם הגבריםדבר אחד שמניע את 
כסף הוא ניצוץ .  אין פלוס–בלי שפע .  אין עולם גברים–



, כסף הוא זיק או הבזק שמתחיל את הכול. של אנרגיה
את המלחמות ואת , את הרעיונות, את החיים
בלי כסף .  וזה כסף–הכול מתחיל מזיק קטן . הניצחונות

אין זיק ובלי הגיץ הזה אין אפשרות להדליק את 
כדי שיהיה היריון צריך . בדיוק כמו עם היריון. המדורה

אבל אם יש .  אין תהליך–בלי הזרעון .  זרעון אחד קטן
 כל התהליך מונע בתוך הרחם –זרעון אחד חזק ופורה 

הם אלה שמביאים גברים . של האישה ומתחילים חיים
אבל חיים .  אין חיים–גברים בלי . חיים אל כדור הארץ

יש . בלי כסף אין שום דבר. זה המנוע. קשורים בכסף
הדבר הבסיסי שחייבים לזכור בקשר , לכן. רק מוות

 אמיתית היא שהיא קשורה קשר הדוק בכסף גבריותל
 הם גברים אמיתייםוזו הסיבה מדוע , ובעוצמה כלכלית

.  עשירים מאודגברים תמיד 

 
איך מביאים  

?  כסף הביתה
 

חלשים לא מודעים בכלל לכוח של הכסף גברים 
זו הסיבה מדוע הם אינם ? ולשאלה מה זה בכלל כסף
כי הם אינם תופסים את , מביאים כמעט כסף הביתה
כסף לא נועד רק בשביל . מלוא המשמעות של הכסף

כסף הוא הרבה . לאכול או לשתות או לשלם שכר דירה
, כסף הוא הכוח שיוצר את המציאות שלנו. יותר מזה



גבר שנותן ל, שמאפשר לכל העולם הזה לנוע על צירו
את העוצמה שלו ושבאמצעותו ניתן לעשות דברים 

כסף הוא כוח וללא , ברמה הבסיסית ביותר. גדולים
כך , ככל שיש לך יותר כסף, לכן.  אין לך שום כוח–כסף 

, יותר קשרים, יותר הזדמנויות, יש לך יותר אפשריות
, יותר ראייה רחבה, יותר ביטחון עצמי, יותר הערכה

, יותר מרחב של תמרון, יותר חופש, יותר שקט נפשי
יש דרך אחת פשוטה להביא .  יותר מודעות–ובעיקר 

 בלי .הדרך הזו נקראת עבודה קשה: כסף הביתה
פשוט לעבוד כמו חמורים ולהביא . פינוקים ובלי הפוגות

זו הדרך . כסף הביתה ללא לאות וללא התפנקות
הגברים הבסיסית להביא כסף הביתה ובדרך הזו כל 

העשירים מתחילים את המסע אל האושר והעושר 
.  הגדול

 
למה חשוב  

? להביא כסף הביתה
 

אתם רוצים להביא כסף הביתה לא רק בשביל הצרכים 
אם . אלא בשביל כל החיים שלכם, הבסיסיים שלכם

 זה –לחודש הביתה  ₪ 4,000או  ₪ 3,000תביאו 
ואתם תישארו עם , יספיק רק לצרכים הבסיסיים שלכם

זה לא רק שלא יהיו . תודעה נמוכה וצרה לגבי החיים
 לא יהיו לכם גם אפשריות –לכם אפשרויות כלכליות 



 ₪ 40,000כי אם אתם אינכם מסוגלים להביא . רוחניות
 ₪ 4,000,000הביתה או  ₪ 400,000הביתה או 

, הביתה זה סימן שאתם אינכם מסוגלים לחשוב בגדול
שאינכם מסוגלים להיות , שאינכם מסוגלים לדמיין

. הוא דמיון. הוא אנרגיה. כסף הוא רוח, זכרו. רוחניים
אם תשלטו בדמיון וברצון שלכם לחלוטין , לכן. הוא רצון

והסיבה . גם אתם תוכלו להביא כאלה סכומים הביתה
מעבר , שתרצו להביא את הסכומים האלה הביתה
, יום שלכם-לפינוקים ולכייף שזה יעניק לכם בחיי היום

היא משום שאתם רוצים להטביע את חותמכם על 
העולם ולהשאיר מאחוריכם עולם טוב יותר לדורות 

, משום שאתם שליטי העולם ואין גבול לכוחכם, הבאים
הוא עולם של  עולם הגבריםוגברים משום שאתם 

 התודעה הגבריתמשום שזוהי בדיוק תמצית , כסף
גברים משום שבחרתם להיות , לשלוט בכל וגם בכסף

.  בגלגול הזה ומשום שזהו תפקידכם עלי אדמות

 
? איך יוצרים כסף

 
השלב . יצירת כסף שונה מלהביא כסף הביתה

להביא כסף משמעותי . הראשון הוא להביא כסף הביתה
והשלב הזה הוא שלב , זה השלב הראשון. הביתה

אם . גבריותשכרוך בעבודה מאוד קשה ובהמון מבחני 
תעברו את המבחנים האלה תהיו בשלים לשלב הבא 



אם רצונכם להביא כסף , שימו לב. והוא יצירת כסף
תצטרכו : הביתה תצטרכו לעמוד במבחנים הבאים

להתמיד בצורה סיזיפית ועקבית במשך כמה שנים 
טובות ולעבוד קשה מהבוקר עד הערב כדי להביא עוד 

תצטרכו להתמיד בשיטות עבודה מסוימות . ועוד כסף
. ומוכרות ולהימנע מהפיתוי לעשות את המכה הגדולה

ותצטרכו ללמוד להוריד , תצטרכו לעמוד במבחן האגו
חרוצים , שקטים, את האגו שלכם ולהיות אנשים צנועים

תצטרכו להרוג את הנער הברברן והמפונק . וממוקדים
, לפעול בצורה מאוזנת שבכםגבר ולתת ל, שבכם

תצטרכו לרתום את . שקולה ושקטה לאורך שנים
, בשקט, עצמכם לרסן העבודה ולעבוד כמו חמורים

, בסופו של דבר. בצייתנות ובנשיכת שפתיים, בהתמדה
תזיעו הרבה ולא תוציאו , רק אם תעבדו קשה מאוד

 אתם תביאו –לא תהיו בכייניים ולא תרימו ידיים , הגה
אחרי השלב הזה אתם תהיו בשלים . כסף גדול הביתה
.  זה השלב הבא. ליצירת כסך גדול

 
כיצד אתם  

? יכולים ליצור כסף
 

אז קודם כל אתם מביאים כסף הביתה בשיטה הישנה 
 באמצעות עבודה –בשיטה הבסיסית ביותר , והטובה

זוהי . שעה אחרי שעה, יום אחרי יום, קשה לאורך זמן



אותה השיטה הבסיסית שדובר עליה כבר בחטא גן 
, אבל במשך הזמן אתם תגדלו". בזיעת אפך: "העדן

אתם תבינו ותתפתחו עד שתגיעו לשלב שאתם כבר 
אתם כבר תהיו בשלים , ובשלב הזה. בעלי כסף רב

יצירת כסף היא עבודה . למהלך הבא של יצירת כסף
באמצעות , בראייה מאוד רחבה, בסדר גודל ענק

לאחר , בשלב הזה. רעיונות תעשייתיים ורחבי היקף
שאתם בעלי מקצועי מיומנים ביותר אך גם מנוסים 

 אתם יכולים להצטרף למשחק של –ובוגרים מאוד 
אבל בשלב כלשהו . הנרי פורד התחיל בקטן. הגדולים

זה היה אחרי שהוא הצליח . הוא עבר מהקטן אל הענק
מכר כמה וכמה מודלים של , להביא כסף הביתה

הוא , אחרי שכבר היה לו הון מספיק, אחרי זה. מכוניות
מכר מיליוני , התחיל לשחק במשחק של הגדולים

. פרודקשיין ונעשה מולטימיליונר-מכוניות בשיטת המאס
 לחשוב בגדול גם מבחינת –זהו המשחק של הגדולים 

כדי להיות . הרעיונות וגם מבחינת המספרים
מולטימיליונרים אתם צריכים לגדל רעיון או גישה במשך 

להצליח בה , לבדוק את אמינותה, שנים על אש קטנה
ואז להתחיל לבנות אותה על סדרי גודל עצומים 

 .ובכמויות של מיליונים
 

כוח  , כסף
ועוצמה גברית 



 
 הם האלמנטים שמרכיבים את גבריתכוח ועוצמה , כסף

 עשויים מהרבה גברים אמיתיים. הגברים האמיתיים
אותה , גבריתומהרבה עוצמה , "כוח"מהמון , כסף

 הם כמו גברים אמיתיים.  שעליה דיברנותודעה גברית
עקביים ושיטתיים , חזקים, נוקשים, ממוקדים. חץ שלוח

 אבל עם הרבה נשמה –קצת בדומה לרובוטים . מאוד
.   ולב

 
קריירה 

 
כסף רק . עולם הגבריםאבל כסף הוא רק הבסיס ל

מעל  עולם הגבריםמה שיש ב. עולם הגבריםמניע את 
המושג . זו הקריירה שלכם,  זו העיסוק שלכם–לכסף 

קריירה נשחק בשנים האחרונות כי כל אחד רוצה 
אבל אנשים לא יודעים מה זו בעצם קריירה . קריירה
, יש סידור עבודה. אז בואו נעשה סדר בדברים. אמיתית

סידור עבודה זה . יש קריירה ויש סיפוק ומימוש עצמי
הולך גבר . סידור שנעשה כדי להביא קצת כסף הביתה

לעבוד בעבודה סתמית כדי לפרנס את משפחתו ולשלם 
זה סידור עבודה ובסידור . את כל התשלומים החודשיים
קריירה זה בדיוק כמו . עבודה מרוויחים תמיד מעט

קריירה . רק בסדר גודל יותר משמעותי, סידור עבודה
מעניקה לאנשים את האפשרות להביא קצת יותר כסף 



אתם פשוט עובדים יותר . הביתה מאשר בסידור עבודה
אתם מחויבים יותר למטרה ואתם מקבלים בסוף , שעות

והיא תובענית , זו קריירה. החודש תלוש שכר יותר שמן
. ויש גם סיפוק ומימוש עצמי. ולעתים מעייפת ושוחקת

סיפוק ומימוש עצמי זה משהו שאתה עושה קודם כל 
משהו שאתה מאמין בו בכל . בשביל הנשמה והלב

משהו שאתה עושה כדי לבנות עולם טוב יותר . נשמתך
אצל הנרי פורד זו . עבור עצמך ועבור הדורות הבאים

אצל גרהאם בל זה היה . הייתה תחבורה ורכבים
. אצל פיקאסו זה היה אומנות וציור. תקשורת וטלפונים

כל אחד . אצל ביל גייטס זה היה מידע ומחשבים
כי הם נגעו , מהאנשים האלה הגיע להיות מולטימיליונר

רק . ברובד הגבוה ביותר שנקרא סיפוק ומימוש עצמי
סיפוק ומימוש עצמי יכולים להביא אתכם אל פסגת 

אל פסגת , אל פסגת הכספים שלכם, החיים שלכם
.    שלכם ואל פסגת האושר שלכםגבריותה

 
סיפוק ומימוש עצמי 

 
והקשר הוא . יש קשר בין כסף לבין סיפוק ומימוש עצמי

 כך יהיה – יותר גברים אמיתייםככל שאתם . גבריות
אתם תפתחו . לכם יותר משני הדברים הנפלאים האלה
ואתם תפתחו , תיאבון בריא לכמויות אינסופיות של כסף

תיאבון בריא לכמויות אינסופיות של סיפוק ומימוש 



.  שלכםגבריותסיפוק ומימוש עצמי הם פסגת ה. עצמי
תרוויחו , הם יבואו לידי ביטוי בכמות הכסף שתצרו

הם יבואו לידי ביטוי באיכות הבחורות . ותביאו הביתה
הם יבואו לידי ביטוי באיכות . שתביאו אל מיטתכם
באיכות , באיכות המכוניות, הבתים שתגורו בהם

באיכות המזון שאתם , מחלקות הטיסה שתטוסו בהם
באיכות , באיכות הגוף שלכם, מכניסים לגוף שלכם

הרצון , באיכות הדמיון, המחשבות שאתם חושבים
 באיכות –והשליטה שלכם בחיים שלכם ובסך הכול 

.   חייכם

 
,  לסיכום

גבר אמיתי נכנס לעולם הגברים וחי 
  .בתוכו כל חייו

. נקודה
 

תמצאו את , ורק שם, כי שם היכנסו לעולם הגברים
קבלו את העובדה . אמיתיים כל מבוקשכם כגברים

עלו . שקיימת מציאות עליונה ובה חוקי משחק אחרים
התחילו לכבוש את ". הנתיב המהיר לחיים הטובים"על 

הכינו את . למדו להביא כסף הביתה. עולם הגברים
, קריירה, חפשו עבודה. עצמכם למצב של יצירת כסף

עבדו כל הזמן על - והחשוב מכל . סיפוק ומימוש עצמי



אם .  בכל התחומים–טיפוח איכות החיים שלכם 
עולם תקפידו על כללים אלה אתם תתחילו להתקדם ב

 שלכם ופסגת גבריותבדרך אל פסגת ה הגברים
  !!האושר שלכם

 

~ 
 

: 8-העיקרון ה
תלמד להביא כסף 

 
להביא כסף 

פירושו לעבוד 
 

חייבים לעבוד קשה  כל הגברים, בשלב הראשון
 ".בזיעת אפך תאכל לחם: "ולקיים את הכלל

עם , עם צבירת ההון הראשוני, עם הניסיון, בהמשך
 ניתן להגביר את הקצב –גיבוש המשמעת והכוח הגברי 

ההבדל בין . לא רק להביא כסף, ולהתחיל ליצור כסף



להביא כסף פירושו : להביא כסף וליצור כסף הוא פשוט
הכסף פשוט קיים שם ואתה . להביא כסף של אחרים

הולך ואוסף אותו עוד ועוד עד שאתה צובר אותו לסכום 
 אתה חוסך שקל לשקל –זה דומה לחיסכון . משמעותי

שהשלב , אבל חשוב לזכור. עד שבסוף יש לך קופה יפה
בשלב הזה כל האופי הגברי . הזה הוא שלב סיזיפי

כל המבנה הנפשי , אמיתיגבר כל האישיות שלך כ, שלך
אי אפשר . ולכן זהו שלב קריטי,  מתעצב ונבנה–שלך 

משום שאם תגיע לשלב יצירת , לדלג על השלב הזה
 אתה פשוט תפסיד את כל –הכסף מבלי שהבאת כסף 

.  ותהיה הומלס, הכסף שלך מהר מאוד
 

נערים שונאים  
לעבוד קשה 

 
. לא אוהבים לעבוד קשה הבעיה היא שרוב הגברים

לגבור על בעיות ,  נהנים לעבוד קשהגברים אמיתיים
, זהו הטבע הגברי. להרוג את עצמם בעבודה, ומכשולים

? "היט"ראיתם את הסרט . טבע של ציידים בלתי נלאים
הוא . יש שם דמות של בלש משטרה שרודף אחרי פושע
הורס את החיים שלו במסגרת המרדף אחרי אותו 

זה החיים שלו והוא חייב . אבל אין לו בררה, פושע
הוא . בסוף הוא מצליח ותופס אותו. להיות במרדף הזה

זה לא היה . גם יכול היה לא לנצח במרדף ולמות בדרך



, מה שמשנה זה המרדף. משנה עבורו שום דבר
המאמץ הבלתי , העבודה היומיומית, העבודה הקשה

חלשים לא אוהבים לעבוד קשה גברים אבל . פוסק
ונערים רגילים שאמא עושה עבורם , משום שהם נערים

שמישהו כבר מפנק אותם ונותן להם הכול , את העבודה
הם הגברים זו הסיבה מדוע לא כל . על מגש של כסף

כי רובם לא אוהבים לעבוד קשה ולכן הם אינם , עשירים
עוברים בכלל את השלב הראשון בדרך להתעשרות 

. ולעשיית כסף

 
ההנאה שבעבודה 

 
יש משהו מזכך בעבודה . יש הנאה עמוקה בעבודה

פשוט לקום בבוקר . בלי כל המסביב. שהיא עבודה נטו
לעשות את עבודתך בצורה הטובה , לעבודת הקודש

לפתור בעיות , לעזור לאנשים, לשרת את הבורא, ביותר
יש משהו מזכך בעבודה . ולחזור הביתה טוב לב ומסופק

עבודה , אלא עבודה בסיסית, לא עבודה זוהרת, פשוטה
נשים מתעייפות , שימו לב. של סיפוק צרכים אנושיים

 ברור –אדם עובד כמה שעות , זה הגיוני. מעבודה
 זה לא עובד גברים אמיתייםאבל אצל . שהוא יתעייף

גברים ההיגיון הזה פשוט לא עובד כשמדובר ב. ככה
 ככל שהם עובדים גברים אמיתייםכי אצל . אמיתיים

, את עצמם כך הם נמרצים יותר" קורעים"יותר קשה ו



תלכו תראו . שמחים יותר ומתלהבים יותר, חיוניים יותר
 הם עדיין – בני שמונים או תשעים גברים אמיתיים

אני מכיר כמה בעלי . וזה בדיוק סוד כוחם!!! עובדים
חברות משגשגות בעולם שהם בני למעלה משמונים 

והצעירים שעובדים איתם אינם מדביקים את , שנים
פשוט מדהים וכל כך יפה !!! קצב העבודה שלהם

יפה לראות את ההנאה והחיונית שלהם . לראות
ולא משנה בכלל , הם פשוט אוהבים לעבוד. בעבודה

חרוצים גברים , גברים אמיתייםאלה . במה הם עובדים
. באמת

 
עבודה היא  

שירות - מעצם הגדרתה 
 

 היא לעבוד קשה גבר האמיתיהתכלית והמטרה של ה
שמח ,  יהיה בריא יותר–שעובד קשה גבר . כל חייו

מה קורה . יוזם יותר וחיובי יותר, מסוגל יותר, יותר
פשוט . הוא נכנס לדיכאון? שלא עובד והוא מובטלגבר ל

לא , לא לעבודגברים כי זה מנוגד לכל הטבע של . מאוד
. לא לפרנס את עצמם ואת המשפחה שלהם, להתאמץ
נערים הם .  שירות–עבודה היא בהגדרתה , שימו לב
רושם , חלשים שחושבים שעבודה זה כיבודיםגברים 

עבודה . הם בכלל לא מבינים מה זו עבודה. ופרס
אם אתם עובדים . שירות ונתינה, אמיתית זה אחריות



 התפקיד שלכם הוא להיות אחראיים לחלוטין –בעבודה 
לתת שירות מעולה לאנשים , על מה שאתם עושים

ולדאוג להם ולהקפיד לתת להם בדיוק את מה שהם 
 גברים אמיתייםעבור . את הדבר הטוב ביותר, צריכים

אתם ממש דואגים ללקוחות .  עבודה היא כמו אבהות–
אתם מעורבים , אתם נותנים להם שירות טוב, שלכם

אדם שבא . אכפת לכם באמת, בכל מה שקורה בעסק
לתת להם את , לעבודה הוא אדם שבא לשרת אחרים

זוהי תמצית . ואז ללכת הביתה, מה שהם צריכים
זה לא משנה מה התוכן של . באשר היא, העבודה

 בסופו של דבר העבודה שלכם היא –העבודה שלכם 
. לשרת אחרים ולתת להם את מה שהם צריכים

 
 ?איך עובדים

 
הם . אינם עובדים נכון, כלומר נערים, חלשיםגברים 

הם מתעצבנים . הם מזלזלים. לא אכפת להם. מחפפים
הם לא . ודורשים מהם לעבוד" מפריעים להם לנוח"כש

אין להם מחויבות . יודעים לסגור דברים עד הסוף
אצל . לעבודה והם אינם באים לשרת אף אחד באמת

או שהם . מהווה, נערים תמיד ישנה בריחה מהרגע
עוסקים כבר בתפקיד הבא שהם יקבלו או שהם עוסקים 

נערים לא . בתפקיד שהיה או בחופשה שמתקרבת
אף , יודעים לעבוד כי הם אף פעם לא נמצאים בכאן



, פעם לא נוכחים במקום ובזמן שבו צריך לקחת אחריות
לסגור דברים וללכת הביתה , לבצע, לקבל החלטות
 תהיו –אם אתם רוצים לדעת לעבוד . כשהשולחן נקי

עשו . בלי הנחות. עשו כל דבר עד הסוף. נוכחים ברגע
אם . עבודה יסודית ואל תוותרו לעצמכם אפילו בקטנות

אם , אם תתנו את הנשמה, תעבדו בצורה יסודית
אם תספקו את , תתאמצו באמת בגלל שאכפת לכם

הסחורה שבשבילה אתם מקבלים את השכר שלכם ואם 
ולא משנה באיזה עבודה אתם , תפגינו חריצות אמיתית

, עובדים כרגע ולא משנה אם אתם אוהבים אותה או לא
את הסיפוק , אתם תזכו להרגיש את ההנאה שבעבודה

, אתם תרגישו טוב עם עצמכם. הבסיסי והנעים הזה
 שיודעים גברים אמיתייםאתם תרגישו סוף כל סוף 

אין , זכרו. עושים עבודה כהלכה והולכים הביתה, לעבוד
. לעבוד טוב זו גישה. לזה שום קשר לתוכן העבודה
. גברים אמיתייםועבודה טובה היא הדרך של 

 
? איך עובדים מעולה

 
עכשיו נלמד איך . עד עכשיו למדנו איך עובדים טוב

, כי אם אתם רוצים להיות עשירים מאוד, עובדים מעולה
ואם אתם רוצים לעבור בהצלחה את השלב הראשון 

עליכם לדעת , הוא השלב של להביא כסף, בעשיית כסף
, לעבוד מעולה פירושו להיות שדים. לעבוד מעולה



, לעבוד המון שעות, זה אומר. קילרים וזריזים ביותר
להיות סופר יעילים ולהספיק , להתמיד ולא להתעייף

לדחוף כל הזמן , לעשות כמויות אדירות של עבודה
לחפש עוד , להתייעל כל הזמן, ללמוד תוך כדי, קדימה

 –להעמיס על גבכם עוד ועוד משקל , ועוד אחריות
ועוד דבר חשוב ביותר . ועדיין להחזיק מעמד ולא ליפול

להקרין ,  כדי לעבוד מעולה עליכם להיות חיוביים מאוד–
הנאה , המון שמחת חיים, תמיד מצב רוח מעולה

פרגון לחברים שלכם ויחסים מעולים עם יתר , מהאקשן
ל זו "סיירת מטכ. חבריכם לעבודה והלקוחות שלכם

ל זו בעצם קבוצה "סיירת מטכ. הדוגמה לעבודה מעולה
של אנשים מצוינים שמה שמאפיין אותם יותר מכל זו 

עזרה , ראש גדול, מהירות, זריזות, מסירות, יעילות
ה האלה 'החבר.  ואחריותגבריות המון –הדדית ובעיקר 

והם באו כדי , יודעים לעבוד מעולה כי הם פשוט טובים
לשרת את הצרכים של הצבא ושל העם בצורה המעולה 

.  ביותר

 
? מהי צבירת כסף

 
הם : חלשים שונאים לעשותגברים יש שני דברים ש

והם שונאים , שונאים לעבוד קשה ולהביא כסף הביתה
גברים . חלשיםגברים אלה . לחסוך כסף ולצבור אותו

הם .  ניגשים לבעיה בדיוק בצורה הפוכהאמיתיים



אוהבים לעבוד ולקרוע את עצמם והם יודעים לחסוך 
אם ברצונכם . ולצבור כספים כדי ליצור הון ראשוני

 עליכם ללמוד כיצד לצבור – גברים אמיתייםלהיות 
כסף גדול נעשה מכסף קטן שנצבר , זכרו. כסף גדול

זו הדרך האמיתית והיחידה לצבור הון . לאורך זמן רב
בצבירת הון הכוונה שאתם לומדים לחסוך ולא . באמת

אתם . על פוזה, על ראוותנות, לבזבז על הנאות רגעיות
לשים את הכסף היקר שלכם , לומדים להיות צנועים

להתמקד רק במה , לחסוך בעלויות שלכם מאוד, בצד
לא לקנות שום דבר שאינכם יכולים להרשות , שחשוב

.   לעצמכם ולעולם לא לקחת הלוואות לרכישת מותרות

 
כיצד גברים אמיתיים  

? צוברים הון
 

שבהמשך יאפשר ,  צוברים הון ראשוניגברים אמיתיים
, להם לעשות את קפיצת המדרגה הכלכלית שלהם

. במשך מספר שנים של עבודה מרוכזת ומאוד קשה
.  שנים10 או 7 או 5לעיתים זה יכול לקחת להם 

הם צוברים הון התחלתי בעבודה . לעיתים אף יותר
בדרך אל , בלי טרוניות ובלי טענות, מאוד קשה וסיזיפית

הם לא מחפשים את המכה .  יצירת כסף גדול–המטרה 
הם פשוט . הגדולה כי הם יודעים שהיא אינה קיימת

מחפשים את ההכנסה החודשית היפה שתביא להם 



 5אחרי . עוד ועוד כסף שאותו הם יוכלו עוד ועוד לחסוך
 כל – שנים של עבודה מאומצת וחיסכון שיטתי 10או 

חרוץ ורציני יחזיק בידיים שלו קופה יפה גבר 
 –עושים בדיוק הפוך , נערים לעומת זאת. ומשמעותית

לא חוסכים שום , מבזבזים הרבה, הם עובדים מעט
נערים . דבר לעתיד אלא דווקא צוברים הון שלילי

לבעיות כלכליות ויוצרים " נקלעים", נכנסים לחובות
וכשהם כבר נקלעים . בכישרון רב מצוקות פיננסיות

 הם מנסים לצאת מהפלונטר –לקטסטרופה פיננסית 
שהם יצרו לא דרך עבודה שיטתית וחרוצה אלא דווקא 

זו . אחת-דרך הימורים או ניסיון לעשות מכה גדולה בבת
כי ככה רק נופלים , בדיוק הדרך איך לא עושים את זה

.  מן הפח אל הפחת

 
, עקשנות, התמדה

נשיכת שפתיים ומיקוד במטרה 
 

ההון הראשוני נעשה תמיד כתוצאה מעבודה קשה 
 הגבר האמיתיאלה שנים לא פשוטות שבהן . מאוד

את השיטתיות שלו ואת אהבת , מעצב את אופיו החרוץ
 גברים אמיתייםהכלים שבעזרתם . העבודה שבו

מחזיקים מעמד בתקופה זו הם התמדה דתית כמעט 
, עקשנות ברזל שלא לוותר לעולם, בדרך אל המטרה

נשיכת שפתיים במצבים הקשים ומיקוד מטורף במטרה 



יש יכולת גברים רק ל, זכרו. שגובל כמעט במחלת נפש
להינעל עליו ופשוט , מאוד חזקה להתמקד במשהו

 להינעל על משהו – גבריותזו תמצית ה. לשכוח מהכול
. זה לא דבר של מה בכך.  שנה50ולא להניח לו במשך 

יש את הכושר גברים ל. לנשים אין את זה כמו לגברים
 גבר אמיתישכש, לכן תמיד אומרים.  ובגדול–הזה 

 . גם אלוהים לא יזיז אותו משם–מחליט על כיוון מסוים 

 
ההון הראשון 

 
 זקוק גבר אמיתיההון הראשון הוא ההון ההתחלתי ש

רווחה כלכלית , לו כדי לרכוש סטאטוס של כבוד
, כוח ועוצמה כלכלית, עולם הגבריםהבנה של , מסוימת

 הכנה לקראת התחנה –תחושה של הצלחה ובעיקר 
ההון הראשון , חשבו על זה כך. יצירת כסף גדול, הבאה

אתם עושים את . ההון המשני הוא הפרס. הוא המבחן
וצוברים , המיליון הראשון שלכם בעבודת רגליים קשה

תוך כדי התהליך את כל התובנות המרכזיות שלכם 
 כדי לעשות את החמישה או העשרה מיליון –להצלחה 

אחרי כן . הבאים יותר בנוחיות ובחכמה דרך הראש
ואחר כך אל , אתם מכוונים על העשרים והחמישים

אבל ללא ההון הראשוני שום . המאה מיליון והמיליארד
כי ההון ההתחלתי הוא , דבר לא יזוז בכיוון הנכון

    .הוא הזרע לכל הכסף שיבוא אחריו, הניצוץ



 
חשיבותו של ההון הראשון 

 
רק . עם חובות לא יגיע רחוקשגבר , ברור לחלוטין

עם רזרבות כספיות משמעותיות יכול להתחיל גבר 
. במגרש של השחקנים הרציניים, לפעול עם הגדולים

והשגת ההון הראשון הוא המבחן הבסיסי להצלחתו של 
 יוצא מהמבחן הזה גבר אמיתי. גבר אמיתיכגבר 

, בנפילות, הוא עומד בכל הלחצים. כשידו על העליונה
במאבקים הבלתי , בלילות ללא השינה, בימים הקשים

ברגעים של , בדיכאון, בייאוש, במתח המטורף, פוסקים
בדרך הארוכה והבלתי נגמרת בדרך אל , משבר
בקולות הספקניים , באויבים מבחוץ ומבפנים, העושר

בהחמצות הגדולות , בכישלונות המהדהדים, והמלגלגים
שנדמה שאינו ,  בכל התהליך המייגע והארוך הזה–

ההון הראשון הוא האמצעי דרכו הנפש של . נגמר לעולם
, נעשית מחוספסת, מזדככת,  נבניתגבר האמיתיה

.  ממושמעת וצייתנית, ממוקדת, מיומנת

 
ההכנה לקראת  

יצירת כסף 
 



ההון ההתחלתי הוא ההכנה לקראת יצירת הכסף 
לא עושה את המהלך הזה בצורה גבר אם . הגדול

והוא ,  הוא יגיע לשלב השני לא מוכן–שלמה ובריאה 
זה קרה . זה קרה להרבה גברים. ייפול שם בגדול

, שהפסיד בין לילה כמעט את כל הונו, לדונאלד טראמפ
זה בנאדם שהתעסק עם . כמעט רבע מיליארד דולר

. אך בעיקר עם עיניים גדולות עוד יותר, כסף גדול מאוד
, מי שלא עושה את עבודת ההכנה בצורה יסודית, זכרו

 שנים לחזור 7לקח לטראמפ . ייפול בשלב השני ובגדול
 שנים לא 7ואלה היו , למרוץ ולבסס את מעמדו מחדש

שעבר גבר יצחק תשובה הוא דוגמה ל. פשוטות עבורו
את . הכנה יסודית מאוד בדרך ליצירת כסף גדול

אחרי , 50הפריצה הגדולה שלו הוא עשה רק בגיל 
שעבר כמעט את כל הגלגולים המקצועיים האפשריים 

מדורגת ומאוד , ובנה קריירה מפוארת בעבודה שיטתית
.        יסודית וסבלנית

 
בניין הכוח נעשה תמיד  

שלב אחרי שלב 
 

שעות ,  בניין הכוח הוא עניין של שניות–אצל מהמרים 
 בניין הכוח – ומצליחים גברים אמיתייםאצל . או ימים

. כמו במקרה של יצחק תשובה,  שנים30יכול לקחת 
אם אתם רוצים באמת להגיע אל הכסף הגדול , זכרו



 עליכם לבנות את הכוח – גברים אמיתייםולהיות 
במשך , הראשוני שלכם ואת ההון ההתחלתי שלכם

דווקא מי שמנסה לבצע קיצורי דרך . תקופת זמן ארוכה
 מגיע –דווקא מי שממהר .  רק יאריך לעצמו את הדרך–

וזה גם , אליעזר פישמן הוא דוגמה למהמר. לשום מקום
 כי הוא אדם שממהר –הוא הולך על כל הקופה . כינויו

אצל תשובה לא תמצאו דברים . להגיע לשום מקום
, בניית הכוח היא חשובה וקריטית, כפי שציינתי. כאלה

אם תעשו את עבודת ההכנה שלכם . והיא לב העניין
 דרככם להצלחה הגדולה תהיה קלה יותר –היטב 

 –אבל אם תחפפו . בטוחה יותר וזהירה יותר, ובעיקר
פליקס חלפון הוא דוגמה . אתם תפעלו כמו מהמרים

אבל אז הוא . לאדם שצבר הון התחלתי יפה מכדורגל
החליט שהוא מוכן לעבור למגרש של הגדולים ופתח 

הבריח סמים כדי לכסות את , נכנס לחובות, עסק גדול
גבר כל זה קרה לו כי הוא לא היה . החובות ונכנס לכלא

הוא חיפף בהכנה ונכנס למגרש של הגדולים . אמיתי
. מוקדם מאוד, מוקדם מדי

 
אין קיצורי דרך 

 
זה לא משנה כמה אתם מוכשרים וכמה אתם , אז זכרו

 אין קיצורי דרך בלהביא את ההון –חכמים ומבריקים 
.  וטוב שכך– אין קיצורי דרך .הראשוני וההתחלתי



המצב שלכם היה , שאם היו קיצורי דרך, חשוב שתבינו
, הייתם מגיעים אל הכסף הגדול מהר מדי. גרוע יותר

אלביס , קורט קוביין. ואז הייתם מפילים את עצמכם
 כל הבחורים –מייק ברנט , ים מוריסון'ג, פרסלי

, הנפלאים והמוכשרים האלה נגעו בכסף הגדול
,  מוקדם מדיגבריותבפסגת ה, בהצלחה הפנומנאלית

כולם . המשותף לכולם הוא גילם הצעיר. ולכן הם נפלו
, היו זמרים מוכשרים ומצליחים שעשו את זה ובגדול
את , אבל אז התאבדו משום שלא היה להם את ההכנה

את , את אורך הרוח, את הניסיון המצטבר, המשמעת
אלה היו בסך הכול נערים מוכשרים . היציבות הפנימית

 ונפלו כי הייתה –מאוד שהגיעו להצלחה מהר מדי 
משמעת , אופי נוקשה, אמיתית גבריותחסרה להם 
במקום עד , אלה נערים שהלכו עד הקצה. ברזל ובגרות

.    ההצלחה

 
,  תעבדו קשה

תרוויחו ותצליחו 
 

תפנימו את המוטו , אם ברצונכם להביא כסף הביתה
 הכול מתחיל .תצליחו ותרוויחו, תעבדו קשה: הבא

נמשך בהצלחה וברווחים , מעבודה קשה ומתמשכת
מצטברים עד לצבירת ההון ההתחלתי המשמעותי 

. שמאפשר לכם להכין את עצמכם למגרש של הגדולים



הם מאמינים . חלשים לא מאמינים במוטו הזהגברים 
החלום הרטוב של הרבה . בהימורים, בלוטו, בירושה

זוהי . 30חלשים הוא פרישה לפנסיה בגיל גברים מאוד 
לא יודעים , שפשוט לא רוצים לעבודגברים פנטזיה של 

. באמת לעבוד ועוד לא למדו ליהנות מעבודה

 
,  לסיכום

גברים אמיתיים יודעים לעבוד קשה 
.  ולצבור הון

. נקודה
 

 ובעלי הון גברים אמיתייםאם ברצונכם להיות 
 למדו קודם כל לעבוד קשה ולאורך שנים –משמעותי 

בתחילה למדו . כדי לצבור את ההון ההתחלתי שלכם
-אחר. בהמשך למדו לעבוד מעולה. ולעבוד טוב, לעבוד

. כך תלמדו לצבור כסף ולחסוך אותו במקום לבזבז אותו
למדו לעשות את בניין הכוח שלכם בשלבים ולא לדלג 

ככל שתעברו את מבחן ההון , ולבסוף. על שום שלב
נוקשה , ההתחלתי בהצלחה ותהפכו לבעלי אופי גברי

.  כך תכינו את עצמכם ליצירת הכסף הגדול–ומתמיד 
עולם  ודרככם על –הקפידו על כללים פשוטים אלה 

 !! ואל שפע הכסף שבו מובטח לכםהגברים
 
 



~ 
 
 

: 9-העיקרון ה
תלמד ליצור כסף 

 
? מהי יצירת כסף

 
ביצירת . גבריותיצירת כסף היא דרגה גבוהה יותר של 

הם אינם מחפשים . בוראים את הכסףגברים כסף 
. אלא הם פשוט יוצרים אותו יש מאין, איפה נמצא הכסף

ביל גייטס הוא אחד מיוצרי הכסף הגדולים , למשל
הוא לא הקים עסק . והמוכשרים ביותר בעידן המודרני

אלא הוא . כלכלי שתפקידו היה להביא כסף משוק קיים
הקים עסק כלכלי שתפקידו הוא ליצור כסף בשוק שלא 

. היה קיים בכלל ושהיה צריך להמציא אותו מלכתחילה
וכשאתה ממציא שוק יש מאין , ביל גייטס המציא שוק

.  אתה עושה את הכסף הגדול שלך–

 



? כיצד יוצרים מכונת כסף
 

 אם .יצירת שוק היא כמו לרכוש מכונה להדפסת כסף
 אתה תהפוך –השוק שיצרת הוא שוק אמיתי ונדרש 

משום שתרמת ? מדוע. בספו של דבר למולטימיליונר
ולכן אתה , הבאת משהו חדש לחלוטין, משהו לעולם

 הוא –הנרי פורד יצר שוק . תקבל חזרה מאות מיליונים
 הוא –קונרד הילטון יצר שוק . יצר את שוק המכוניות

- גרהם בל יצר שוק . יצר את שוק המלונות המודרני
תומס אדיסון יצר שני . הוא יצר את שוק הטלפוניה

 הוא יצר את שוק התאורה המודרני –סוגים של שוק 
המשותף לכל האנשים . ואת שוק הסאונד המודרני

כולם יצרו שוק וכולם הפכו עקב : האלה הוא שני דברים
.  כך למולטימיליונרים

 
תחשבו בגדול 

 
, יצירת שוק יש מאין כרוכה קודם כל בחשיבה בגדול

לחשוב בגדול פירושו להתבונן על . בחשיבה תעשייתית
ולנסות , העולם הגדול כעל שוק צרכנים אחד קטן

אבל הוא יכול לחולל , להתאים לו צורך חדש שלא קיים
לשנות את הרגלי , מהפכה בחייהם של מאות מיליונים

חשיבה . החיים שלהם ולשפר את איכות החיים שלהם



היא . בגדול היא חשיבה שמתחילה מהשוק הגלובלי
 .   אלא בגדול מאוד–אינה מתחילה בקטן 

 
תחשבו בענק 

 
 עליכם –אחרי שאתם מתרגלים לחשוב בגדול 

לחשוב במונחים של . לתרגל את עצמכם לחשוב בענק
יצירת כסף ויצירת שוק הם תהליכים , זכרו. בורא עולם

האנשים , במובן מסוים. גבוהים מאוד של בריאה ויצירה
העשירים בעולם שהמציאו שוק ובראו אותו משלביו 

הראשוניים הם אנשים שמגלמים את היכולת האלוהים 
יישום וביצוע , רעיון, על ידי חשיבה ליצור יש מאין

ובס המציא את המחשב 'כאשר סטיב ג. בשטח
המסחרי הראשון הוא ברא שוק של מאות מיליארדי 

 הוא הפך את עצמו לאחד הגורמים .דולרים במו ידיו
, בכך שהוא הגה, המשמעותיים בתעשיית המחשבים

והתמקד בתחום המחשוב האישי , זיהה, יצר, חשב
והחליט בצעד נועז וקריטי לייעד את מאמציו לכיוון של 

   .מחשבים אישיים

 
 תחשבו בצורה סדרתית

 



. אפיון נוסף בחשיבה יוצרת שוק הוא התעשייתיות שבה
על , עליכם לחשוב מייד בתחילת הדרך על סדרתיות

על מוצר או שירות שייתן מענה גלובלי ועצום , כמויות
יצירת ,  זכרו.ממדים למעשה לכל אוכלוסיית העולם

נעשית תמיד במונחים , להבדיל מהבאת כסף, כסף
אם אתם רוצים ליצור כסף . התחלתיים של מיליונים

עליכם לחשוב מייד בתחילת הדרך , בכמויות אינסופיות
הנרי פורד רצה שלכל . גם על כמויות צרכנים אינסופיות

סטיב . אדם על פני כדור הארץ תהיה מכונית משלו
ובס וביל גייטס חלמו על היום שבו לכל אדם בעולם 'ג

גרהאם בל חשב על טלפון אישי לכל  .יהיה מחשב אישי
בכל , תומס אדיסון חלם על נורה בכל בית. אדם בעולם

האנשים האלה הטביעו . פינת רחוב ובכל בניין בעולם
את חותמם ההיסטורי והכלכלי לא רק משום שהם 

אלא משום שהם כיוונו , חשבו בגדול ויצרו שוק יש מאין
מהרגע הראשון אל כל האנשים החיים על פני כדור 

    . באמצעות סוג של חשיבה גלובלית, הארץ
 

תנו מעצמכם משהו טוב 
 

נקודה נוספת שהיא קריטית להבנת יצירת כסף היא 
הכוונה הטובה לתת משהו טוב שישפר ויעלה את רמת 

 כל .החיים ואיכות החיים של כל תושבי כדור הארץ
הממציאים והתעשיינים הגדולים סיפקו לתושבי כדור 



, תאורה, חשמל. הארץ איכות חיים גדולה יותר
 כל המוצרים הללו שינוי –מכוניות , מחשבים, טלפונים

לחלוטין את צורת החיים שלנו וקידמו אותנו מבחינת 
הנאה וחופש אישי כמה צעדים ענקיים קדימה , רווחה

מהמקום בו תושבי העולם התחילו את מסעם 
       .האבולוציוני על פני כדור הארץ הזה

 
התמחו בתחום מסוים 
שקשור למיליוני אנשים 

 
עליכם לחשוב במונחים של מיליוני ומיליארדי אנשים 

מהרגע הראשון ולכוון למוצר שיעניק מענה הולם 
שעליכם להתמחות , כמובן. ואמיתי לצרכים שלהם

להשקיע בו , לפתח אותו, להתמקד בו, בתחום מסוים
את כל המאמצים שלכם ולהביא אותו למצב של מוצר 

. שכל אדם יכול לרכוש אותו במחיר סביר
 

 –אתם חייבים לתת 
כדי לעשות מיליונים 

 
הם חולמים על . חולמים על מיליוניםגברים הרבה 

הם . התעשרות אבל הם שוכחים פרט קטן בדרך
שוכחים שכדי לקבל מיליונים או מיליארדים מהעולם 



אנשים לא יעניקו . עליהם לתת לעולם משהו שווה ערך
. על אוויר, לכם סתם מיליארדי דולרים על שום דבר

אנשים יתנו לכם מיליארדים כאות תודה והכרה לכך 
ששיניתם את חייהם וקידמתם אותם קדימה אל עבר 

. אבל חשבו גם טוב, חשבו גלובלי. העתיד הטוב יותר
אם תעלו על רעיון מעשי שיוכל להפוך את חייהם של כל 

 אתם תתעשרו ממנו –תושבי העולם לטוב יותר 
.   במונחים עולמיים

 
המציאו המצאות 

 
יצירת כסף תמיד קשורה בהמצאות משום שכדי 

ליצור , להיות מיליונר אמיתי עליכם להמציא שוק
פשוט לברוא אותו לפני שהוא , אותו בשיטת יש מאין

האמת העמוקה היא שאינכם , למעשה. היה קיים
אתם פשוט חושפים את , יוצרים בכלל את השוק
כל הרעיונות הגדולים , שימו לב. הנסתרות שלו לעיני כל

לבני האדם פשוט לוקח זמן לאתר . כבר קיימים עכשיו
הוא . כמו כוח המשיכה למשל. אותם ולהתחבר אליהם
יום אחד קם אייזיק ניוטון וזיהה . היה קיים אינסוף שנים

הוא לא המציא . את הכוח הזה ואת חוקי הפעולה שלו
הוא פשוט ידע לתאר אותו בצורה , את כוח המשיכה
הזהב בקליפורניה . הזהב, או למשל. המדויקת ביותר

יום אחד גילה איכר פשוט גוש . היה קיים מיליוני שנים



מתכת מוזהב בחלקת האדמה שלו והבהלה לזהב 
.  החלה

 
שיטת יש מאין 

 
שיטת יש מאין היא השיטה שבאמצעותה יוצרים כסף 

 ממש .סדרתית ותעשייתית, בגדול בצורה גלובלית
ונעשים , יוצרים לעצמכם מכונה להדפסת כסף

שיטת יש מאין היא שיטה . מיליונרים או מיליארדרים
נוסקת לרמות הגבוהות גבר שבה רמת החשיבה של ה

יצירה והמצאה ומביאה מתוך מאגר , ביותר של בריאה
ההבנה והכוח לממש , מודע הקולקטיבי את הידע-התת

את אידיאה או רעיון בצורה מעשית בעולם המודע 
" מביאה"או " לוקחת"זוהי למעשה שיטה ש. והנגלה

 ומורידה –אידיאה בעלת ערך אדיר מהעולם הלא מודע 
כדי , זכרו. אותו לרמת ביצוע ויישום בעולם המודע

עליכם להיות מסוגלים לעלות , להביא אותה בגדול
מודע ולהביא משם תוכנית מלאה ומוגמרת -לעולם הלא

זוהי רמת . שאיש מלבדכם לא הצליח להביא עד היום
 ואין רמה – האדירה והעצומה ביותר שקיימת גבריותה

בשיטת יש מאין אתם יוצרים , למעשה. גבוהה יותר מזו
. הזה הוא הלא מודע שלכם" אין"וה. משהו מהאין

. הוא המקום שאין בו כלום ויש בו בעצם הכול" אין"ה
בואקום , בעולם העליון, זהו המקום בנשמה שלכם



שבו הכול קיים , מודע שלכם-בלא, השקט של היקום
של , בצורה של רעיונות מופשטים, בצורה של זרעים

של סדר עולמי מושלם והרמוני שרוצה לבוא , הרגשה
 – הלכה למעשה –אל כדור הארץ להפוך גם אותו 

האבא , זה המקום ממנו אלוהים. למקום מושלם ויפהפה
באותה , ברא את העולם בעצמו, הגבריםשל כל 
יכולים לפעול , שנבראו בדמותו, ואנחנו כבניו, השיטה

!!  באותה השיטה ממש, כמותו

 
למדו מהגדולים באמת 

 
שנטועים גברים  – גברים אמיתייםאם ברצונכם להיות 

, בתוך עולם הכספים, עולם הגבריםעמוק עמוק בתוך 
בתוך עולם השליטה והיצירה יש מאין , בתוך עולם הכוח

קראו ביוגרפיות של .  עליכם ללמוד מהגדולים באמת–
הממציאים הגדולים ביותר שהיו בהיסטוריה וקבלו מהם 

, קראו ביוגרפיות של האנשים העשירים בתבל. השראה
גברים עליכם להתקרב ל. וקחו מהם דוגמה אישית

.  בעצמכםגברים אמיתייםכדי להיות , הגדולים באמת
להיות ", לנשום אותם, לחיות אותם, עליכם ללמוד מהם

שהתודעה  עד –במשך כמה שנים טובות " במחיצתם
 המורחבת שלהם תדבק בכם ותתחיל לדבר הגברית

בדיוק הפוך מהתהליך שבו צרבתם את . גם מגרונכם
כאן אתם . התודעה שלכם בחומר נשי דרך אימא שלכם



התודעה אתם נכנסים עמוק לתוך . מתקנים את הנזק
הגברים הטוב ביותר מ" החומר" ומביאים את הגברית

אתם עוזבים את אמא . ביותר שהיו בעולםהאמיתיים 
 ועולים למגרש של השחקנים הגדולים –וגם את אבא 

אתם מתחברים ישירות לגברים הגדולים . באמת
 ויוצרים לכם נבחרת חלומות שמגרה –והעצומים ביותר 

ומטפחת את האינטלקט הגברי שלכם לרמות הגבוהות 
. ביותר

 
היו סבלניים 

 
כל ההגברים הגדולים באמת בנו את עצמם , זכרו

גם אתם תלכו . ולא ביום אחד, במשך עשרות שנים
, תבנו את עצמכם שלב אחרי שלב ותהיו סבלניים, לאט

סבלניים שיודעים גברים אמיתיים הם תמיד גברים כי 
, לעמוד בקשיים אדירים ולנצח מתוך היסודיות שלהם

השקט הנפשי שלהם והמוכנות שלהם , הסבלנות שלהם
. לעמוד בכל המבחנים האפשריים בדרך אל ההצלחה

 ניסיונות 13,000תומס אדיסון היה חייב לעשות 
מהרגע שבו . מעבדה עד שהצליח להמציא את הנורה

עלה במוחו הרעיון ועד לרגע שבו הנורה המוגמרת 
אדיסון עצמו העיד כי .  שנים18הייתה בידיו עברו כמעט 

 של 1%- עבודה קשה ו99%הגיע להצלחה שלו בזכות 
ששמים את הדגש לא , לימדו מאנשים כמותו. השראה



הסבלנות והעבודה , רק על הרעיון אלא על המאמץ
. הגברים האמיתייםכי זו דרכם של , הקשה

 

בנו את עצמכם 
שלב אחרי שלב 

 
פעמית אלא -שום כסף גדול לא הגיע מהברקה חד

מתהליך בניית קריירה שנפרס על פני עשרים ושלושים 
הגדולים באמת בנו קריירה על פני הגברים כל . שנים

כשהם מתפתחים שלב אחרי , שנים ושנים של עבודה
, פירושו של דבר. בצורה ספיראלית ומחזורית, שלב

כי כל שלב הוא ההכנה , שאינכם יכולים לדלג על שלבים
ואתם לעולם לא תוכלו להגיע , לקראת השלב הבא

לפתרונות ולדרכי ביצוע טובים יותר אם לא , לרעיונות
' זה כמו שתקפצו מכיתה א. עברתם שלב אחרי שלב

לא טבעי וגם , זה פשוט בלתי אפשרי. ב"היישר לכיתה י
כל תהליך צמיחה אמיתי מבוסס על בנייה . לא נכון

גם עשיית . שלב אחרי שלב, וצמיחה מדורגת וטבעית
 אחרת כל מה –כסף גדול חייבת להיות תהליך טבעי 

!! בוודאות, שתרוויחו אתם גם תפסידו

 
אל תדלגו על שלבים 

אף פעם 



 
זו . אל תדלגו על שלבים למרות הפיתוי לעשות זאת

אמיתיים לא גברים . הטעות הבסיסית של הנערים
 ולכן דווקא הם מתקדמים הכי –מדלגים על שלבים 

שרצים גברים נערים הם , לעומת זאת. מהר והכי טוב
מתרסקים ונעלמים חזרה למציאות של , נופלים, קדימה

. כוח או תקווה וחלום, גברים חלשים שאין להם כסף
חולמים גברים  הם גברים אמיתיים, לעומת זאת

במשך כל , שעובדים קשה במשך שנים על גבי שנים
ומתקדמים בצורה עקבית ובלתי מתפשרת אל , החיים

.  ההצלחה הגדולה

 
אל תהמרו 

 
 לא מהמרים גברים אמיתיים. הימורים זה מהלך ילדותי

,  החיים הם מקצוענותגברים אמיתייםאצל . אף פעם
גחמות רגעיות , אצל נערים החיים הם זיוף. מדע ודיוק
חלשים נוטים להמר על החיים גברים , לכן. ופנטזיות

גברים . שלהם ולקחת סיכונים מטורפים וטיפשיים
אלא רק סיכונים ,  לא לוקחים סיכונים אמיתייםאמיתיים

שאינם מאפשרים להם באמת , מחושבים ביותר
 כי הימור אינו בונה אתכם –אל תהיו מהמרים . להפסיד
אלא הוא בסך הכול מטפח בכם אשליית , כגברים

שתוכלו להימלט , שתוכלו להיות עשירים ברגע



שתצליחו , מהתפקיד שלכם לעבוד קשה כל החיים
גברים  שלכם ומהזהות שלכם כהגברילברוח מהיעוד 

הימורים הם השיטה הבטוחה . תודעה גבריתוכבעלי 
ולחזור לרחם ,  האמיתית שלכםגבריותלהתרחק מה

, בחינם,  למקום בו קיבלתם הכול בקלות–של אמא 
נואשים גברים מהמרים הם . מתוך ניוון וחוסר בגרות

שחולמים שמישהו ידאג להם כדי , שרוצים לחזור לאמא
. הימורים הם פעולה נשית. שהם יוכלו לנוח

 
למדו ליהנות מהכסף 

 
 עליכם גם –במסגרת המסע שלכם אחרי כסף גדול 

לא להתחפר בו . ללמוד ליהנות בגדול מהכסף שלכם
 אבל גם לא לפזר אותו –לא להתקמצן עליו , יותר מדי

גם , כמו בתהליך של עשיית כסף. ולנפנף בו לעיני כל
, פיזור הכסף וההנאה ממנו חייבים להיות מדורגים

 אל תלכו – אם הרווחתם קצת כסף .שלב אחרי שלב
רק כדי , ותקנו את הרכב הכי טוב והכי יקר בשוק

אם עשיתם עסקה יפה . להראות לכולם שאתם עשירים
 אל תרוצו ותפוצצו את כל הכסף על בית או על בריכת –

תמיד תלכו צעד אחד : עשו לכם כלל פשוט. שחייה
בנו את ההוצאות . קדימה מהמקום בו אתם נמצאים

. כל פעם שלב אחד קדימה. שלבית-שלכם בצורה רב
עלו לקבוצת הרכבים שמעליה , אם יש לכם רכב מסוים



בעוד שנה או . ורכשו רכב מעט יותר טוב משלכם
כך תבטיחו . וכן הלאה,  תעלו או מדרגה–שנתיים 

. יצירת כסף בשלבים והוצאת כסף בשלבים

 
,  לסיכום

גברים אמיתיים יודעים ליצור כסף גדול 
.  באמת
. נקודה

 
למדו לחשוב בענק ולמדו לחשוב , למדו לחשוב בגדול

, בנו שירותים או מוצרים להמונים. בצורה סדרתית
מוצרים שיש בהם ערך סגולי שיכול לשפר את רמת 

צרו רעיונות . חייהם ואיכות חייהם של מיליוני אנשים
הגדולים הגברים למדו מ". יש מאין"ומוצרים בשיטת 

אף פעם אל תדלגו . קחו את הזמן וגלו סבלנות, ביותר
על שלבים בתהליך בניית הכסף הגדול שלכם והעוצמה 

, וכשאתם מוציאים כסף ונהנים ממנו. הכלכלית שלכם
אל תהיו קמצנים אך גם הקפידו לא להיות פזרנים 

אם תשמרו על כללים . והוציאו בכל פעם קצת יותר
 שנוגעים גברים אמיתיים אתם תהפכו ל–פשוטים אלה 

!!!  הגבוהה ביותרהגבריתבדרגה 

 



~ 
 
 : 10-ה העיקרון

תסתדר לבד 
 

 
 

אתה לבד 
 

 אתה אולי לא תאהב .וזו האמת לאמיתה, אתה לבד
אבל למרות הכול זו , בתחילה לשמוע את האמת הזו

זוהי . את חי לבד ואתה מת לבדך, אתה לבד. האמת
בדידות .  לבדיות– האמיתית גבריותתמציתה של ה
בבדידות אתה מבודד מעצמך . היא משהו אחר

 גבריותמה, אתה מרוחק מהשורש של עצמך. ומאחרים
ולכן אתה גם מרוחק ומבודד , מהכוח שלך, שלך

מאנשים אחרים כי אף אחד לא מתקרב אליך ואף אחד 
להיות לבד פירושו להיות , לעומת זאת. לא רוצה בך

. להיות אוטונומי ועצמאי לחלוטין. מחובר רק לעצמך
זו תמצית . ובעצמך בלבד, להיות מרוכז בעצמך



 ולבדיות היא תמיד עוצמתית בצורה שלא –הלבדיות 
והיא מושכת אליה את כל העולם כמו משאבה , תיאמן
.  אדירה

 
אתה תמיד תהיה לבד 

 
 עם עוצמה פנימית גבר הוא – שמסוגל להיות לבד גבר

והיא באה לידי ביטוי בכל , גבריותלבדיות היא . אדירה
 שהוא מלך –קחו למשל את האריה . מקום אליו תפנו

אריה שמוביל את הלהקה . החיות והוא חי לבד לחלוטין
הוא גבוה . הוא מנהל את העניינים. שלו חי תמיד לבד

כי הוא צריך , אף אחד לא באמת עוזר לו. מעל לכולם
הוא צריך לגרש את . לעשות את כל המלאכה בעצמו

להשתלט על האוכל ולהפגין את הכוח , האויבים שלו
ואף אחד לא , זה הכול הוא. שלו בצורה בלתי פוסקת

גברים . גברים אמיתייםבדיוק כמו . עוזר לו כי הוא לבד
 וזה –הם חיים לבד .  הם עצמאיים לחלוטיןאמיתיים
 – מתחבר לעוצמה של הלבד גברברגע ש. סוד כוחם

ברגע , לעומת זאת. הוא נעשה חזק ביותר ומושך ביותר
 מוותר על העוצמה הזו ונעשה תלוי במישהו או גברש

 הוא מאבד באופן מיידי את כל החן והיופי –במשהו 
.    ואת כל הסקס אפיל שלוגבריותאת כל ה, הפראי שלו

 



תלמד לסמוך  
רק על עצמך 

 
. להיות לבד פירושו לסמוך על עצמך ועל עצמך בלבד

הוא לא .  לא סומך על אף אחד חוץ מעצמואמיתי גבר
הוא לא . הוא לא צריך אף אחד. הוא לא נזקק. תלוי

הוא לא חולם על אישה שתדחוף . נשען על אף אחד
אותו בעסקים או על אישה שתנהל אותו ותבנה אותו או 

על אישה עם הרבה כסף שתחסוך לו את העבודה 
הוא לא חולם על אבא עשיר או על ירושה . הקשה

הוא לא חולם על . גדולה שתאפשר לו לחיות בנוחיות
. הלוטו או על הטוטו שיפתרו לו את המצוקות שלו

רק מעצמו , הוא לא מצפה מאף אחד לשום דבר, בעצם
והוא נותן לעצמו את הטוב . הוא מצפה לטוב ביותר

.   ביותר שהוא יכול

 
מדוע אתה לא יכול  

? להסתמך על אחרים
 

גבר אמיתי לא יכול לסמוך ולהסתמך על אף אחד 
הוא אינו יכול לסמוך על אחרים משום שהוא . בחייו

משום ,  על החיים שלו100%לוקח אחריות מלאה של 
משום , שהוא יודע שכל מה שקורה לו בחיים קשור אליו



שהוא יודע בוודאות שהוא זה היוצר במחשבותיו 
ובתגובותיו את כל המציאות שלו והוא יודע בוודאות 

ינהל לו את , כלשהו, שהוא אינו מוכן לעולם שמישהו
אינכם , זכרו. אפילו לא אלוהים בכבודו ובעצמו, החיים

. יכולים לסמוך על אחרים פשוט משום שזה מיותר
הרבה יותר נכון ואמיתי הוא לחיות את החיים שלכם 

יותר נכון . ישירות דרך עצמכם ולא דרך מישהו אחר
ואפקטיבי לעשות את מה שאתם צריכים לעשות ולא 

.  לצפות שאחרים יעשו את זה בשבילכם
 

מהי  
 ?אחריות אישית

 
אני . דיברנו כבר על אחריות אישית ועל המשמעות שלה

רוצה כאן לשוב ולחדד את הנושא כי זהו המוטיב 
אחריות היא מילת . גברים אמיתייםהמרכזי בחיים של 

גברים כי דרך אחריות בחורים או נערים הופכים ל, קסם
אחריות מתחילה מכך שאינך מסתכל מאחורי . אמיתיים

.  אתה הגב היחיד של חייך–גבך כי אין שם אף אחד 
אחריות מתחילה מכך שכל החלטה שאתה לוקח היא 

אחריות מתחילה מההבנה . על גבך ועל אחריותך בלבד
שאין לך אף . שאין לך אף אחד שאותו תוכל להאשים

אחריות מתחילה מכך שאתה . אחד שעליו תוכל לכעוס
ואתה מבין שכל ,  מחויבות על חייך100%פשוט לוקח 



מגיב או שוקל , פועל, עושה, אומר, דבר שאתה חושב
.  100%הוא זה שישפיע על חייך באותה מידה של 

 
אחריות אישית 

 לבד 100%היא 
 
 

אתה לא יכול לקחת .  לבד100%אחריות היא תמיד 
אחריות אמיתית ומלאה על החיים שלך אם אתה חושב 

אם אתה מתחיל לקבל החלטות . בשניים ולא באחד
אם אתה , שטובות לאחרים במקום לחשוב על עצמך

, מתחיל לעשות פשרות כדי לרצות את בנות הזוג שלך
אם אתה , אם אתה מתחיל להרגיש רגשות אשם

 אז אתה –מתחיל להרגיש לא נעים להיות מי שאתה 
ומתחיל , מוותר על הכוח שלך ועל האחריות שלך

עשיתי את זה : "אל תאמר. להשליך אותה על אחרים
 אני –כל מה שאני עושה : "אמור". בשבילך או עבורך
אני שלם עם זה ואני עושה את זה . עושה בשביל עצמי

 להיות אחראי ".וזה מה שאני רוצה, כי אני נהנה מזה
לא , לחלוטין על חייך היא לחיות את חייך במלואם

אל תקצץ מהחיים שלך לטובת מישהו או מישהי . פחות
משום שזה מעשה לא אחראי שתמיד , אחרת לעולם
אינך צריך להקריב או לוותר על החיים . יכשיל אותך

 .שלך כדי שמישהו אחר יוכל לחיות לידך



 
  –בכל פעם שאתה נשען 

אתה נחלש 
 

בכל פעם שאתה , בכל פעם שאתה נשען על מישהו
אל תישען על אף . אתה נחלש מאוד, נשען על מישהי

. אחד ותראה שתבנה לעצמך גב חזק מאוד משל עצמך
 סמוך –אל תסתכל על אחרים ועל תצפה מהם לדבר 

שאתה תגלה שאתה , והדבר היפה הוא. רק על עצמך
דווקא כשאינך נזקק , מתקדם בצעדי ענק בחיים שלך

 שהולך קדימה גבר הוא תמיד אמיתי גבר. לאף אחד
דווקא משום שהוא אינו מחכה לאף , מהר וחזק מאוד

אינו נזקק לאף אחד ובודאי שלא נשען על אף , אחד
 כי אם המישהו הזה יזוז –אל תישען על אף אחד . אחד

 –אל תישען על אף אחד . אתה תיפול, כמה מטרים
 . פשוט תחיה את החיים שלך במלואם

 
להישען זה נשיות 

 
הן . נשים הן חלשות מטיבן. להישען זו תכונה נשית

לתשומת , לטיפוח, לעידוד, זקוקות לחיזוקים חיצוניים
נשים הן , זכרו. לגב כלכלי ורגשי חזק, לדאגה, לב

 ולכן הן חולמות שהן תוכלנה כל גבריםחלשות יחסית ל



אחת הסיבות .  חזק ואיתן מהןגברחייהן להישען על 
כך חולמות על חתונה היא -המרכזיות מדוע נשים כל

משום שנשים רואות בחתונה את הרגע שבו מישהו 
בצורה של , אחר מתחיל לדאוג להן באופן רשמי

החתונה זה הרגע . קבל עם ועדה, הבטחה פורמאלית
שבו הן יכולות להרשות לעצמן להרגיש סוף כל סוף 

הן רוצות להרגיש שיש מישהו . מוגנות ורגועות, בטוחות
,  שיהיה שם רק בשבילן–יצוק מהן , איתן מהן, חזק מהן

זו . והוא ידאג להן, כי הוא אוהב אותן ורוצה אותן
הן . הסיבה המרכזית להיסטריה של נשים אחרי חתונה

, רוצות מישהו שעליו הן תוכלנה להישען בחיים שלהן
, מישהו שבזכותו הן תוכלנה להביא ילדים בשקט

לבנות את הקן הקטן שלהן ולהפסיק , להרגיש בבית
.  ונגל של החיים'בג, לדאוג מה קורה בחוץ

 
לעמוד איתן  

זו גבריות 
 

כשכולם נופלים .  קלאסיתגבריתלעמוד איתן זו תכונה 
כשכולם .  ממשיכים לעמוד ללא בעיהגברים אמיתיים –

זו .  נשאריםגברים אמיתיים –מפחדים או בורחים 
משום שלנשים אין , גבריםהסיבה מדוע נשים זקוקות ל

אין להן . את העמידה האיתנה הזו של גברים אמיתיים
 ועדיין –את היכולת לעמוד לבד מול כל פגעי החיים 



 יש את היכולת להתמודד מול גבריםל. לנצח ולשגשג
לעמוד איתן על הדעות שלהם ובסופו , לחצים מטורפים

של תהליך ההתמדה המתיש הזה להצליח בגדול 
כל הנשים , זכרו. עושר ואושר, ולחיות חיי רווחה

,  שיודע לעמוד על שלוגברמחפשות באופן לא מודע 
 ממוקד ועקבי שיודע מה הוא גבר, אחד שלא מתקפל

.  לא משנה מה, רוצה ולא משנה את דעתו

 
, תלמד לא להאשים

לא להתבכיין ולא לבוא בטענות 
 

,  חלשים תמיד מאשימים אחריםגבריםנערים ו
הם באים . מתבכיינים ובאים בטענות אל כול העולם

, לנשים שלהם, למדינה שלהם, בטענות להורים שלהם
,  חלשים הם בכיינים מקצועייםגברים. לילדים שלהם

הם לא רוצים . משום שהם אלופים בלברוח מאחריות
אך אחריות היא הצד השני של , שום סוג של אחריות

 בלי .בלי אחריות אין גבריות. גבריותמטבע ה
. אמיתי גבר אתה לעולם לא תהיה –התחייבות לעצמך 

ולכן הוא ,  שמתחייב לעצמו לגמריגבר הוא אמיתי גבר
כי הוא מקפיד , גם לא מאשים אף אחד בחיים שלו

רק את מה שהוא , לעשות רק את מה שמתאים לו
אם ברצונכם להיות . רק את מה שנכון לו, מאמין בו

,  הפסיקו להאשים ולהתבכיין– גברים אמיתיים



אם משהו לא . ותתחילו לקחת אחריות על החיים שלכם
 פשוט עשו מעשה ושנו את –אל תבכו , מוצא חן בעינכם

. החיים שלכם

 
חופש הוא עצמאות 

 
 חלשים גבריםאבל ,  מחפשים חופשגבריםכל ה

הם מחפשים חופש חולני שבו . מחפשים חופש טוטאלי
הכול בא בקלות ולא , אין שום מאמץ, הכול מובן מאליו

צריך לעשות שום דבר חוץ מלשתות פינה קולדה על 
.  מחפשים את החופש האמיתיגברים אמיתיים. החוף

כדי שהם יוכלו לעבוד יותר , הם מחפשים עצמאות
להתחייב לפרויקטים גדולים יותר , להרוויח הרבה, קשה

 חלשים מחפשים גבריםנערים ו. ולתרום יותר לעולם
חופש שבו הם . סוג של חופש ילדותי וחסר כל אחריות

 מחפשים גברים אמיתיים. יוכלו לעשות מה שבא להם
חופש שבו יוכלו לעשות מה . סוג של חופש בוגר ואחראי

   . שנכון להם ומה שטוב להם באמת
 

מה קורה לגבר 
? שמשתחרר מאחרים

 



 הוא החופש אמיתי גברהדבר החשוב ביותר עבור 
כל גבר אמיתי חייב להיות משוחרר . והעצמאות שלו

 זו נקודת המוצא .מאחרים כדי להיות חופשי ומאושר
 גבר הוא אמיתי גבר. גברהבסיסית ביותר בחייו של 

הוא לא דואג מה יגידו . שמשוחרר מאנשים ומנשים
הוא לא מנסה לרצות . הוא לא חי את עצמו דרכם. עליו

, הוא כולו. הוא לא עסוק באחרים. אותם או לספק אותם
, הוא מחובר למי שהוא באמת. מרוכז בעצמו, כל כולו

 הוא תמיד אמיתי גבר. והוא חי את עצמו רק דרך עצמו
כי זהו מצב הצבירה ,  שחי לבד עמוק בפניםגבר

י גברזהו הכוח ה. גברהבסיסי והאמיתי ביותר עבור 
האולטימטיבי שכול הנשים וכל האנשים בעולם 

.  יש אותו בפניםהאמיתיים גבריםמחפשים ורק ל

 
שחרור הוא כוח 

 
,  אתם תגלו את עצמכם–רק אם תשתחררו מאחרים 

רק . את הכוח שלכם,  העוצמתית שלכםגבריותאת ה
 אתם תהיו מסוגלים –אם תתרחקו קצת מאחרים 

כשאתם . להרגיש ולחוות מי אתם באמת, לראות
כשאתם , כשאתם צמודים לנשים, מוקפים באחרים
, אינכם רואים דבר מלבד הצרכים, זקוקים לאנשים

זה כמו . התשוקות והמאבקים שלהם בכם, הרצונות
כל , זכרו. מסך שמטשטש את מי שאתם באמת



 הם אנשים שהתמודדו עם החיים האמיתיים גבריםה
שהצליחו וקיבלו החלטות על סמך תחושת , לבד לגמרי

. פנימיות עמוקות ושלא ראו ממטר אנשים סביבם

 
אחריות היא עוצמה 

 
 .אחריות היא עוצמה ובריחה מאחריות היא חולשה

גברים  מאוד והיא אופיינית לגבריתאחריות היא תכונה 
נשים נמשכות מאוד . למצליחנים בנשמה, אמיתיים

משום שהם מחזיקים בידיים שלהם ,  מצליחיםגבריםל
, לעומת זאת. גבריותי וגברמשהו שאין לנשים וזה כוח 

ולכן נשים לא , בריחה מאחריות היא תכונה נשית מאוד
נשים מזלזלות .  שבורחים מאחריותגבריםנמשכות ל

, "ביצים"שאין להם ,  שבורחים מאחריותגבריםמאוד ב
אם תהיו , זכרו. שאין להם את האומץ להגיד את האמת

אמיתיים ותיטלו אחריות למי שאתם ולמה שאתם , כנים
וכל מה ,  נשים יקיפו אתכם כמו זבובים–כל הזמן 

. שאתם תצטרכו לעשות הוא להדוף אותן ולנפנף אותן

 
קחו שליטה 

על החיים שלכם 
 



 ולעולם אל –קחו שליטה מלאה על החיים שלכם 
 .תניחו לאף אישה לקחת לכם את השליטה הזו

בלעדיה אתם . השליטה שלכם היא הבסיס לקיומכם
השאלה . שליטה היא כמו הגה. תאבדו את הכיוון שלכם

האם אתם מוכנים להרים ? היא מי מחזיק את ההגה
? ידיים מההגה ולתת לרכב שלכם לנסוע לבד ומעצמו

? מה אתם חושבים שיקרה לחיים שלכם בגישה הזו
, אתם חייבים תמיד להחזיק את ההגה בידיים שלכם

החיים שלכם יקרים מדי מכדי שתפקידו . ושלכם בלבד
. ודאי לא בידיים של נשים, אותם בידיים של מישהו אחר

. גבריםנשים אינן יודעות לאחוז בהגה של החיים כמו 
 אתה יודע בוודאות שמשהו יתקלקל –כשאישה מובילה 

, ההתמדה, למרבית הנשים אין את השקט. מתישהו
העקביות ורצון הברזל להחזיק את הגה ההנהגה בצורה 

אם תפקידו את ההגה בידיה , לכן. יציבה לאורך זמן רב
, באיזשהו שלב" תאונה" היא תעשה לכם –של אישה 

. אל תהיו נאיביים, זכרו. ואתם עלולים להיפצע אנושות
. אל תסמכו על נשים כי רוב הנשים לא סומכות על עצמן

נשים לא סומכות . אמיתי גברזו הסיבה שהן מחפשות 
 גברים אמיתייםכי אחרת הן לא היו זקוקות ל, על עצמן

. שבאמת אפשר לסמוך עליהם שיובילו אותן

 
צרו לעצמכם  

חיים שלמים משלכם 



 
 הוא החיים השלמים אמיתי גברהדבר הבסיסי אצל 

 ממלאים את החיים גברים אמיתיים. שהוא יוצר לעצמו
. בניצחונות, במאבקים, באתגרים, שלהם בפעילות

 שמבזבזים את הזמן גברים חלשים הם גבריםנערים ו
שלא יודעים מה , שנחים המון, שלהם על שטויות

גברים .  זה לא עובד ככהגברים אמיתייםאצל . לעשות
תמיד מעורבים , תמיד ממהרים,  תמיד עסוקיםאמיתיים

, במאמץ, בחזון, בעסקה כלכלית, בפרויקט, בארגון
 תמיד גברים אמיתיים. בתחביב אתגרי, בעבודה
נשים , לכן. ויש להם מעט מאוד זמן לנשים, עוסקים

נשים . כי הם עסוקים מאוד, נלחמות על הזמן איתם
 מעריכים גברים אמיתיים כי גברים אמיתייםמעריכות 
גברים . את החיים שלהם ואת הזמן שלהם, את עצמם

אמיתיים אף פעם לא עומדים לרשות הזמן החופשי 
 תמיד מתקצבים את הזמן גברים אמיתיים. של נשים

.     לפני סדר היום שלהם

 
,  לסיכום

גבר אמיתי הוא תמיד גבר עצמאי 
.  לחלוטין
. נקודה

 



.  עצמאות היא מילת המפתח– גברים אמיתייםאצל 
הזמן שלהם , שיקול הדעת שלהם, החופש שלהם

 כל הדברים הללו מנוהלים על ידם –והמטרות שלהם 
. ואף אחד אינו מורשה להתערב להם בכך, בלבד

הם .  יש חיים מלאים ועסוקים משלהםגברים אמיתייםל
מנהלים את החיים שלהם במלואם ושולטים עליהם 

,  סומכים רק על עצמםגברים אמיתיים. שליטה מלאה
אינם באים בטענות , הם חיוביים. ואינם נשענים על איש

אם . איתנות ועוצמה, לאף אחד ומהווים דוגמה ליציבות
תפנימו את הכללים הפשוטים האלה ותיישמו אותם 

 אתם תופתעו לגלות שאתם מוערכים –לחיים שלכם 
מצליחים יותר ומבוקשים יותר על ידי נשים , יותר

.  ואנשים אחרים
 

~ 
 

: 11-העיקרון ה
אל תנסה להבין נשים 

 
 



 
אל תהיו פסיכולוגים 

 
אחת הטעויות הגדולות של גברים היא הניסיון שלהם 

כי זה בזבוז מוחלט , אל תנסו להבין נשים .להבין נשים
וזה לא המקצוע , אתם לא פסיכולוגים. של זמנכם

זה בלתי אפשרי להבין , אפילו הייתם פסיכולוגים. שלכם
 וזה מה –תקיעויות ושליליות , חרדות, חששות, פחדים

חשוב שתבינו שאי אפשר באמת . שיש לרוב הנשים
כי זה בלתי אפשרי לעשות עם שליליות , להבין שליליות

אל תהיו פסיכולוגים , לכן. בונה וכייפי, שום דבר מעשי
. בוודאי לא של נשים שאתם רוצים בקרבתן, של נשים

 – שהם הפסיכולוגים של הנשים שלהם גבריםכל ה
" כחברים הטובים"או שהם נתפסים כחנונים ו. סובלים

ואז הם לא קוטפים שום פרי , במקום כגברים וכמאהבים
או שנשים . אלא מבזבזים את הזמן בדישון הבחורה

עליהן את כל השליליות שלהן " מקיאות"מעמיסות ו
 עד שהם –והופכות אותן לפחי הזבל הרגשיים שלהן 

 . אינם יכולים להכיל את כל העומס השלילי הזה

 
נסו להבין את עצמכם 

 



 התחילו בכך שתבינו את –במקום להבין נשים 
מה אתם מרגישים , נסו להבין מה אתם רוצים. עצמכם

איפה , מהי המטרה שלכם, האם טוב לכם או לא, כעת
. מה אתם רוצים להגיד כרגע, הייתם רוצים להיות

 חלשים היא שהם מבזבזים גבריםהטעות הנפוצה של 
במקום להבין את , זמן רב בניסיון להבין את הנשים

זה בלתי אפשרי , קודם כל. הטעות היא כפולה. עצמם
מרוב שהפוקוס נמצא על , דבר שני. להבין נשים באמת

על , על איך להגיע אליהן, על מה הן רוצות, הבחורות
על איך להשיג , איך להגיד להן מה שהן רוצות לשמוע

.  שוכחים את עצמםגברים ה–אותן ומה עובד עליהן 
ההצלחה הכי גדולה שלכן עם נשים תתחיל , זכרו

ביום שתפסיקו לחשוב על נשים ותתחילו לחשוב רק 
  !!ובגדול, על עצמכם

 
תלמדו לדבר 

 
הדבר הבסיסי שקשור להצלחה עם נשים היא יכולת 

 מה . ישיג הרבה נשים–גבר שיודע לדבר . הדיבור
לדבר פירושו להגיד את מה ? זאת אומרת לדעת לדבר

את מה שאתה באמת , שבא לך להגיד באותו רגע
ולהגיד את זה בצורה , להגיד את האמת שלך, מרגיש

כאילו זה הדבר , פשוטה ורגועה שיש, הכי ישירה
.  הטבעי ביותר בעולם



 
תלמדו לומר 

את מה שאתם חושבים באמת 
 

אם אתם רואים שבחורה מסוימת מעוניינת בכם , למשל
היו . אל תסננו את עצמכם.  תגידו לה את ישר בפרצוף–

ואמרו לה בקול רם מה שאתם , בטוחים בעצמכם
אם אתם רואים שמישהו מסתכלת . חושבים בפנים

את "אמרו לה ,  אמרו לה את זה בקול רם–עליכם 
העיקרון הפשוט בנוגע לנשים הוא ". ?הא, בודקת אותי

להפשיט אותן במילים לפני שאתם מפשיטים אותם 
והדרך להפשיט בחורה הוא לחשוף את . במעשים
פשוט . המבוכות והפחדים שלה, ההסתרות, השקרים

להיכנס עמוק לתוך הראש שלה ולהפשיט אותה 
יוכל , גבר שמפשיט בחורה מהשקרים שלה. מעצמה

כי היא מרגישה בנוח , בקלות להפשיט אותה מבגדיה
כאילו הם , אותה שנים רבות" מכיר"כאילו הוא , איתו

". המון זמן"כבר מכירים 

 
 תלמדו להיות כנים

 
. תמיד תזכרו את זה. כנות היא הכלי של החזקים

אנשים חלשים חייבים להסתיר כל הזמן את המחשבות 



את , את החלומות, את התשוקות, האמיתיות שלהם
. הפנטזיות המיניות שלהם שמא הם ייחשפו בחולשתם

לא מפחדים מכלום ולכן אין , אנשים חזקים לעומת זאת
לא אכפת להם מאף אחד והם לא . להם מה להסתיר

אין להם בעיה להגיד את כל , לכן. רואים אף אחד ממטר
כדי , בצורה חיוביות ונחמדה כמובן, האמת בפרצוף

 .   לגרום לנשים לא להיות מובכות מדי

 
? מהי כנות אמיתית

 
כנות אמיתית היא היכולת להגיד בדיוק מה שאתם 

 כנות. מרגישים באותו הרגע שאתם מרגישים את זה
אתם . היא פונקציה של חשיפה ופונקציה של זמן

התוכן .  ואתם אומרים את זה עכשיו–אומרים את זה 
אם אינכם אומרים זאת עכשיו אלא . קובע והרגע קובע

. באיחור של יומיים או שבועיים אין לזה את אותו הכוח
מחשיפה בו . on-lineהכוח שבכנות נובע מחשיפה 

והתגובות הספונטאניות והמיידיות הללו אינן . במקום
בזה טמון . מודע-נובעות מהשכל כמובן אלא מהתת

, שיש להם ביטחון עצמי, האמיתיים גבריםכוחם של ה
שהם פועלים ממה , מודע שלהם-שהם מחוברים לתת

ולכן הם , "קליפת המוח"ולא " ליבת המוח"שאני מכנה 
. חייתים ואמיתיים מאוד בתגובות שלהם עם נשים

. נערים ובחורים חלשים פועלים מקליפת המוח, חנונים



, הם מסתירים את רוב האמת שלהם, הם מגיבים לאט
הם מנומסים מדי והם מפחדים , הם מלאי רגשות אשם

 גברים אמיתיים. מאוד להיות אמיתיים וחייתיים
, הם פועלים כמו חיות. מודעים לכך שהם בבסיסם חיות

או " ליבת המוח"מתוך , בצורה אינסטינקטיבית ומיידית
בלי חשבון ובלי רגשות , "המוח העתיק"מה שמכונה 

  . גברים אמיתייםכך פועלים . אשם

 
הכוח שבכנות 

 
כנות . כנות לא משאירה חללים וחורים שחורים

, בלי סדקים, בלי הסתרות, מאפשרת לכם להיות נקיים
אתם צריכים כל , כשאתם מסתירים דברים. בלי חולשות

וזה צורך המון , הזמן לתחזק את השקרים שלכם
כנות היא בדיוק הפוכה . כנות היא שחרור. אנרגיה

מהסתרה כי היא מאפשרת לכם להוציא את הדברים 
רגועים , והיא משאירה אתכם נינוחים, החוצה כפי שהם

. ומשוחררים

 
למדו לנהל 

 
אם ברצונכם , תכונה אחת שאתם חייבים שתהיה לכם

ניהול זה .  והיא תכונת הניהול– גברים אמיתייםלהיות 



. לא משהו שנולדים איתו אלא משהו שלומדים אותו
אתם מנהלים את . וניהול טוב מתחיל בניהול עצמי

אתם כופים על עצמכם לעשות , עצמכם ללא פשרות
 ואז אתם –אתם אינכם מוותרים לעצמכם , דברים

ניהול טוב נובע . מגלים שקל לכם גם לנהל אחרים
 –אם אתם לומדים לנהל את עצמכם . מניהול עצמי

בדיוק כפי שאתם עושים , אתם תנהלו נשים בטבעיות
. זאת עם עצמכם

 
למדו לשלוט 

 
כי היא ניהול הוא עדין , אבל ניהול אינו מספיק עם נשים

ברורה וחדה , ונשים זקוקות לשליטה מלאה, מדי
אתם חייבים ללמוד , לאורך זמן. מספיק להבנה הנשית

לשלוט בנשים כדי שהן לא יפריעו לכם בחיים ולא ינסו 
 כי –אתם תהיו חייבים לשלוט בנשים . לבלום אתכם

או שאתם , זכרו. אחרת הנשים ינסו לשלוט בכם
.  זה הכי פשוט שבעולם–שולטים או שאתם נשלטים 

 עליכם ללמוד לשלוט –ומכיוון שלהישלט אינה אופציה 
,  שליטה היא טוטאלית–הובלה היא חלשה מדי . בנשים

ומכיוון שנשים מבינות , כמו שחור ולבן, חדה וברורה
, עליכם לדבר עם נשים בשפה השליטה, שפה טוטאלית

אחרת נשים לא יבינו , בשפה שהיא טוטאלית ביסודה



הן לא יבינו למה אתם מתכוונים , מה אתם רוצים מהן
.   והן תעשנה דברים בצורה הפוכה ממה שהתכוונתם

 
  –כשאתם שולטים 

מה שאתם אומרים קורה 
 

אומרים בדיוק את מה שאתם רוצים ? איך שולטים
לשלוט על אנשים זה לומר . שיקרה ומתכוונים לכך

בשפה הכי , להם בדיוק מה אתם רוצים שהם יעשו
 אבל להתכוון לזה מכל הלב ללא רגע –ישירה ורצינית 
שליטה דומה במהותה לשטיפת מוח . אחד של פקפוק

, הרצון שלכם, הכריזמה שלכם. או להיפנוט אנשים
 כל אלה חוברים –התשוקה שלכם והנחישות שלכם 

יחד למספר משפטים חזקים שאתם אומרים לאנשים 
. כדי לגרום להם לעשות את מה שאתם רוצים שיעשו

מודע של -שליטה מתחילה מדיבור אל הלא, למעשה
-אתם פשוט אומרים לחלק הלא. אנשים או של נשים

מודע הוא -ומכיוון שהחלק הלא, מודע שלהם מה לעשות
 הוא פשוט עושה את מה שאתם אומרים –חלק מציית 

. לו לעשות בצורה משכנעת

 
נשים הן פשוטות 

 



ואז הכול , עליכם לשלוט בנשים.  זה פשוט–עם נשים 
אבל אם אתם מתחילים לנסות . עובד וזורם בהרמוניה

אם אתם , אם אתם מנסים לנתח אותם, להבין אותן
 העניינים –מנסים להתחשב בהן על חשבון עצמכם 

הן , נשים רוצות להישלט. מתחילים להסתבך מאוד
הן לא יודעות :  מסיבה פשוטהגבריםזקוקות לכך מ

, גבריםלהוביל את עצמן וללכת בדרך עצמאית כמו ה
נשים זקוקות ליד .  שיוביל אותןגברולכן הן זקוקות ל

הן זקוקות לגב ולמשענת חזקה , בטוחה שתנהיג אותן
הן זקוקות לדעת שיש , שתראה להם את הדרך הנכונה

. מישהו שם שדואג ושומר עליהן ויודע הרבה יותר מהן
 אינכם נותנים להן את הצורך הזה הן גבריםואם אתם כ

 שיש להם גבריםפשוט יעזבו אתכם ויחפשו לעצמן 
. מספיק ביצים כדי לשלוט בהן

 
אל תסבכו את זה 

 
אל תסבכו את החיים שלכם ואל תנסו להמציא את 

בסופו של דבר כל הנשים . הגלגל כל פעם מחדש
ישנו מכנה משותף .  דומיםגבריםכפי שכל ה, דומות

המכנה המשותף הזה . אוניברסאלי כמעט לכל הנשים
תודעה נשית היא בעלת איכות , זכרו. הוא המבנה שלהן

היא תודעה בלתי , במהותה, תודעה נשית. קבועה
רכה וחלשה , מכילה, כיוון שהיא איכות סופגת. יציבה



בעוד . יותר" נזילה" היא גם בלתי יציבה ו–יותר 
ברגע . ית היא יציבה ומוצקה יותרגברשהתודעה ה

יהיה לכם , שתבינו מהי הנוסחה של כל הנשים בעולם
ומהו ,  בעולםגבריםקל להבין מהי הנוסחה של כל ה

. גבריםההבדל בין נשים ו

 
מהי הנוסחה  

?  של כל הנשים בעולם
 

חוסר : הנוסחה של כל הנשים בעולם היא פשוטה
הן נעות כמו מטוטלת בין . נשים אינן יציבות. יציבות

בין קיצוניות אחת לקיצוניות , בין טוב ורע, שחור ולבן
או שהן מפחדות להתאהב או שהן מאוהבות . שנייה

או שהן עושות רושם של חזקות מדי או שהן . בטירוף
או שהן כועסות וזועמות או שהן . חלשות ונמסות מדי

רגשניות , נשים הן בלתי יציבות. בוכות ונשברות
ולכן , זהו המצב הבסיסי של התודעה הנשית. וקיצוניות

הן טובות מדי . נשים הן תמיד בעלות פנים כפולות
הן , הן עצמאיות מדי אבל סמרטוטיות מדי, ורעות מדי

הן , מדהימות מדי אבל גם מסכנות ותלושות מדי
הן אכזריות מדי , מתוחכמות מדי אבל גם טיפשיות מדי

, הכול אצלן הוא בהגזמה. אבל גם רחמניות מדי
. בהיסטריה, בדרמה, ברגשנות



 
כן ולא 

 
הכול אצל נשים הוא . אצל נשים הכול זה כן מדי ולא מדי

למעט חוסר , שום דבר אינו יציב אצלן. דבר והיפוכו
הדבר שהן הכי זקוקות לו בעולם , ולכן. היציבות שלהן

סוג של מיקוד , איזון אמיתי, הוא יציבות אמיתית
ונוקשות שתאפשר להן להיאחז בה ולאזן את עצמן 

איזון ויציבות הם המצרך היקר , עבור אישה. דרכה
 שהוא אמיתי ולא גברוכשאישה פוגשת , ביותר בעולם

 הן –מאוזן ויציב ,  שהוא באמת חזקגבר, "זיוף"
הן לא .  שהוא זיוףגברהן לא רוצות . משתוקקות אליו

נשים . ובלתי יציב כמותן,  שהוא נשי כמוהןגבררוצות 
 יציבים ועקביים גבריםמשתוקקות ומתמכרות ל

. שיודעים היטב מה הם רוצים

 
  –גבר אמיתי הוא מאוזן 
נשים אף פעם לא 

 
הוא ,  מאוזן מפני שהוא כנהגבר הוא תמיד אמיתי גבר

הוא פועל באמת לפי מה שטוב לו ולא לפי איך , אמיתי
יש לו דעות מוצקות והוא לא משנה , שהרוח נושבת

הוא יודע לעמוד בלחצים והוא יודע לשמור על קור , אותן



הוא יודע לנטרל הפרעות והסחות דעת , רוח ועל יציבות
,  ומכל הסיבות הללו הוא אטרקטיבי ביותר עבור נשים–

אי של , שכל מה שחסר להן בחיים היא יציבות של ממש
. יציבות בתוך העולם הרגשני וחסר הגבולות בו הן חיות

 הן זקוקות לאיזון וליציבות –נשים אינן מאוזנות לעולם 
 – גברים אמיתייםאם תהיו , ולכן. גברים אמיתייםמ

.  אתם תגלו שאתם אטרקטיביים מאוד עבור נשים
 

,  לסיכום
גברים אמיתיים הם גברים שמבינים רק 

.  את עצמם
. נקודה

 
 אלא את – אינם מנסים להבין נשים גברים אמיתיים

הם יודעים לדבר ולהגיד בדיוק את מה שהם . עצמם
הם לומדים להיות כנים וישירים ולבטא . חושבים באמת

גברים . בזמן ובמקום, on-lineאת הישירות שלהם 
מתוך ליבת , מודע- לומדים לפעול מתוך התתאמיתיים

חייתית , כדי להגיב בצורה ספונטאנית, המוח העתיק
,  לומדים לנהל נשיםגברים אמיתיים. ואמיתית מאוד

כדי להגיע להרמוניה מלאה , ובהמשך גם לשלוט בהן
 מבינים שתפקידם הוא להיות גברים אמיתיים. איתן

,  בדיוק כפי שנשים הן בלתי יציבות–מאוזנים ויציבים 



אלה הם . קיצוניות ורואות במונחים של שחור ולבן
אם . החוקים הפשוטים שמבדילים בין נשים וגברים
 –תלמדו ותיישמו את הכללים הפשוטים האלה 

 !!  ההצלחה שלכם עם נשים תלך ותגדל במהירות
 
 

~ 
 
 

: 12-העיקרון ה
תהיה נאמן לעצמך 

  
 

נאמנות עצמית 
 

.  שנאמן לעצמו לחלוטיןגבר הוא תמיד אמיתי גבר
הם .  בוגדנייםגברים חלשים או נשיים הם גברים

הם משנים . המילה שלהם אינה מילה. בוגדים בעצמם
הם לא אומרים מה שהם . את דעתם לעיתים תכופות

,  הם מאוד סובלים מנשים–וכתוצאה מכך . בדיוק רוצים
. כי נשים בוגדות בהם בחזרה



 
בוגדנות היא תוצאה  

של חוסר נאמנות עצמית 
 

 כזה יכול גבר. גבר בוגדן הוא גבר שלא נאמן לעצמו
 אבל לעצמו הוא אינו –להיות מאוד מסור לאחרים 

. ולכן לאף אחד הוא אינו יכול להיות באמת אמין, נאמן
. בוגדנות היא תמיד תוצאה של חוסר נאמנות עצמית

בהעדפות , ברצונות שלו, בטבעו,  בוגד בעצמוגברכש
 שלא יתפלא שהוא זוכה לתגובות –שלו ובאמת שלו 

שקריות והפכפכות , מזלזלות, לא רציניות, בוגדניות
כי הן בסך הכול מחקות אותו ועושות , מצד הנשים שלו

. לו את מה שהוא עושה לעצמו

 
הסחות דעת 

 
הטקטיקה המרכזית שבאמצעותה נשים שולטות 

נשים .  היא הסחות דעת–בגברים בכל הדורות 
והן יעשו הכול , גברמיומנות מאוד בהסחת דעת של ה

נשים אלופות בלגרום . כדי להסיח את דעתו מעצמו
לאבד את הפוקוס וללכת ,  ממוקדים להתפזרגבריםל

 אינם נופלים בפח גברים אמיתייםאבל . שבי אחריהן



 יודעים איך לא גברים אמיתייםמשום ש, הישן הזה
. להקשיב לנשים

 
? למי אתם מקשיבים

 
 למי אתם –השאלה היא תמיד אותה השאלה 

אם אתם ? לאישה או לעצמכם, מקשיבים באמת
 אתם מאבדים את הקשב –בוחרים להקשיב לאישה 

וכתוצאה מכך נגרמים המון הפרעות , שלכם לעצמכם
אם אתם , לעומת זאת. גם בתקשורת שלכם עם הנשים

 הקול שלכם נשמר בהיר –בוחרים להקשיב לעצמכם 
והתקשורת שלכם עם נשים נעשית תקשורת , וברור

. אפקטיבית ויעילה בהרבה
 

 למדו לא להקשיב
 

החכמה האמיתית עם נשים היא ללמוד לא להקשיב 
החכמה היא ללמוד להתעלם מהסחות הדעת . להן

החכמה היא לאטום את האוזניים ולא להיות כל . שלהן
, אל תתנו את הכוח שלכם לנשים, זכרו. הזמן בתגובה

רק בגלל שהן יודעות לדבר ולדבר כדי למשוך את 
אם תלמדו לא להקשיב לנשים ולסנן . תשומת ליבכם

אם תלמדו לא להגיב לכל , היטב את מה שנאמר לכם



שטות שנאמרת ופשוט להתעלם מחלק גדול מתעבורת 
 אתם תמצאו את עצמכם במקום אחר –המלל של נשים 

אתם תמצאו את . לגמרי מזה שאתם נמצאים בו כעת
. הרמוני וחיובי עם נשים, שקט, עצמכם במקום ממוקד

אם , אתם תלמדו שאתם יכולים לתקשר עם נשים היטב
אינכם נלחצים מכל הסחות הדעת שלכם ואתם 

מקפידים בכל דרך אפשרית לשמור על הפוקוס שלכם 
.  לעצמכם

 
למדו להיות  

קשובים רק לעצמכם 
 

שמנסה , שמטיף, שעונה, שמגיב, גבר שמתעצבן
 עושה טעות –לכפות או להיות שוטר של אישה 

גברים . גברים אמיתייםלא זו הדרך של . גדולה מאוד
. אינכם כופים ואינם אלימים,  אינם שוטריםאמיתיים

 והריכוז – מרוכזים בעצמם גברים אמיתיים. לעולם לא
מרוב שהם . שקט ורוגע מסביבם, הזה יוצר שלווה

 הם גורמים לנשים שאיתם ללכת –ממוקדים בעצמם 
, השלווה, הכוח שהם משדרים. אחריהן ללא מילים

 כל אלה עושים את שלהם על –העקביות , המיקוד
והן הופכות לנשים צייתניות ושקטות יותר מתוך , הנשים

 גבר רגוע הוא גבר, למעשה. בחירה שלהן עצמן
כיוון שנשים הן סופר . שמשדר רוגע בצורה אנרגטית



אם .  הן מייד מגיבות–רגישות למה שקורה סביבן 
 גם הנשים שלו –לחוץ והיסטרי ,  נשיגבר הוא גברה

כלומר ,  אמיתיגבר הוא גבראבל אם ה. יהיו היסטריות
 גם הנשים שלו תמיד תהיינה – רגוע ובשליטה גבר

זוהי . משתפות פעולה וחיוביות יותר, שמחות, מרוצות
 . על האישהגברהשפעה אנרגטית פשוטה של ה

 
תהיו ממוקדים במי שאתם 

 
התמקדו .  הוא פלוס והאישה היא מינוסגברה, זכרו

 – ותראו שהנשים הולכות אחריכם –בכך שאתם פלוס 
הבעיה . כי מינוס נמשך לפלוס ומינוס הולך אחרי פלוס

דעו .  הופכים בעצמם למינוסגבריםמתחילה כאשר 
כי מינוס , לכם שאף אישה אינה הולכת אחרי מינוס

, אם תהיו ממוקדים בפלוסיות שלכם, לכן. דוחה מינוס
אם תהיו ממוקדים , בחיוביות שלכם ובעקביות שלכם

 גם הנשים שאתכם תהיינה – שלכם הגבריבתפקיד 
. מרוכזות וממוקדות יותר בתפקיד הנשי שלהן

 

אל תניחו לאף אחד  
להפריע לכם אף פעם 

 



 הוא לא להניח לאף גברים אמיתייםחוק בסיסי אצל 
מהמטרות , אחד להסיט אותם מהעיסוקים שלהם

גם אתם אל , לכן. שלהם ומניהול החיים והזמן שלהם
, להסיח את דעתכם, תתנו לאף אישה להפריע לכם

ללהג ולדבר , לקשקש לכם במוח, לבלבל לכם בראש
להסיט אתכם מהתוכניות שלכם או לעכב , עד אינסוף

הקפידו , הקפידו לשמור על גבולות עם נשים. אתכם
, להיות ממוקדים בתוכניות שלכם ולא לשנות אותם

 לחיים 20/80הקפידו לשים את הבחורות ביחס של 
 מהזמן שלכם 80%- פירושו ש20/80יחס של . שלכם

 מהזמן 20%מושקע בכם ובחיים המלאים שלכם ורק 
 שמשנים את היחס הזה גברים. הנותר מוקדש לנשים
 מהזמן שלו 50% שמשקיע גבר. מזמנים לעצמם צרות

לא , שיתקשה להצליח בעסקים,  לוזרגברבנשים הוא 
ילך ויחלש עם הזמן ויתרחק יותר , יעמוד על דעותיו

. ית שלו ומהמיקוד שלוגברויותר מהתודעה ה

 
אל תניחו לנשים  

לפלוש לטריטוריה שלכם 
 

הן בודקות את . נשים בוחנות גברים כל הזמן
באמצעות ,  כל הזמןגבריםהטריטוריה והגבולות של ה

נשים ממציאות פרובוקציות ומניפולציות . פרובוקציות
 הוא רציני ביחס לגבול שהוא גברכדי לראות האם ה



הן ייצרו מלודרמה או בכי כדי לראות . מציב להן או לא
הן יאיימו בעזיבה או בפרידה .  מגיב אליהןגברהאם ה

הן יעשו כמעט כל .  זז ממקומוגברכדי לראות האם ה
אם .  נשאר איתן או לאגברדבר כדי לראות האם ה

שהוא לא ,  הן קולטות שהוא חלש– ממצמץ גברה
וההערכה שלהן אליו הולכת , שהוא לא אמין, רציני

אם הן , לעומת זאת. עד שהן עוזבות אותו, ויורדת
 ההערכה שלהן –רואות שהוא עומד יציב ולא ממצמץ 

הן קולטות שלמרות כל השיטות . אליו הולכת ועולה
וזה ,  הוא עדיין לא רואה אותן ממטר–והטכניקות שלהן 

זה עושה להן טוב משום שהן שמחות . עושה להן טוב
 שלא זז גבר,  שעומד איתןגבר, אמיתי גברשהן מצאו 
לא אכפת להן בכלל שהוא אינו מתייחס . מכל שטות

מה . זה לא באמת חשוב להן. אליהן ברצינות ובנימוס
 רציני גברזה . שחשוב להן הוא שהוא עומד על דעותיו

ושמילה אצלו היא , מבחינת נשים שאפשר לסמוך עליו
. מילה

 
עשו רק מה שטוב לכם 

 
אם אתם רוצים להיות איתנים ועקביים עליכם למצוא 

ככל שהמגדלור . לעצמכם מגדלור שיכוון אתכם בסערה
כך אין סיכוי , שלכם מאיר חזק יותר וברור יותר

וזיהוי . שתאבדו את דרככם בשעת סערה או קושי



זהו תחילה את מה שטוב : המגדלור הזה הוא פשוט
אם אתם דבקים רק במה שטוב לכם ומתרחקים . לכם

 יש לכם את –כמו מאש מכל דבר שהוא רע עבורכם 
זהו המגדלור שאף אישה . המגדלור הכי טוב בעולם

ולא משנה באיזה הסחות דעת היא , לא תצליח לכבות
 ותוכלו לעמוד –עשו מה שטוב לכם . תעשה שימוש

. איתן כל חייכם ולהיות נאמנים לעצמכם תמיד

 
נאמנות היא סקסית 

 
נאמנות עצמית היא אחת התכונות הסקסיות ביותר 

 שנאמן לעצמו עד הסוף גבראישה שרואה . עבור נשים
משום שנשים הן ? מדוע. נמשכת אליו באופן לא מודע

רוב . נשים הן בוגדניות לעצמן. מאוד לא נאמנות לעצמן
, לא עקביות עם המטרות שלהן, הנשים פוגעות בעצמן

, לא מספיק אנוכיות, לא דואגות לאינטרסים של עצמן
. ולכן. לא מעיזות לשים את הכול בצד ולדאוג רק לעצמן

.  הן מתמלאות הערכה וקינאה– כזה גברכשהן רואות 
והן נמשכות , הן גם רוצות להיות בעלות יכולת שכזו

.  שיש להן את המיומנות הזוגבריםל

 
גבר שנאמן לעצמו 

הוא גבר אמין ורציני 



 
, גבר שנאמן לעצמו הוא גבר אמין, מבחינת נשים
 שנאמן לעצמו הוא גבר. וזה אכן כך. רציני ומחויב

כי הוא אינו שבשבת ,  אמין יותרגברבאמת 
עקרונות , שמסתובבת ברוח אלא הוא אדם בעל אופי

נשים יודעות מהאינטואיציה שלהן . בעל דרך, מסוימים
,  כזהגבר. יותר" בטוח "גבר עם עקרונות הוא גברש

לא , ישמור על שליטה, לא יתפתה, לא יבגוד, מבחינתן
יעשה דברים רק כדי לרצות אחרים אלא יעשה רק את 

,  אידיאלי עבור נשיםגבר כזה הוא גבר. מה שטוב לו
 הן תדענה שזה לא –משום שאם הוא יציע להן נישואים 

סתם בגלל שהן לחצו עליו או בגלל שהוא תלותי ונזקק 
לנשים חשוב להן לדעת . אלא בגלל שהוא באמת רוצה

 באמת רציני כדי שזה יהיה אמיתי ויישאר גברשה
,  הוא מוצקגברהן רוצות להבטיח שהרצון של ה. אמיתי

 שיש לו עמדות מוצקות גברורק , אמיתי וארוך טווח
לגבי החיים יכול לקבל גם החלטות מוצקות בהקשר 

.  הזוגי
 

נשים נמשכות  
לגברים אמיתיים 

 
.  אמיתיגברהן מחפשות כל חייהן . נשים אינן יציבות

הוא מגלם את .  יציבגבר אמיתי מבחינת נשים הוא גבר



 גברים אמיתייםנשים נמשכות ל. כל מה שאין להן
ליד מגוננת , ליציבות, משום שהן זקוקות לביטחון

למישהו שיודע הרבה יותר מהן ויוכל להוביל , ומדריכה
אותן בבטחה במשעולי החיים ולהעניק להן את כל 

. הפינוקים והמנעמים שיש
  

כל מילה בסלע 
 

גבר אמיתי הוא גבר רציני שכל מילה שלו חקוקה 
בעולם בו . בסלע ושהוא מתכוון למה שהוא אומר

 גבר – רבים אינם מתייחסים לעצמם ברצינות גברים
. שלוקח את עצמו ברצינות הוא סחורה מבוקשת ביותר

 גברים רציניים כי הן חוששות שגבריםנשים מחפשות 
הכול כדי להכניס , יעבדו עליהן, ישקרו להן, ינצלו אותן

 גברהן מעדיפות . כך לזרוק אותן-אותן למיטה ואחר
 מנומס גברשאומר רק את מה שהוא מתכוון מאשר 

כיוון . וחלש שבעצם עובד על עצמו ועובד עליהן כל הזמן
 כזה עלול להתפתות בקלות לנשים גבר, שהוא חלש

 גברנשים רוצות , ולכן. לבגוד בהן ולהיעלם להן, אחרות
. שיודע מה הוא רוצה ושרוצה אותן, שבטוח בעצמו

 
אינטגריטי 

 



הוא מתכוון למה .  עם אינטגריטיגבר אמיתי הוא גבר
ואם הוא אומר משהו הוא באמת מתכוון , שהוא אומר

.  אין אינטגריטיגבריםהבעיה היא שלרוב ה. לכך
אבל . בתחילת היחסים הם שומרים על סוג של אמינות
מהר מאוד הם אומרים דברים רק כדי לרצות את 

 והם מתקפלים –הנשים לוחצות עליהם . הנשים שלהן
מבלי להבין שמה שהכי חשוב , כדי שהאישה לא תכעס

 –אמינים ובעיקר ,  יהיו עקבייםגבריםלנשים זה ש
כי הבסיס ליחסים ,  על שקרגברנשים יעזבו . אמיתיים

 אינו אמיתי אלא גברואם ה, אצל נשים הוא האמת
 בוגד גברכש, למשל. אין להם מה לעשות איתו, מזויף

 הדבר הראשון שמטריד אישה נבגדת אינה –באישה 
מבחינת . הבגידה עצמה אלא השקר לגבי הבגידה

השקר חמור מהבגידה עצמה כי נשים מייחסות , נשים
 גברוכש, אמינות ורצינות,  תכונות של יציבותגבריםל

 נשים תעזובנה אותו כי –מפר את המחשבה הזו 
 גבררוב נשים מעדיפות שה. גברמבחינתן הוא אינו 

וכדי . שלהן יהיה אמיתי וכנה איתן יותר מכל דבר אחר
, איתנים,  להיות יציביםגבריםלהיות אמיתי וכנה על ה

. ומחוברים לעצמם

 
יציבות ואיתנות 

 



 האמיתיים מבוססת על גבריםהיציבות והאיתנות של ה
 אלא נאמנות –לא נאמנות לאישה . נאמנות עצמית

 שנאמן לעצמו זוכה להמון הערכה מצד גבר. לעצמם
שהוא לא , שהוא ערכי, הן רואות שהוא רציני. נשים

גישה כזו גורמת . מתפתה ושהוא עקבי למרות הפיתויים
 הוא יהיה גם – נאמן לעצמו גברלהן לחשוב שאם ה

, אם הוא כנה לגבי מה שהוא מרגיש ורוצה. אמין לגביהן
 הרצון –אם הוא רוצה אותן . הוא גם יהיה אמין לגביהן

הזה הוא רצון אמין ואמיתי ולא רק סוג של גחמה או 
.   גבריםכך נשים רואות . פיתוי רגע

 
,  לסיכום

גברים אמיתיים הם גברים שנאמנים 
.  לעצמם לחלוטין

. נקודה
 

זו משמעות . אתם חייבים להיות נאמנים לעצמכם
נשים אינן רגילות להיות נאמנות .  שלכםגבריותה

, לעומת זאת. לעצמן אלא הן רגילות לרצות אחרים
 הוא להיות נאמנים לדרך המסוימת גבריםהטבע של ה

לעצמם ולשאיפות למטרות , למה שהם רוצים, שלהם
אל תגיבו , לכן. גברים אמיתייםזוהי דרכם של . שלהם

. אל תקשיבו לאף אישה מלבד עצמכם. להסחות דעת



אל תניחו לנשים לפלוש לטריטוריה שלכם או להפר את 
עשו רק מה שטוב לכם והיו נאמנים . הגבולות שלכם

 שנאמנים גבריםנשים נמשכות ל, זכרו. לעצמכם
שמרו על כללים אלה ותוכלו לעשות צעד נוסף . לעצמם

!!! גברים שלכם וההצלחה שלכם כגבריותלחיזוק ה

 

~ 
 
 : 13-ה העיקרון

תסתכל קדימה 
 

 
 

 תסתכל תמיד –אל תסתכל אחורה 
קדימה 

 
 העתיד שלך הוא האפשרות –העבר שלך מת 
 הדבר .זכור את המנטרה הזו, היחידה הקיימת

החשוב ביותר עבורכם לזכור בקשר לגבריות שלכם הוא 



ת ושל הגבריאת הכיוון ואת הצורה של החשיבה 
 היא צורת הסתכלות תודעה גברית. התודעה הגברית

מסתכלת קדימה ולא , המתבוננת תמיד אל העתיד
. שם באופק-וחותרת אל יעדים הנמצאים אי, אחורה

ולכן אם ברצונכם להיות , התודעה הגבריתזוהי צורת 
למדו .  עליכם לאמת צורת הסתכלות דומהגברים

רק כך תהיו .  ולעולם לא לאחור–להסתכל קדימה 
. לתודעה הגבריתמחוברים באמת 

 
נשים מסתכלות אחורה 

 
 נשיים וחלשים גברים. נשים נוטות להסתכל אחורה

הסתכלות אחורה היא הדרך . נוטים להסתכל אחורה
 הסתכלות אחורה היא .שבה התודעה הנשית פועלת

געגועים למשהו , הסתכלות סנטימנטאלית אל העבר
, אחיזה בילדות, יצר הרס עצמי, שכבר מת ולא יהיה

פחד מלקחת שליטה מלאה על , בריחה מאחריות
פאניקה , חשש מלהסתכל לאמת ישר בפנים, החיים

 לטוב –משינוי המצב הקיים וחשש קיומי מפני כל שינוי 
 ולכן הן –נשים מתקשות להביט קדימה . או לרע

זו הסיבה שנשים מחפשות . מסתכלות רוב חייהן אחורה
כי הן זקוקות למישהו ,  שיודעים מה הם רוציםגברים

מישהו שמסוגל , שיודע להסתכל קדימה ואינו חושש



, לראות אותה, לחדור עמוק לתוך המציאות העתידית
. וללכת אליה

 
גברים מסתכלים קדימה 

 
גברים אמיתיים תמיד מסתכלים קדימה כי זהו הטבע 

 אינם מבזבזים את זמנם על גברים אמיתיים. הגברי
על דברים שאינם , על מה שהיה, התבוננות אל העבר

 מקבלים את העבר ומתבוננים אל גברים. ניתנים לשינוי
, אל העתיד,  שואף תמיד קדימההגבריהטבע . העתיד

החזק , אל הטוב יותר, אל הבלתי אפשרי, אל האתגר
הם ,  אינם מסתפקים במה שישגברים. יותר והנכון יותר

אף , והטוב יותר נמצא תמיד בעתיד, תמיד רוצים יותר
. פעם לא בעבר

 
הכוח הגברי הוא כוח בונה ויוצר 

שמתבונן אל העתיד 
 

הכוח הגברי הוא כוח בונה ויוצר שחייב להתבונן אל 
 אינך יכול .העתיד כדי להמשיך ולהיות מה שהוא

ליצור ולדחוף דברים קדימה אם , לכבוש, להשיג, לבנות
, אינך יכול ליזום. אין לך תמונה כלשהי של העתיד

להשיג ולשבור שיאים אם אינך מדמיין זאת , לרצות



 מבוסס על תהליכי הגבריכל העולם . בתחילה בראשך
חלומות הם המזון שמניע את . צמיחה וגדילה עתידיים

טוב יותר ומוצלח ,  אל עבר עולם שופע יותרגבריםה
 נודדים אל גבריםחזון היא הכלי שבאמצעותו . יותר

, למציאות קיימת, כדי לגרום לו להפוך להווה, העתיד
. לקרקע כבושה

 
מה הקשר  

 ?בין עתיד לאופטימיות
 
 אם אינך גבר אמיתיאינך יכול להיות איש עתיד ו

שרק אנשים זה בלתי אפשרי משום . אופטימי
 אנשים פסימיים .אופטימיים מסתכלים על העתיד

העתיד .  לא על העתיד–מסתכלים תמיד על העבר 
חלשים ונעריים ,  נשייםגברים. שייך לאופטימיים בלבד

הוא - מה שהיה : "מבחינתם. מסתכלים על העבר
 והם –פעם אחת הם נכשלו בתחום מסוים ". שיהיה

כבר קובעים בצורה נחרצת שהם תמיד ייכשלו בתחום 
גברים , לעומת זאת. כי מה שהיה הוא שיהיה, הזה

הם אינם .  מתעלמים מהעבר ונאחזים בעתידאמיתיים
ולכן הם , מוכנים להניח לעבר לקבוע להם את ההווה

 מוחקים את העבר גברים אמיתיים. נאחזים בעתיד
וצובעים את חייהם באור אופטימי כדי ליצור מציאות 

 הוא –מה שיהיה : "מבחינתם. שונה מזו שהייתה בעבר



הם הופכים את העבר שלהם למה שהם רוצים ". שהיה
 –אם הם רוצים להצליח בתחום מסוים . להיות בעתיד

הם משכנעים את עצמם שהם תמיד הצליחו בתחום 
.   ולכן הם גם ימשיכו להצליח בתחום הזה לתמיד, הזה

 
  –נער מסתכל על העבר ועל הפחדים 
גבר מסתכל על העתיד ועל החזון 

 
 

 נשיים מסתכלים על העבר ועל הפחדים גבריםנערים ו
 גברים אמיתיים, לעומת זאת. כי הם פסימיים, שלהם

מסתכלים על העתיד ועל החזון שלהם כי הם 
אופטימיות היא גישה עוצמתית שיוצרת . אופטימיים

 פסימיות היא גישה חלשה .את המציאות החיובית
אל תהיו נערים ואל . שמנציחה את המציאות השלילית

הסתכלו . תסתכלו על העבר שלכם ועל הפחדים שלכם
על , הגבריותהסתכלו על . על העוצמות שלכם

 ותשאבו מהם –על החלומות ועל החזון , האופטימיות
. כוח להיות החזקים והמוצלחים ביותר שאתם יכולים

אל תשאלו למה : "השאלה היא תמיד אותה השאלה
מטרה מסוימת היא בלתי אפשרית לביצוע אלא שאלו 

את עצמכם כיצד ניתן לבצע ולהגיע למטרה מסוימת זו 
 ".   ?בכל דרך אפשרית

 



גברים חייבים להוביל 
כסף ונשים , כדי למשוך אליהם כוח

 
 גברים, אולם. תפקיד הגברים הוא להוביל את העולם

כי הם לא , שאינם מסתכלים קדימה אינם יכולים להוביל
האנושות הולכת כל הזמן בנתיב , שימו לב. יודעים לאן

את האנושות מובילים . מסוים של התפתחות וצמיחה
אם לא . במשך מאות אלפי שנים, האמיתיים גבריםה

האנושות הייתה מתרסקת ומאבדת את , גבריםהיו 
עצמה לדעת כבר מזמן כי היא הייתה מאבדת את 

 יודעים גברים אמיתיים. דרכה ושוקעת במוות פנימי
מה הם עושים והם מודעים ליעדים ולמטרות שאליהם 

כמו עדר של כבשים או , הם מובילים את האנושות כולה
 נשים היו – לא היו יודעים להוביל גבריםאם . סוסים

 נשים היו – לא היו עשירים גבריםאם . מובילות
 נשים לא היו צריכות – לא ישלטו גבריםאם . עשירות

 שאינו גבר, עליכם להבין. לגבריםולא היו זקוקות 
נתיב , מטרה, יעד, גבר שאין לו דרך, מסתכל קדימה

כי הוא אינו יודע , גבר אינו –והשקפת עולם מסודרת 
נדה להוביל אחריו את הנשים 'להוביל ואין לו שום אג

. את הילדים שלו ואת העולם שלו, שלו
 

 



 – צעדים קדימה 10אם לא תהיו 
היתרון היחסי שלכם נשחק 

 
 היתרון היחסי שלכם – צעדים קדימה 10אם לא תהיו 

ואתם תהפכו לסתם , כגברים אמיתיים נחלש
שרצים אחרי נשים , שהולכים אחרי אחרים" גברים"

. ואילוצי הזמנים" נסיבות החיים"ושנגררים אחרי 
 היא כל התודעה הגברית ולבטא את גברהדרך להיות 

לחשוב על מה , לחשוב עתיד, הזמן לחשוב קדימה
כיצד ניתן , על מה שניתן להשיג, שאפשר לעשות

לאן בעצם , לצמוח, כיצד ניתן לגדול, להשתפר עוד
איך לחתור אל , מהם היעדים העתידיים, רוצים להגיע

מהו החלום ומהו החזון , המקומות העתידיים הללו
 שמובילים בשני צעדים גבריםאם לא תהיו ? הסופי

. כוח ונשים אליכם,  לא תיווצר תנועה של כסף–קדימה 
ואתם תמצאו את , התנועה הזו תצטמק ותיעלם, להיפך

 הם כמו מובילי גברים, הבינו. עצמכם בודדים ומבודדים
, הם מנהיגים בהווייתם הבסיסית ביותר, עדרי כבשים

 הצעדים 10ומנהיג תמיד חושב קדימה ומסתכל על 
. הבאים

 
מנהיגים תמיד חושבים קדימה 

 



המנהיגים מסתכלים תמיד . העם מסתכל על עכשיו
ראש "ל" ראש קטן" זהו ההבדל הבסיסי בין .קדימה

 – נשיים גבריםאנשים חלשים ו, ילדים, נשים". גדול
שנה או עשר , אינם מתעניינים במה שיהיה בעוד חודש

הם עוסקים רק . זה לא מעניין אותם. שנים בעולם
גברים אמיתיים תמיד . בסיפוק הצרכים המיידיים שלהם

, בצעדים הרחוקים יותר, בדבר הבא, נמצאים בעתיד
מתעניינות רק , נשים לעומת זאת. בתמונה הגדולה

 חלשים ונשיים אינם חושבים גבריםגם . בכאן ובעכשיו
. הם אינם שאפתניים. הם אינם חוסכים. על יום המחר

הם נותרים ילדים מפונקים . הם אינם גדלים וצומחים
ואם לא אמא , שחושבים שאימא תדאג להם כל החיים

גברים . אז מן הסתם אישה כלשהי או אולי המדינה
נשים רוצות . אמיתיים תמיד חושבים על יום המחר

 שיוכלו לספק להם את הצרכים המיידיים שלהם גברים
וגברים אמיתיים הם הגברים היחידים שמסוגלים 

, מהסיבה הפשוטה שהם צפו אותם מראש, לעשות זאת
צברו כוח ויש להן מהיכן , בנו את עצמם, נערכו אליהם

 תמיד לוקחים בחשבון גברים אמיתיים, הבינו. לתת
 לכן הם מסוגלים לחיות –את כל האפשרויות העתידיות 

 נשיים גבריםמ, טוב בהווה ולהתמודד טוב יותר מנשים
.  וחלשים או ילדים

 
גברים הם מנהיגים 



 
- הם מנהיגים והם מודעים לתפקיד רבגברים אמיתיים

הם מבינים שתפקידם להוביל את . האחריות הזה
. כי אחרת אף אחד לא יעשה את העבודה הזו, העדר

הם סוחפים אחריהם ,  הם מתווי דרךגברים אמיתיים
הם , הם מגלים דרכים חדשות ובטוחות, אחרים

חושבים כל הזמן על העתיד ובוחנים את האפשרויות 
 הם מנהיגים ואין מנהיגים אחרים גברים. השונות
לכן כל עיני העולם תמיד היו נשואות אל , בעולם

 שידעו מה הם רוצים גבריםנשים מצפות מ. גבריםה
כי הן מודות שהן לא יודעות לבד את , ומה הם עושים

הדרך האמיתית והאידיאלית אלא יותר מושפעות 
נשים , בכלל.  יובילו אותם בדרך הזוגבריםומצפות שה

 מובילים כי הן יודעות שגבר מוביל הוא גבריםאוהבות 
מבולבל וחסר , ואילו גבר נגרר, הגבר האמיתי היחיד

חברה "או סתם " גבר מגודל", "נער", "ילד"דרך הוא 
או מה שמכונה " גבר אמיתי" אבל אף פעם לא –" טובה

".   גבר גבר"

 
? כיצד בונים את העתיד

 
, אבל צריך לבנות אותו, העתיד כבר קיים עכשיו בראש

אותו מן העתיד אל ההווה ואל " להביא", לממש אותו
העתיד הוא כמו תמונה , למעשה. המציאות הפיזית



שצריך לבנות , העתיד הוא כמו תמונה בדמיון, דמיונית
בדיוק , אותה חלק אחרי חלק עד שהיא תהיה מושלמת

, אך שימו לב. כמו בתמונה הדמיונית שיש לכם בראש
 אינכם יכולים .העתיד נבנה תמיד רק מתוך ההווה

אינכם . לבנות את העתיד מתוך העבר כי העבר מת
כי העתיד עוד , יכולים לבנות את העתיד מתוך העתיד

ולכן , הוא ההווה" קורה"הדבר היחיד שבאמת . לא קרה
 חלשים גברים. רק מתוך ההווה ניתן לבנות את העתיד

.  שמנסים לבנות את העתיד מתוך העתידגבריםהם 
או שהם יזכו , הם מקווים שיום אחד הכל ישתנה מעצמו

או שמישהו אחר יבוא ויעשה את העבודה הקשה , בלוטו
או שהם פשוט ישבו ויפנטזו על , והמלוכלכת בשבילם

זוהי הגישה של . העתיד והוא יגיע אליהם בדרך קסומה
 מבינים היטב גברים אמיתייםאבל ,  הנשייםגבריםה

 .שהעתיד ניתן למימוש רק מתוך ההווה
 

? איך בונים עתיד מתוך הווה
 

!!! העתיד נבנה דרך ההווה ושפת ההווה היא מעשים
גברים . נערים מדברים בעוד שגברים תמיד עושים

 הם – לא מבזבזים את הזמן בדיבורים אמיתיים
זו הסיבה . משקיעים את כל הזמן שלהם רק במעשים

כי הם , שהם חזקים יותר מכל קבוצה אנושית אחרת
, מעשים הם שפת העוצמה. צוברים כוח דרך מעשים



זו שפת , דיבורים לעומת זאת. השליטה וההווה, הכוח
שפתם של האנשים החלשים שרק יודעים , הנשים

.  זה חכם לעשות–זה קל לדבר . לדבר אבל לא לעשות
. !!!Don`t Talk – Do: עשו לעצמכם מנהג קבוע
אתם מתחילים לעשות . העתיד נבנה רק ממעשים

צוברים עוד ועוד מעשים ועוד ועוד תוצאות , בהווה
ולאט לאט ובהדרגה התמונה הדמיונית , מוחשיות

אל ההווה " להתקרב"שהייתה מצויה בעתיד מתחילה 
.  שלכם יותר ויותר ולהפוך למציאות של כאן ועכשיו

 
לחיות עכשיו 

 
הם . נשים ונערים בורחים אל העתיד דרך פנטזיות

מתקשים לעשות מעשים בהווה והם מתוסכלים מהעבר 
. לא נותר להם אלא לפנטז על העתיד, שלהם לכן

במקום לקחת את העתיד ולממש אותו צעד אחרי צעד 
מפנטזים את העתיד , הם פשוט נותרים בעתיד, בהווה

.  אבל לא עושים שום דבר קונקרטי בקשר לכך בהווה–
לחיות כאן ובהווה פירושו לעשות היום את כל מה 

. ללא שום סייגים או הנחות, שאתה יכול לעשות היום
ולכן הם ,  מבינים את העיקרון הזהגברים אמיתיים

הם עושים . יום שלהם-פעילים ביותר במהלך היום
כדי להגיע אל , כדי להתקדם, ועושים אלפי פעולות ביום



כדי לממש את העתיד , העתיד שהם רואים בעיני רוחם
. דרך מעשים ההווה ולא דרך פנטזיות ובריחות

 
מצד אחד חזון 

מצד שני מעשיות 
 

מצד אחד :  היא זוגברים אמיתייםנוסחת ההצלחה של 
, תמונה, הוא מסתכלים על העתיד ויוצרים לעצמם חזון

מצד שני הם . מטרה או יעד ברור כשמש, אידיאה
פועלים ללא לאות ובחריצות של נמלה כדי לבנות את 

הלכה , עתידית שנמצאת בראש שלהם" מציאות"אותה 
גברים זוהי נוסחת ההצלחה של . למעשה בשטח

הראש בעננים והרגליים נטועות עמוק  – אמיתיים
 משלבים את העתיד בהווה גברים אמיתיים .בקרקע

גברים . כדי להשתחרר מהעבר ולהגיע אל האידיאל
והם ,  רוצים את החיים הטובים ביותראמיתיים

את העתיד האידיאלי הזה אל ההווה שלהם " מביאים"
 –השילוב הזה בין העתיד להווה . דרך מעשים בשטח

: הוא נוסחת ההצלחה האולטימטיבית הקיימת בעולם
מצד שני הפוקוס , מצד אחד היעדים ברורים לחלוטין

זוהי בדיוק . הוא על מעשים קטנים ומצטברים בהווה
.  שיטת הקאיזן

 



  –שיטת הקאיזן 
הנמלה והחרגול 

 
במזרח הרחוק ישנן הרבה שיטות חיים ופילוסופיות 

. אחת מהן היא שיטת הקאיזן, מרתקות ואפקטיביות
החיים הגדולים והטובים : שיטה זו אומרת דבר פשוט

אם תעשה כל . בנויים ממיליון פעולות קטנות ואפורות
 תגיע בסופו של –יום מספר פעולות אפורות וקטנות 

זהו בעצם חזרה על . דבר אל החיים הגדולים והטובים
הנמלה היא קטנה והיא עושה . משל הנמלה והחרגול

ואילו החרגול הוא גדול והוא , פעולות קטנות ויומיומיות
שיטת הקאיזן דומה . כל הזמן קופץ ממקום למקום

כדי לבנות חיים , על פי שיטה זו. להפליא לגישת הנמלה
לעבוד , גדולים עליך להיות עמל וחרוץ כמו הנמלה

לעשות מיליון פעולות קטנטנות כל , באופן שיטתי ועקבי
ובסופו של , לפתור מיליוני בעיות קטנות כל יום, יום

תגיע אל ההצלחה , באמצעות הדרך הנצברת הזו, דבר
.  הגדולה

 
למדו ליצור תמונה עתידית 
ולממש את המציאות לפיה 

 



 הצטרפו לשיטת גברים אמיתייםאם ברצונכם להיות 
למדו ליצור תמונה עתידית של החיים הטובים . הקאיזן

פשטו את התמונה עד שהיא תהיה , והגדולים שלכם
דרך , ואז החלו לממש אותה צעד צעד, ברורה לחלוטין

עקבית ורצופת מעשים , שנים של עבודה יומיומית
לאותו היעד , קטנים המכוונים כולם לאותה המטרה

מובטח לכם שתהיו , אם תפעלו כך. ולאותה התמונה
משום שבדרך הזו אתם לא ,  ומצליחיםגברים אמיתיים

.   עוצמה וביטחון, שליטה, יכולים שלא לצבור כוח

 
,  לסיכום

גבר אמיתי הוא גבר שיודע להסתכל 
. קדימה ולממש חזון

. נקודה
 

 –העבר שלכם מת . הסתכלו על העתיד ולא על העבר
אל . ולכן עליכם למחוק אותו ולהתעלם ממנו לחלוטין

מה שיהיה "אלא אמרו " מה שהיה הוא שיהיה: "תגידו
למדו לעצב את העבר רק לפי תוכנית ". הוא שהיה

 –צרו תמונה ברורה של העתיד , ולבסוף. העתיד שלכם
באמצעות אלפי , והתחילו במימוש העתיד דרך הווה

פעולות קטנות ויומיומיות שהן עקביות לחלוטין עם 
 –אם תפעלו לפי כללים פשוטים אלו , זכרו. המטרה



שתמיד ,  ומצליחיםגברים אמיתייםאתם תהפכו ל
משיגים את מה שהם רוצים ותמיד יודעים מה הם 

.    רוצים
 

~ 
 

: 14-העיקרון ה
תבנה תוכניות 

 
 

 
? מהי תוכנית

 
נתיב או דרך שנבנית , תוכנית היא בעצם מתווה

 –מראש והיא מסודרת בצורה הגיונית לפי הסדר 
תוכנית היא דרכם . מהצעד הראשון ועד הצעד האחרון

 הם אלופים גברים אמיתיים. גברים אמיתייםשל 
ללא דרך . וזהו מקור כוחם, בתכנון תוכניות ואסטרטגיות

אי , גבריאי אפשר להיות , או נתיב אי אפשר להצליח



אי אפשר , אפשר להתבונן קדימה ולממש את העתיד
אי אפשר להיות עשיר ואי , להוביל נשים ולשלוט בהם

.  אפשר להיות בעל עוצמה וכוח

 
  –בלי אסטרטגיה 
אתם אבודים 

 
 היא הגבריותשיא . אסטרטגיה היא תודעה גברית

. כל-היכולת לתכנן תוכניות אסטרטגיות וחובקות
ראייה , אסטרטגיה היא סוג של ראייה בגדול, למעשה

שמאפשרת למי שמשתמש בה לראות את , בענק
המציאות האמיתית ולצבור לעצמו יתרון יחסי אל מול 

. ולא מחוברים למה שבאמת קורה" רואים"אלה שלא 
כל , כל מנהל של עסק מצליח, כל מנהיג בעל שם, זכרו
 כל אלה פעלו – שאי פעם השיג משהו משמעותי גבר

 אין –בלי תוכנית . בהתאם לתוכנית מוגדרת מראש
אלא לכל היותר הברקות רגעיות שאחריהן , הצלחה

.  אכזבות ותסכול, ישנן נפילות

 
משל המגדלור 

 
 המגדלור מסמן את .לכל תוכנית חייב להיות מגדלור

ומרגע שזיהיתם את המגדלור אתם , המטרה או היעד



 כדי – צעד אחרי צעד –יודעים מה עליכם לעשות 
המגדלור הוא . להתקרב אליו ולהגיע לחוף מבטחים

ואילו התוכנית היא למעשה הכלי או , מטרת התוכנית
אל החזון , על היעד, הרכב שלוקח אותנו אל המגדלור

. את העתיד אלינו" מביאה"התוכנית . אל העתיד
. התוכנית היא סדרת המהלכים שיביאו אותנו אל יעדנו

צרו . התוכנית היא הנתיב שבינינו לבין המגדלור
לעצמכם מגדלור גדול וברור והתחילו לחתור אליו דרך 

שלבים שבה כל צעד מחושב ומתוכנן -תוכנית רב
.   בקפידה

 
תוכנית תשמור עליכם 

מפני עצמכם 
 

הדבר הקריטי ביותר לגבי תוכניות הוא שתוכניות 
מהגחמות , מהחולשות שלכם, שומרות עליכם מעצמכם

ברגע שיש לכם . מהנפילות שלכם, הרגעיות שלכם
 התוכנית מסדירה את המהלכים שלכם –תוכנית 

ואתם אינכם חשופים להברקות או לתגובות לא 
רציונאליות שיוציאו אתכם מהכיוון ויגרמו לכם להגיע 

 תוכנית היא .למקומות שונים מאוד מאלה שרציתם
ששומר עליכם שלא תזוזו מהיעדים שלכם , כמו שוטר

המטרה שלכם לא זזה ולא , זכרו. ומהנתיב שלכם
ולכן גם , היא נשארת קבועה כל החיים. משתנה לעולם



רק תוכנית , שיו לב. הדרך אליה נשארת קבועה
מסוגלת לשמור עליכם מפני עצמכם והיא תבטיח 

תוכנית היא כמו שביל או . שתהיו עקביים בכל מצב
היא מגדירה לכם את הגבולות כדי שלא תסטו , כביש
.  מהם

 
  –כשיש לכם תוכנית 

 אתם רגועים ושקטים
 

, מתבלבלים,  אתם מזגזגים–כשאין לכם תוכנית 
מגיבים בצורה אימפולסיבית , מודאגים ממה שיקרה

. ומבזבזים זמן רב בפעולות מיותרות או סותרות
אתם , כשיש לכם תוכנית טובה ומסודרת, לעומת זאת

כי התוכנית שומרת עליכם , רגועים שקטים וממוקדים
היא מזכירה לכם מה עליכם לעשות והיא , בפוקוס

מייצבת אתכם ברגעים שבה הכול סוער מסביב והגלים 
, התוכנית מזכירה לכם את הדרך שלכם. עולים ויורדים

. גם כשאתם עצמכם כבר הספקתם לשכוח אותה
התוכנית היא הנתיב שלכם והנתיב המסומן הזה שומר 

. היסחפויות או שינויים מיותרים, עליכם מפני טעויות

 
  –תוכנית טובה 

עובדת בשבילכם 



 
כל , בכלל. תוכנית טובה היא תוכנית שעובדת עבורכם
הצלחה , תוכנית שאתם מתכננים לגבי השגת תפקיד

 אמורה לעבוד –כיבוש נשים או כל תחום אחר , כלכלית
. תוכנית טובה עובדת בשבילכם. בשבילכם ולא להיפך

 שעות 24 היא משרתת אתכם –מרגע שיצרתם אותה 
התוכנית מזכירה לכם מה לעשות וממה . ביממה
היא . היא מייצבת אתכם שלא תעשו שטויות. להימנע

היא מתזמנת אתכם בכל שלב . נותנת לכם מיקוד ורוגע
ולמעשה היא מעין מערכת פיקוח וניהול עצמי , ושלב

ללא שום , שמביאה אתכם היישר אל המטרה שלכם
. סטיות או הפרעות והסחות דעת

 
  –תוכנית גרועה 

מעבידה אתכם 
 

שקרית ולא , תוכנית גרועה היא תוכנית מבולבלת
שאינה מבהירה , מסודרת שגורמת לכם לעשות טעויות

מהי המטרה האמיתית ושהיא גיבוב של כל מיני צעדים 
כי במקום , תוכנית גרועה מעבידה אתכם. סותרים

שהיא תשמור עליכם ותשרת אתכם אתם צריכים כל 
 חשבו על תוכנית .הזמן לשמור עליה ולעבוד בשבילה

, הנתיבים אינם מסומנים. גרועה כמו כביש ללא כביש



אדם . בעצם אין כמעט כלום, אין תאורה, אין תמרורים
נוסע על כביש ללא כביש וכל חמש דקות הוא נופל לבור 

לא , תוכנית גרועה היא תוכנית לא הגיונית. ומתרסק
אל תעבדו עם , שימו לב. סלולה ולא מגובשת כהלכה

עדיף לכם לשבת ולא . תוכניות גרועות אף פעם
 נשים .לעשות דבר מאשר לעבוד עם תוכניות גרועות

מחוסר "נוטות לאמץ תוכניות גרועות ולפעול לפיהן 
כי הם לא מקפידות ליצור לעצמן תוכניות , "ברירה
הן לא יודעות ליצור לעצמן את התוכניות , טובות

, זו אחת הסיבות שנשים הן המין החלש. הטובות ביותר
כי הן מחפפות ומתפשרות בשלב התכנון שהוא השלב 

תוכנית גרועה תבטיח , זכרו. הקריטי בהצלחה בחיים
שמרו מרחק . בוודאות שתגיעו לאבדון ולגיהינום

מתוכניות גרועות והקפידו ליצור לעצמכם תחילה 
.  תוכניות טובות ואמיתיות

 
תכננו תוכנית  

אמיתית ולא שקרית 
 

תוכנית אמיתית היא תוכנית שהמטרות שלה חופפות 
 יש אנשים רבים .את מה שאתם באמת רוצים להשיג

בעוד שהם עצמם ' שעושים תוכנית להשיג מטרה א
התוכנית אמנם עובדת . 'בעצם רוצים להשיג מטרה ב

כהלכה אבל היא מביאה אותם למקום הכי לא נכון 



תוכנית טובה היא קודם כל תוכנית שאמורה . מבחינתם
אין טעם להציב . להביא אתכם אל החוף המוזהב שלכם

את המגדלור הפרטי שלכם על אי בודד שאינכם רוצים 
כל המאמצים שלכם יביאו אתכם . בכלל להגיע אליו

הגדירו לעצמכם היטב , לכן. למקום בלתי רצוי בעליל
ואל תשקרו לעצמכם , לאן אתם באמת רוצים להגיע

 עליכם להגדיר לעצמכם את התוצאה הסופית .בדרך
 אני רוצה להגיע למיליון –כמו למשל , הברורה ביותר

אני רוצה להגיע לאישה , דולר תוך ארבע שנים
אני רוצה להגיע לבית , 25בלונדינית וחטובה מעל גיל 

.  פרטי עם בריכת שחייה באזור המרכז וכן הלאה

 
כיצד בונים  
? תוכנית טובה

 
ישנה בחינה ? כיצד תדעו אם התוכנית שלכם טובה

אתם עובדים עליה עד . פשוטה מאוד לתוכנית טובה
שאין לכם דאגות , שאתם מרגישים שהכול יושב נהדר

תוכנית . לגביה ושאתם רגועים לגמרי בקשר אליה
שיש בה , גרועה היא תוכנית שיש בה סימני שאלה

שאתם חשים כל מיני עקצוצים בבטן ואינכם , פרצות
אם יש לכם תוכנית ואתם יודעים שהיא . סגורים איתה

 עליכם לבחון את התוכנית שוב ושוב –אינה מושלמת 
ולבצע את ההתאמות הנדרשות עד שהיא תהיה 



תוכנית טובה היא תוכנית שמרגיעה לכם את . מושלמת
, שאתם מרגישים אינטואיטיבית מאוד טוב איתה, הבטן

ושאין בה חללים או אזורים , שהכול מסודר וסגור בה
. אפורים

 
תוכנית טובה  

חייבת לעבוד בכל מצב 
 

תוכנית באמת טובה היא תוכנית שצופה כל אפשרות 
 אתם בכל –בתכנית טובה . וחייבת לעבוד בכל מצב

תוכנית . לא משנה מה יקרה במציאות, מקרה מנצחים
טובה היא תוכנית שעובדת עבורכם בכל מצב ושאינכם 

היא מבוססת על לוגיקה פנימית . יכולים להפסיד בה
תוכנית טובה . שאינה מאפשרת לכם להפסיד, מושלמת

שאתם בטוחים שהיא , היא תוכנית שאתם מאמינים בה
שאתם מרגישים אותה ויודעים בוודאות , מעולה

תוכנית טובה היא תוכנית שצופה כל . שתנצחו איתה
אפשרות ושיש לה תשובה לכל בעיה שעלולה להתעורר 

.     במהלך הדרך

 
תקנו כל  

בתוכנית " באג"



 
תוכנית אינה תוכנית מושלמת כל עוד לא עברתם 

אל תבנו . ובדקתם כל תו בה, בחנתם אותה, עליה
קחו מספיק ". היא מצוינת"תוכנית בחמש דקות ותגידו 

אם משהו לא . בדקו כל פרט ופרט. זמן לתכנון קפדני
אם אתם מגיעים .  בדקו אותו שוב ושוב–נראה לכם 

בשלב .  שנו את התוכנית בהתאם–למסקנות חדשות 
 אתם שולטים בתוכנית ומעצבים –יצירת התוכנית 

, רק מרגע שיש לכם תוכנית ביד. אותה בצורה חופשית
, אז התוכנית מתחילה לשלוט בכם, והיא מושלמת

רק . לעצב את התנהגותכם ולמשול בפעולות שלכם
מנחה אתכם , במצבה המושלם התוכנית שולטת בכם

אתם הם ,  לפני כן–ומעצבת את סדר הפעולות שלכם 
אלה ששולטים בה ומעצבים אותה בצורה האמיתית 

. והנכונה ביותר

 
  –תכנון וגבריות קשורים זה בזה 

כי גבריות היא למעשה תכנון קפדני 
 

 פירושו לתכנן דברים באופן קפדני עד גברילהיות 
גבריות אמיתית ובגרות אמיתית , בכלל. הפרט האחרון

בעבודה , בשיטות עבודה, קשורים תמיד בתכנון קפדני
בכל עולם , בדרכי ביצוע מסודרות, הגיונית ורציונאלית



גברים .  חלשים בביצוע– חלשים גברים. ההיגיון
כל .  חזקים גם ברעיונות וגם במימוש שלהם– אמיתיים

 שרחוקים מעולם המעשה גברים החלשים הם גבריםה
. ואינם יודעים כיצד לגשת למימוש מעשי של רעיונות

 חלשים ונשיים גבריםזהו ההבדל הבסיסי והמהותי בין 
.  ומצליחיםגברים אמיתייםל

 
נשיות היא  

תגובות רגעיות 
 

גברים אמיתיים הם אנשים מתוכננים , זכרו תמיד
נשים . שאינם מניחים לשום דבר לקרות במקרה

התגובות של . לעומת זאת הן אימפולסיביות במהותן
נקודתיות , מקומיות, נשים הן ברוב המקרים רגעיות

 הם אנשים שפועלים גברים אמיתיים. ואינן אסטרטגיות
של השקפת , של כללים, לפי תוכניות מוגדרות של חיים

במובן .  הם מתוכננים מנשיםגברים. עולם ושל הרגלים
לנשים חסר .  הם רובוטים עם לב ונשמהגברים, מסוים

הצד ההגיוני והמשמעת כדי להפוך למאורגנות 
חלשות מדי , הן רחמניות מדי. ולמתוכננות כמו הגברים

המשמעת שלהן היא חלשה ולהן גם אם . ומזדהות מדי
 ברוב המקרים הן יסטו –הן פועלות לפי תוכנית 
זה חוזר על "כי , "נמאס לי"מהתוכנית די מהר כי 



לא שמתי "כי , "אין לי כוח"כי , "זה משעמם"כי , "עצמו
".  לב

 
  –היו מתוכננים כל הזמן 

למדו לאלתר בתוך מסגרת התכנון 
 

החכמה האמיתית בחיים היא לשלב בין תכנון קפדני 
 הם גברים אמיתיים. ליכולת אלתור והתאמה לרגע

אבל מצד שני מאלתרים , מצד אחד מתוכננים כל הזמן
בתוך המסגרת של התוכנית שלהם בהתאם למצבים 

מצד . חשבו על נסיעה בכביש. המשתנים של החיים
אחד אתם נוסעים על הכביש בהתאם למפה מסודרת 

במהלך , מצד שני. ואתם בדיוק לאן אתם רוצים להגיע
, הנסיעה על הכביש אתם נוהגים באופן אינטואיטיבי

כי ייתכן , קשובים לכל מה שקורה עכשיו על הכביש
שתצטרכו לסטות מעט ימינה או מעט שמאלה בגלל 

כי ייתכן שתצטרכו להאט או , מכשול מקומי על הכביש
לבלום בחריפות בגלל שמכונית לפניכם עצרה בחריקת 

התוכנית שלכם אינה משתנה אלא נשארת . בלמים
אבל המימוש שלה יכול להשתנות בהתאם , קבועה

.  לנסיבות המקומיות בכל רגע ורגע

 
גברים אמיתיים משלבים 



אלתור עם תכנון קפדני 
 

 מאוזנת ואמיתית מבוססת על השילוב המושלם גבריות
כשאתם מכריחים את . שבין אלתור ותכנון קפדני

אבל אתם מרפים , עצמכם להיות מתוכננים מצד אחד
את עצמכם מספיק כדי להיות קשובים לרגע וכדי להיות 

 אתם תנצחו כל –גמישים עם מה שקורה ברגע זה 
זוהי נוסחת . מלחמה ותשיגו כל מטרה שתרצו להשיג

ההישגיות המושלמת שמאפשרת לכם להגיע 
כדי להשיג , להתנהגות אופטימאלית במינימום מאמץ

 תכנון קפדני יחד עם –את כל המטרות שלכם בחיים 
. האמיתיים גבריםזו דרכם של ה. אלתור של הרגע

 
,  לסיכום

גבר אמיתי הוא גבר שחי לפי תוכנית 
.  חיים מסודרת ומאלתר בתוכה

. נקודה
 

למדו לתכנן את חייכם לפרטי פרטים באמצעות תוכניות 
, בדקו כל פרט לפני שאתם יוצאים לדרך. מושלמות

והקפידו שהתוכנית שלכם מגובשת ומושלמת עוד לפני 
אם אין לכם . שאתם מתחילים ליישם אותה בשטח



. אחרת תגיעו לגיהינום,  אל תפעלו–תוכנית מושלמת 
אלא היצמדו , אל תגיבו באופן אימפולסיבי כמו נשים

הקפידו ליצור . לתוכנית שתשמור עליכם כל הזמן
. תוכניות ששומרות עליכם ומשרתות אתכם ולא להפך

תכננו תוכניות אמיתיות שחופפות בצורה מלאה ושלמה 
את המטרות האמיתיות שלכם ואת מה שאתם באמת 

זכרו לחיות לפי תוכנית חיים , ולבסוף. רוצים להשיג
מסודרת אך למדו גם לאלתר בתוכה בהתאם לנסיבות 

 –אם תפעלו בהתאם לכללים פשוטים אלה . המשתנות
ואתם , העתיד האידיאלי והנכסף שלכם יהפוך להווה

בתוך , כמו בסרט משובח, תמצאו את עצמכם חיים
!!! החלומות המדהימים ביותר שלכם

 
 

~ 
 
 

: 15-העיקרון ה
תשאף ליותר 

  
 



כל הגברים האמיתיים  
שאפתנים  -הם גברים סופר

 
 זוהי תכונת גבר אמיתיאם יש דבר שמגדיר 

. גבר לא שאפתן פשוט אינו גבר. השאפתנות שבו
, הגבריותשאפתנות יושבת ביסודה של תכונת . נקודה

כי מי שרוצה לשלוט ושייך לגזע השליטים חייב להיות 
 חלשים או גברים. שאפתן ולרצות תמיד יותר ויותר

הם .  הם רוצים רק את מה שיש–נערים לא רוצים יותר 
הם . הם מוגבלים. הם צנועים. מסתפקים במעט

, הם סגורים ומאוימים תמיד משינויים. חושבים בקטן
, מחלומות גדולים, מתחרות, מהישגים, מפריצות דרך

גברים אבל אצל . מאחריות ומשליטה טוטאלית בעולם
היא הדחף הבסיסי ,  שאפתנות היא סם החייםאמיתיים

גברים להמשיך ולחיות ולבלעדי שאפתנות אין ל
.  תחושה של קיום וצידוקאמיתיים

 
? מהי שאפתנות בעצם

 
, כמו מנוע, כוח חיובי, שאפתנות היא דחף קדימה

. שדוחף קדימה ללא לאות עוד ועוד ללא סוף
, שאפתנות היא הרצון לגבור על כל המכשולים

שאפתנות היא , שאפתנות היא היכולת לעשות עוד ועוד



שאפתנות היא התשוקה , החלום לעמוד על גג העולם
שאפתנות היא התאווה , לכסף ולעושר עצום ואינסופי

, לנשים יפהפיות ויותר ולסקס חושני וחסר גבולות
שאפתנות בבסיסה היא הידיעה שהעולם יכול להיות 

שאפתנות היא החתירה הבלתי , יפה יותר וטוב יותר
מתפשרת והאינסופית כדי להפוך את העולם לעולם 
המושלם ביותר עבור עצמנו ועבור כל יתר האנשים 

.  בעולם

 
? מדוע יש צורך בשאפתנות

 
פירוש הדבר שהאנושות  .האנושות היא אבולוציונית

בצורה , חותרת לקידמה ולשיפור תמידי כל הזמן
היקום עצמו מתרחב , שימו לב. ספיראלית ואינסופית

העולם הולך ומשגשג כל יום . וגדל כל יום יותר ויותר
הבתים והתינוקות , האנשים, כמות החפצים. יותר ויותר

הצמחים , כמות הכסף. הולכים ועלים בהתמדה
, הכול סביבנו הולך וגדל. והרעיונות רק עולה בהתמדה

זו בדיוק הייתה ההבטחה האלוהית . הולך ומתרבה
והיא , "להרבות את זרעך כחול אשר על שפת הים"

שאפתנות היא תמצית . מתממשת כל יום מחדש
. שאפתנות היא תכונה אבולוציונית טהורה. האבולוציה

הכוח , ניצוץ החיים, שאפתנות היא למעשה כוח החיים
אין , בלי שאפתנות אין חיים. האלוהי היוצר את החיים



אין בריאה , אין חלומות, אין תקווה, אין הנאה, אהבה
 שאפתנות היא היסוד .ואין גדילה פיזית ונפשית

 העולם –אם אלוהים לא היה שאפתן . למציאות שלנו
     .שלנו וכל מה שבתוכו לא היה נברא כלל

 
? כיצד העולם מנוהל

 
העולם מנוהל רק ואך ורק על ידי הגברים 

 בעולם אינם מנהלים גבריםכל יתר ה. השאפתנים
 גבריםהעולם שייך ל. בקושי את עצמם, דבר

הם אלה . הם אלה שמבינים את העולם. השאפתניים
הם אלה ששואפים ומגיעים . שממוקדים בשליטה

. כי בלי לשאוף לא תגיעו לדבר בחיים, להישגים
אם תשאפו , לכן. השאיפה היא הזרע של התוצאה

 גברים אמיתיים תהפכו גם אתם ל–להצלחה 
את עולמם הפרטי ואת העולם , שמנהלים את עצמם

 .כולו ומגיעים כל הזמן לתוצאות טובות ומדהימות יותר
 

  –מי שמנהל את העולם 
 חייב להיות שאפתן

 
 כי אם לא –אתם חייבים תחילה להיות שאפתניים 

שיגיע , תמיד יהיה מישהו אחר שישאף ליותר, תהיו



החיים הם משחק פשוט של . ליותר ושישלוט בכם
ומי שאינו חזק מספיק הוא למעשה , חלשים וחזקים

והאמת היא . החיים אינם מוסריים אלא אמיתיים. חלש
מי . עוצמה והצלחה, שהחיים הם בעניין של שליטה

ומי שמפחד .  ינצח–שמוכן להצטרף לקבוצת המנצחים 
 נותר –או חושש לקחת את האחריות המדהימה הזו 

,  אחרים ובידי נשים וילדיםגבריםנשלט בידי , מאחור
.  ומוצא את עצמו במצוקה ובתסכול תמידי בחייו

 
לשאוף פירושו לרצות 

להיות במקום טוב יותר 
 

שאפתנות היא למעשה צורת חשיבה שרוצה להיות 
. במקום טוב יותר מאשר המקום בו היא נמצאת כרגע

שאפתנות פירושה לרצות להיות במקום טוב יותר 
שאפתנות היא הרצון . ומוכנות לעשות לשם כך את הכול

לנוע ממקום אחד למקום אחר בשל האמונה שבמקום 
שופע יותר ומהנה , נוח יותר, האחר יהיה טוב יותר

שאפתנות נובעת מתוך ידיעה פנימית שיכול . יותר
כמו כל התכונות , להיות טוב יותר ולכן שאפתנות

אחת הסיבות . נובעת מתוך אופטימיות, החיוביות
 היא שנשים אינן גבריםשנשים אינן שאפתניות כמו 

 אופטימיים מנשים ולכן גברים. גבריםאופטימיות כמו 
שאפתנות היא האמונה שיש , זכרו. שאפתניים מנשים



משהו טוב יותר שמחכה לנו מעבר לפינה וכל שעלינו 
 .לעשות הוא להתאמץ להגיע לשם

 
גברים אמיתיים שואפים כל חייהם 

להיות במקום טוב יותר 
 

 גברים.  שואפים ליותר כל חייהםגברים אמיתיים
בשביל מה : "הם שואלים. חלשים מסתפקים במה שיש

כי הם " ?צריך כל המאמץ האינסופי והסיזיפי הזה
 חלשים לא רוצים גברים. גברייםעצלנים ואינם 

. להתאמץ כי הם אינם מבינים את מהותו של המאמץ
מבלי להבין את , הם בטוחים שמאמץ מוביל לעייפות

.  שמאמץ מוביל לסיפוק– מבינים גברים אמיתייםמה ש
גברים . גברים אמיתיים חלשים וגבריםזה ההבדל בין 

והם חרוצים כי ,  הם שאפתנים כי הם חרוציםאמיתיים
 גבריםאצל . זה טבעם והם נהנים לגבור על מכשולים

חלשים יש חוסר סיפוק מובנה בחיים ותחושה של 
כי , כי אין להם תכלית בחיים, שעמום וחוסר משמעות

כי , כי הם לא עושים שום דבר כל היום, אין להם מטרה
כי הם לא שואפים , הם מתעייפים מכל דבר כמו נשים

.   שלא שואפים לכלוםגבריםונשים שונאות . לכלום
 

נשים שואפות להיות  



עם גברים שאפתניים 
 

כל הנשים חולמות ושואפות עמוק בתוכן להיות עם 
 נשים רוצות לדאוג לעצמן ולצאצאים .גבר שאפתן

 שאפתן דרכם גברוהן יודעות שרק עם , שיהיו להן
יביא ,  יחצוב את הדרךהגברהן יודעות ש. תהיה סלולה

. יעשה את העבודה, ידאג לכל הצרכים, את השפע
 גברוהן יודעות שעם , גבריםנשים הן עצלניות מ

נשים יודעות , לעומת זאת. שאפתן העבודה תיעשה
 לא שאפתן יעמיסו עליהן עבודה קשה גברשחיים לצד 
נשים תמיד . ונשים שונאות עבודה קשה, לכל החיים

 שאפתניים כי נשים אינן גבריםשואפות להיות עם 
אבל הן מאוד שאפתניות בכל , גבריםשאפתניות כמו 

 גבריםנשים יילחמו על .  שאפתנייםגבריםמה שקשור ל
כי הן יודעות שלחיות עם , שאפתניים בינן לבין עצמן

זה מבטיח מבחינתן .  שאפתן הוא כמו לזכות בלוטוגבר
. את כל נתיב החיים שלהן

 
נשים לא יודעות לשאוף 
למקום טוב יותר בעצמם 

 
. נשים לא יודעות לשאוף למקום טוב יותר מגברים
האופי הפסימי והדיכאוני של נשים אינו מאפשר להן 



מספיק בטוחות ומספיק , להיות מספיק משוחררות
נחושות וממושמעות כדי להגיע למצב בו הן תוכלנה 
לדמיין מציאות אידיאלית ומושלמת יותר מהמציאות 

, אצל נשים.  מסוגלים לדמיין ולממשגבריםש
והמטען החיובי , השאפתנות היא חלשה כי הן פסימיות

אפילו לנשים אופטימיות במיוחד אין . שלהן הוא מוגבל
את כוח הברזל ואת הנחישות להגיע אל , את המשמעת

היעד המבוקש והנחשק ביותר שלהן בצורה תכליתית 
הן נחלשות עם , נשים מתעייפות מהר. ולאורך שנים

 ובסופו של דבר גבריםהן נשחקות מהר יותר מ, השנים
. הן מוותרות על השאיפה למקום טוב יותר

 
אמביציה היא התכונה הגברית  

הסקסית והמבוקשת ביותר מצד נשים 
 

האמביציה הגברית פותרת לנשים את בעיית היסוד 
 לא שאפתן גבראישה שחיה עם .  וזו הצלחה–שלהן 

, ממטלות החיים, תמיד תהיה מוטרדת מקשיי הפרנסה
מהזדמנויות , מהמוגבלות הכלכלית, מתחושת הצמצום

אישה שחיה , לעומת זאת. ממאבק ההישרדות, מועטות
 שאפתן יכולה לסמוך עליו שהוא יביא לה שפע גברעם 

, רגיעה ושלווה, מגוון של אפשרויות והזדמנויות, כלכלי
. הרפתקאות ופינוקים לרוב, הנאות חיים, ביטחון ושקט

 היא התכונה הנחשקת ביותר אצל גבריםאמביציה אצל 



 כי זו התכונה שחסרה לנשים בצורה החמורה –נשים 
.  והמשמעותית ביותר

 
  –אם אין לכם שאיפות בחיים 

לא כוח , לא כסף, לא תשיגו כלום בחיים
ולא נשים 

 
 לא תגיעו לכלום –זה ברור כשמש שבלי שאפתנות 

נחשלים ומסכנים ,  יהיו מדכאיםגבריםחייכם כ. בחיים
 יירמס אם לא תרגילו גבריםכל הכבוד שלכם כ. ביותר

את עצמכם להיות שאפתניים ותשננו ידיעה זו יום 
 לא שאפתן לא יגיע לכלום בחיים ותמיד הוא גבר. ולילה

משום שעמוק בפנים הוא יידע , יהיה מתוסכל מעצמו
וירגיש שהוא יכול היה לעשות יותר אך הוא לא עשה 

אלא ויתר והרים ידיים דווקא כשהוא היה חייב עוד צעד 
, ברצון לדחוף, שאפתנות קשורה בדחף לעשות. קדימה

 לא –אך מי שמתעצל . ביכולת להתמודד ולהתגבר
יקבל את כל מה שהשאפתנות שלו הייתה יכולה להציע 

 כמו פוטנציאל .שאפתנות היא כמו זרע, למעשה. לו
, אם אתם עושים עם הזרע הזה משהו. והבטחה גדולה

אם אתם זורעים אותו ומשקים אותו באהבה יום אחרי 
, גברים אמיתייםבסופו של דבר אתם תהיו , יום

. חזקים ומצליחים בקנה מידה עולמי וגלובלי, גדולים



אתם תשיגו כוח אדיר , אתם תשיגו ערמות של כסף
.   לעשות ולהשפיע ואתם תשיגו כמה נשים שתרצו

 
נערים הם לא שאפתניים 

אלא וותרנים ומסתפקים במועט 
 

נערים הם גברים לא שאפתניים כי הם ויתרו על 
,  שלהםהגבריות חלשים מוותרים על גברים. עצמם

 חלש גברלעולם לא תפגשו . ולכן הם גם לא שאפתנים
לא משנה , זכרו. זה פשוט בלתי אפשרי. שהוא שאפתן

אם תהיו שאפתניים . מאיפה באמתם ומהו הרקע שלכם
אבל אם תאבדו את .  אתם תצליחו בוודאות בחיים–

 אתם לעולם לא תצליחו גם אם –ניצוץ השאפתנות 
היסוד , שאפתנות היא למעשה. אתם סופר מוכשרים

היא , להצלחה כי שאפתנות היא מדע ההצלחה
ההתמקדות בהצלחה והיא החתירה הבלתי נלאית אחר 

אם אתם בונים עסק , חשבו על זה כך. הישגים
 קרוב –לתפארת אבל לא מעניין אתכם הפאן הכלכלי 

. לודאי שהעסק שלכם יהיה עסק נפלא אבל מפסיד
אם אתם בונים עסק עם מטרה ברורה , לעומת זאת

 העסק שלכם יהיה כלכלי בצורה בלתי –להתעשר 
גם אם מבחינה מקצועית הוא לא יהיה הטוב , רגילה

כי אתם ממוקדים בכסף ובעשיית , ביותר בעולם
ואתם , ואתם מוכנים להשקיע בזה המון, המיליונים



מקפידים לבנות את העסק שלכם רק על יסודות של 
 שאפתנות –אותה הדבר עם שאפתנות . יעילות כלכלית

. ולא בשום דבר אחר, היא מדע ההתמקדות בהצלחה
 עליכם קודם כל – כגבריםאם אתם רוצים להצליח , לכן

. כי אחרת פשוט לא תצליחו, להיות שאפתניים
 

גברים אמיתיים 
חיים מהישגים בלתי פוסקים 

 
 .אין דבר יותר מהנה מאשר להשיג ולהשיג עוד ועוד

אין דבר . אין דבר מחזק ומעצים מלגעת שוב ושוב בשיא
לעשות את הבלתי ,  יותר מאשר לחפש את העודגברי

להתגבר על עוד מכשול ולהוכיח את היכולת , אפשרי
לאנס ארמסטרונג . שלכם לעשות הכול ולשלוט בכל

הוא זכה שבע פעמים . פראנס-עשה זאת בטור דה
ולא !! בתחרות היוקרתית ביותר לרכיבת אופניים בעולם

הוא נלחם במהלך הזמן הזה בסרטן האשכים , רק זאת
התמודד עם הפחדים שלו מקשר אינטימי , שתקף אותו

עם אישה והתגבר על הפחד שלו להביא ילדים כי אבא 
לאנס . שלו היה אבא נוראי שברח מהבית בעודו ילד

 – שלו בכל המובנים הגבריותארמסטרונג הוכיח את 
הוא , הוא כבש את פסגת ההישגים בתחום האופניים

הוא כבש אישה מדהימה והוא הביא ילד , הפך למיליונר
בריא לעולם למרות הסרטן באשכיו ולמרות הפחדים 



לאנס , בצורה סימבולית. האיומים שלו מהילדות שלו
הצליח לבטא ,  שלוהגבריותארמסטרונג התמודד עם 

פשוט משום שהיה , אותה וניצח את כל הפחדים שלו
אם הוא לא היה בחור שאפתן . שאפתן-בחור סופר

,  הוא היה לוזר עני ובודד שפשוט יושב בבית–ביותר 
, מסתכל בטלביזיה, עוד גבר ששותה בירה כל היום

. מאשים את כל העולם ושונא את החיים שלו
  

שאפו לטוב ביותר 
ולגדול ביותר 

 
שאפתנות היא היכולת להאמין ולדמיין את הטוב 

,  ואז להתחיל לחתור לשם בצעדים קטנים–ביותר 
במשמעת אין קץ ובהתמדה , מדודים ומתוכננים

 גבריםאם ברצונכם להיות , לכן. חסרת פשרות
שאפתניים קודם כל עליכם לשאוף לטוב ביותר שאתם 

לשאוף לדבר המופלא והאידיאלי . מסוגלים לדמיין
" למתוח"עליכם . ביותר שקיים לדעתכם בדמיון שלכם

את גבולות הדמיון שלכם ולאחל לעצמכם את הטוב 
, מאושרים, בריאים, להיות יפים: ביותר בכל התחומים

, מכובדים, מחוזרים, מפורסמים, אהובים, מיליונרים
מלאי ביטחון עצמי ובעלי כוח , מצליחנים, נערצים
שאפו לטוב ביותר ואז התחילו לפרוט את . שליטה

מאות ואלפי צעדים קטנים , השאיפה שלכם לעשרות



לכו . מהסוף אל נקודת ההתחלה בה אתם נמצאים
בשביל הזה כל חייכם ותגיעו בסופו של דבר אל עולם 

!!! החלומות שלכם

 
הסוד בשאפתנות  

הוא לא להגביל את עצמכם 
 

הסוד בשאפתנות אמיתית היא לא להגביל את עצמכם 
אל תחשבו בצורה הגיונית או ריאלית על . בשום צורה

. מגבלות או מעצורים שיש לכם, בעיות, מכשולים
כאילו , חשבו על עצמכם בצורה המשוחררת ביותר

 חשבו על עצמכם .אין לכם שום מגבלות כלשהם
ודמיינו לעצמכם , בעולם של אפשרויות בלתי מוגבלות

. מה אתם מקבלים ואיך אתם נהנים, מה אתם רוצים
, אחלו לעצמכם את הטוב ביותר הקיים ועוד יותר מכך

מבלי לחשוב על היישום בשטח או על המגבלות 
".  הריאליות"

 
שאפתנות היא היכולת 

ללא שום מגבלות , לחשוב בענק
מנטאליות 

 



הם חושבים מייד על .  חלשים חושבים בקטןגברים
חושבים ,  חזקים ואמיתיים חושבים בגדולגברים. בעיות
. ומתעלמים לחלוטין מכל המגבלות הקיימות, בענק

לחשוב , הדבר הראשון הוא לחשוב בצורה מסחררת
. לחשוב בסדרי הגודל של אלוהים, במונחים מטורפים

תיאודור רוזוולט החליט להקים את תעלת פנמה כדי 
. לקצר את תנועת הספינות מסביב לדרום אמריקה

בניית התעלה הייתה אחד המיזמים ההנדסיים הגדולים 
 קילומטר והעבודה 77אורך התעלה הוא . ביותר מעולם

על התעלה ארכה למעלה מארבעים שנה ובמחיר 
ומה הייתה הסיבה לכל . גברים 22,000החיים של 

הרעיון הפשוט והאמיתי שאמר ? המאמץ המטורף הזה
שבניית התעלה היא הדבר הנכון והאידיאלי ביותר 

שאפתנות היא היכולת להביט על , זכרו!!! לעשות
לחפש , המציאות בצורה לא מציאותית אלא אידיאלית

ואז להתחיל , את הפיתרון הטוב ביותר והנכון ביותר
בנחישות עיוורת ומתוך גישה מוטרפת ולא , לבצע אותו

!!!      הגיונית לחלוטין
 

  –גברים חושבים בגדול 
נשים חושבות בקטן 

 
נשים מסוגלות :  לנשים הוא זהגבריםההבדל בין 

 גבריםרוב ה.  חושבים בגדולגברים –לחשוב בקטן 



מסוגלות , נשים לעומת זאת. רואים בגדול אך לא בקטן
הן . לרדת לפרטי הפרטים של החיים היומיומיים

הן . מנתחות כל פסיק קטן ומתעסקות בו ימים על ימים
מדברות על שטויות קטנות במשך שנים ונעלבות מכל 

 הן –אך כשזה מגיע לדברים הגדולים . רחש ובחש
,  לעומת זאתגברים. מתבלבלות ומאוד לא ממוקדות

נוטים יותר להתעלם מהפרטים הקטנים ולראות יותר 
נשים . את ההישגים, את המטרה, את התמונה הגדולה
בעוד ,  בפרטים הקטניםגבריםבדרך כלל מסייעות ל

נשים .  מובילים את המלחמות הגדולות שלהםגבריםה
 גברים. אלופות בפרטים הקטנים ובארגונים הפרטניים

לעולם אל . אלופים בדברים הגדולים ובאסטרטגיה
. תניחו לאישה לנהל את האסטרטגיה של החיים שלכם

. גברים אמיתייםזהו התפקיד שלכם כ

 
,  לסיכום

גבר אמיתי הוא גבר שאפתן שחושב 
.  ואינו מגביל את עצמו, תמיד בענק

. נקודה
 

הוא כמו .  הוא גבר שמשוחרר מכל מגבלותגבר אמיתי
הוא שואף לטוב . קוסם שיוצר את המציאות כרצונו

ויוצא להגשמת הטוב , רואה את הטוב ביותר, ביותר



זו הסיבה מדוע נשים .  במאמצים אינסופיים–ביותר 
החכמה בשאפתנות היא .  שאפתנייםגבריםנמשכות ל

אחרי השאיפה . ללא מגבלות מנטאליות, לחשוב בענק
צרו תוכנית מנקודת השאיפה . בא השלב של המימוש

האידיאלית שלכם אל נקודת ההתחלה הנוכחית שלכם 
אל ,  והתחילו לצעוד את מסע אלף המילין שלכם–

אל הניצחונות , אל החיים שלכם,  שלכםהגבריות
אל הכיבושים שלכם ואל המוות המתוק שממתין , שלכם

אחרי שהגשמתם בסיפוק את ייעודכם , לכם בסוף הדרך
 !!! גברים אמיתייםכ
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