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 הכדורגלן השלם

 הסודות המנטאליים של שחקני ליגת האלופות
 הדרך המעשית להצלחה מיידית

 בעידן הכדורגל התחרותי
 

 תהליך ליווי מנטאלי אישי בו נוביל אותך להצלחתך
 המהירה ולמימוש הפוטנציאל הגדול יותר שכבר קיים בך.

 
 

 מכתב אישי מאיתן עזריה:
 

  שחקן יקר,
 

 אני מאמין שנולדת אלוף, במהות שלך כאדם. כמו שאתה - ללא תלות בהישגים או בתוצאות שלך על הדשא.
 

 לא. זוהי לא תחושה שנועדה רק לשחקני ליגת האלופות, כוכבי ליגת העל, או לשחקנים ׳המסומנים׳ במחלקות הבוגרים.
 כולנו ראויים לחיים מלאים מעצם היותנו בני אדם. ושום תוצאה, הפסד או ניצחון - לא יוכלו לשנות את זה.

 

 עלינו לבנות עולם שעדיין לא קיים.
 עלינו לבנות עולם בו אנחנו מגיעים למשחק בתשוקה והתלהבות, נהנים לבטא את עצמנו בזמן אמת על הדשא, וחוזרים

 הביתה עם הידיעה שבין אם ניצחו או הפסידו, תמיד יהיה להם על מי להישען בסוף היום - על עצמנו.

 כולנו יודעים שהביצועים הכי טובים שלנו בזמן אמת במשחק נוצרים כשאנחנו משוחררים מהתוצאה. כשאנחנו טבעיים
  ונינוחים. זה מקפיץ את היצירתיות, ההנאה ובאופן פרדוקסלי גם את התוצאות.

 יש לזה שם:
 

  להיות כדורגלן שלם
  מדובר בתפיסה מנצחת שנוצרת כשאנחנו מפתחים את עצמנו בשני מסלולים משלימים:

  (1) המסלול להישגים - המעניק כלים מנטליים לביצועי-שיא ברגע האמת תחת לחץ במשחק.

 (2) מסלול האדם השלם - פיתוח זהות מנצחת שאינה תלויה בתוצאות - ניצחון או הפסד. אלופים ובעלי ערך מעצם
 קיומנו כבני אדם.

 

 וזה בדיוק מה שתקבל בתוכנית הליווי המנטאלית החדשה שפיתחתי.

 

 



 

 
 
 

 חבילת הליווי המנטאלי הצמוד שאנו מציעים כוללת:

 ליווי מנטאלי צמוד - עם מאמן מנטאלי מוסמך בשיטת איתן עזריה: 4 שיחות אימון מנטאלי●
 טלפוניות/סקייפ בחודש. אתה מקבל מאמן מנטאלי אישי מוסמך ומחייב באופן אישי להצלחתך שיעבוד
 איתך וילווה אותך יד ביד כדי לקדם את המטרות שלך. ממשחק למשחק בכל שיחת אימון אנחנו נשקיע

 10% מהזמן על הבעיות שלך, ו-90% על הפתרונות שיגרמו לך לצאת עם תחושת ביטחון, אמונה
 עצמית, ערך עצמי יציב ועם סדר פעולות ליישום באימונים שישפרו מיידית את היכולת האישית שלך ואת

 תחושת הסיפוק והאושר הפנימי שלך.
 

 בכל שיחה נתמקד בהשגת 2 מטרות עיקריות:
 מטרת המשחק הפנימי: סגירת הפער בין איך שאתה מרגיש היום לגבי אירועים מסוימים מול איך שאתה

 רוצה להרגיש ברגע האמת במשחק.
 דוגמא למטרות למשחק פנימי: שיפור הביטחון העצמי לקראת משחקים חשובים, התמודדות עם פחד

 מכישלון, שיפור קבלת החלטות תחת לחץ, שליטה בכעסים, שיפור התמדה ומשמעת עצמית.
 

 מטרת המשחק החיצוני: ההישגים שאני רוצה לכבוש
 דוגמה למטרות למשחק חיצוני: הגדלת כמות שערים, שיפור דיוק במסירות, שיפור סטטיסטיקה אישית,

 שבירת שיא עונתי.
 

 אפליקציית אישית להכנה מנטאלית לפני משחק בתוכה תחכה לך - מאמן מנטאלי דיגיטלי:●
 תרגול שיטות האימון המנטלי שיצרתי באפליקציה משפרות בין-10%-30% בביצועי השחקן○

  בזמן אמת במשחק.
 האפליקציה יודעת לזהות את גורמי הלחץ של השחקן ולהוריד אותם במהירות באמצעות מענה○

 וידאו מהיר בזמן אמת לפני משחק. אני שם איתך ברגעים הקריטיים בחדר ההלבשה לפני
 משחק לנטרול הפחדים והלחצים שלו ברגע האמת, במקום להסתובב לחוץ בחדר ההלבשה -

  אני, כמאמן המנטלי שלך נמצא שם איתך.
 סרטוני הוידאו באפליקציה הם קצרים וממוקדים בהסרת גורמי הלחץ והאתגרים שיש לשחקן○

 לפני משחק. סרטוני הוידאו מועברים על ידי לאחר שליוויתי אלפי כדורגלנים בכל הגילאים,
  וחוויתי על בשרי את הקשיים והלחצים ככדורגלן מכבי חיפה ונבחרת ישראל הצעירה.

 תוכן הסרטונים וההכנה למשחקים מותאם לתפקיד האישי שלך○
 התכוננות יום יומית ליצירת מוטיבציה ומימוש הישגיו האישיים שלך○
 שיפור היושרה ומידת האמת שלך כשחקן○
 כלי לשיפור ביצועים בזמן אמת במשחק ולמידת ערכי ההישגיות, אחריות אישית שיוטמעו בכל○

 תחום בחיים
 תזכורות ומדדי נוכחות שימדדו את המטרות שלך ועמידה בהם. ברגע שיש מדידה - ניתן לעבוד○

 על שיפור וקידום מטרות.
 תהליך לימוד עצמי של התנהלות ואחריות אישית "להיות ספורטאי על"○
 בהירות ומיקוד השחקן לאחריות שלו לשיפור תוצאותיו, ולמדידת ההתקדמות האישית שלו○

 למטרות האלה ולמידת הטכניקות לכל תחום בחיים.



 

 

 תמיכה טכנית אנושית מלאה לאורך כל אורך השימוש באפליקציה, ובמעקב שבועי של מאמן○
 מנטאלי מוסמך לאחר נתונים ודיווח מלא.

 
 דוח משחק מנטאלי אחרי כל משחק:●

 
 מעקב אחר התקדמות: הספורטאים הטובים בעולם עובדים מול נתוני זמן אמת של התקדמות.○

 כך גם אתה, בסוף כל משחק אתה מקבל דו״ח מנטאלי אישי כך שיש לך בקרה מלאה על
 התקדמותך.

 מהיום לא ״מנחשים״ מה מפריע לך/מעכב אותך: המערכת לאורך התהליך לומדת אותך ותציג○
 לנו מהי המגמה שלך שחקן, האם אתה בדרך ליעדים? מה מעכב אותך?  ותחשוף מחסומים

 מנטליים שמונעים ממך להגיע ליכולת המקסימלית, ותעניק כלים להתמודדות עם הקשיים,
 הפחדים, והלחצים שהתחרות מביאה איתה.

 שקיפות למצב המנטלי שלך: הממשק יאפשר לצוות המנטאלי של התכנית שקיפות למצב○
 המנטלי שלך, ואת היכולת לסייע לך במקרה הצורך או לעדכן אותך. יש שחקנים שהפחד לעשות
 טעות קריטית מנהלת אותם, לעומת אחרים שדווקא לאחר פעולה טובה חוששים לפשל וכתוצאה
 מזה מתחילים לשחק ״על בטוח״ - המערכת תזהה עבורכם את זה, וצוות המאמנים המנטאלים

 יזהה מיידית על מה לעבוד עם השחקן בשיחות האישיות.
 

 ידע של אלופים: אימון מנטאלי מוקלט מאיתן עזריה כל שבוע●
 

 בכל שבוע תקבלו כלי אימוני חדש באודיו ווידאו שתוכלו לתרגל באימוני השבוע כדי להגיע○
  מוכנים לרגע האמת במשחק, בשקט וביטחון.

 אני דואג בכל שבוע לפתח תכנים חדשים ולהכניס כלי תודעה של אלופים ואתם הראשונים לקבל○
 אותם. תקבלו סרטוני התנעה, השראה ומוטיבציה קצרים וממוקדים ממני כדי לחזק ולמנף את

  יכולת המשחק שלכם ולעזור לכם לייצר תוצאות מהירות ומדוייקות יותר ממשחק למשחק.
 תקבלו אימון מנטאלי ברמה הגבוהה ביותר עם איתן עזריה, המאמן המנטאלי הישראלי הראשון○

 שעובד עם שחקנים ליגת האלופות, ומאמנה המנטאלי לשעבר של אלופת המדינה 3 פעמים
 ברציפות בשנים 2016-2018 הפועל באר שבע. האימונים יקנו לכם את הכלים להצלחה בהם

 משתמשים ספורטאי צמרת, כלים שיאפשרו לכם להנות מהדרך, לא להישחק מהלחץ במהלכה
 בדרך לביצועי שיא ברגע האמת במשחק - כל משחק.

 
 קהילת כדורלגני-על●

 כל כדורגלן מרגיש בודד במסע להצלחה, הקהילה נוצרה כדי להקיף את אותך בשחקנים שהם○
 בני אדם חיוביים, השואפים לקדם אחד את השני, לעזור להתמודד עם אתגרים ולהיות לכתף

 בעת הקושי.
 אתה נכנס לנבחרת הכדורגלנים הכי מצליחים אותם אני מלווה בישראל ובחו״ל, מה שמבטיח לך○

 להיות בסביבה של אלופים, שלא תיתן לך ליפול, שתחזיק אותך ברמת מוטיבציה ומנטאליות
 חזקה.



 

 מעת לעת תקבלו טיפים מהשחקני ליגת העל ומחו״ל אותם אני מלווה, ובכך תחשפו ותתקרבו○
  לעולם האמיתי של הכדורגלנים המצליחים ברמה הגבוהה ביותר.

 

 
 

  לייב חירום חודשי עם איתן עזריה:●
  ערוץ פתוח איתי כל חודש למענה לכל השאלות של הכדורגלן.○
 כל יום אני מקבל שאלות רבות מכדורגלנים, ״איתן מה לעשות אם המאמן לא נותן לי לשחק״,○

 ״איתן, איך אני משפר את הביטחון שלי״, ״איתן איך אני הופך לשחקן אגרסבי יותר״, ״איך
  מתמודדים עם כאבי בטן ובחילות לפני משחק״ ועוד.

 בתוכנית הליווי המנטאלי האישית תקבלו לייב אישי איתי כל חודש למענה השאלות הכי בוערות○
 שלך לגבי המשחק שלך. תהנה מקו חודשי פתוח לייעוץ אישי, למתן סיוע בשאלות בוערות

 ובעיות כמו כאבי בטן, לחץ לפני משחק חשוב, מעבר קבוצה, סיטואציות בתוך השבוע
 שמשפיעות עליך אישית. הקו יהיה פעיל אחת לחודש למשך שעתיים בשעות הצהריים כל

 תקופת הליווי.
 

 קבוצת ווטסאפ סגורה וויחודית למשתתפי התוכנית לשיתוף והתייעצות,  ולקבל השראה מחברים נוספים●
 לקבוצה

 
 

 וזה לא הכל!!!

 3 בונוסים מטורפים לנרשמים היום!
 

  בונוס 1#:
  אבחון מנטאלי לזיהוי מעכבי פוטנציאל

 
 מטרת האבחון המנטאלי היא לזהות את נקודות התורפה והמחסומים שמונעים ממך לממש את הפוטנציאל הגדול

  יותר שקיים בך.
 

 במילים אחרות.
 

 כמו שספורטאי שנפצע צריך לעבוד צילום אולטראסאונד לזיהוי חומרת החבלה כך גם אתה תעבור
 ״אולטראסאונד מנטאלי״ לזיהוי רמת החוסן המנטלי שלך. כך נוכל להבין כמה אנחנו רחוקים מהמטרה ואיך

 אנחנו משיגים אותה.
 

 האבחון המנטאלי מאפשר לנו לזהות את נקודות התורפה, הפחדים, החרדות, ומקורות הלחץ השונים שמונעים
  ממך להציג את היכולת האמיתית שלך במגרש.

 



 

 האבחון יעריך את רמת החוסן המנטאלי שלך לפי 10 פרמטרים עיקריים:
 

  פרמטר הצלחה 1 - מטרות
  פרמטר הצלחה 2 - ריכוז. מיקוד. פוקוס

 פרמטר הצלחה 3 - מחוייבות
 פרמטר הצלחה 4 - ביטחון עצמי ואסרטיביות

 פרמטר הצלחה 5 - אישור חברתי
  פרמטר הצלחה 6 - תחרותיות

  פרמטר הצלחה 7 - דיבור פנימי
  פרמטר הצלחה 8  - תפקוד תחת לחץ

 פרמטר הצלחה 9 - ציפיות ואמונות
 פרמטר הצלחה 10 - פחד מכישלון וחרדת ביצוע

 
  האבחון יסייע לנו לקבל תמונה אמיתית וכנה של המציאות הנוכחית שלך, כלומר, חשיפת העובדות בשטח.

 
  זה השלב בו ננתח את הממצאים ונחליט על תוכנית הפעולה המעשית איתה נצא לדרך.

 
 לאחר שתוצאות האבחון שלך יהיו בידינו,  נקיים שיחה יחד עם המאמן המנטאלי האישי שילווה אותך לפגישה
 שבה נבנה את תוכנית הפעולה המעשית למימוש הפוטנציאל הגדול שכבר קיים בך (תוכנית שתיבנה על סמך

 תוצאות האבחון)
 

 ממש בתחילת התהליך נשתף איתך בתוצאות הדו״ח, הממצאים והמסקנות תוצאות האבחון יובאו בשפה פשוטה
 שכל אחד יכול להבין, כך שאתה לא רק תקבל תמונת מצב נוכחית אלא גם תדע על איזה פרמטרים ביססנו את

 תוכנית הפעולה עבורך.
 
 
 
 

 בונוס #2: ערכת האימון המנטאלי ״שחקן של מאני טיים״
 

 ״שחקן של מאני-טיים״ היא תוכנית אימון מנטאלית ממוקדת ומהירה, המורכבת מ-21 הדרכות וידאו ואודיו
 שנמצאות באתר אינטרנט מיוחד וסגור אליו תיכנס עם שם משתמש וסיסמה אישית. בכל יום יפתח אוטומטית

 אימון מנטאלי חדש מותאם לשלב הספציפי במשחק כדי להביא אותך מוכן, שמח ומלא ביטחון לרגע הקובע
 במשחק. כך שתוכל לככב במשחק עצמו ולא רק ליד החבר׳ה באימונים [זהו הסוד הקטן של השחקנים הגדולים].

 
 7 הימים הראשונים בתוכנית יוקדשו לזיהוי ונטרול גורמי הלחץ שמונעים ממך להיות משוחרר בזמן●

 אמת במשחק.
 נלמד לזהות את 7 גורמי הלחץ הקטלניים לכדורגלן תחרותי שעלולים לשתק אותו דווקא ברגע החשוב●

 ביותר במשחק. ואיך להתמודד עם גורמי הלחץ ולא לאפשר להם לנהל את המשחק עבורך.
  נזהה ונגדיר את "3 חסמי העל העקשניים" ונלמד איך לנטרל אותם באמצעות עוגני שליטה●



 

 ב-7 הימים הבאים תקבל טכניקות עוצמתיות שיבטיחו לך לתרגם את היכולת שלך מאימונים למשחק●
 ולהנות מדקות המשחק שאחרים נלחצים מהם ובכך לרכוש עליונות הישגית. אחרי השבוע הזה אתה כבר

 לא תוכל לחכות ליום המשחק שיגיע
 בשלב הזה כבר יהיה ברור לך איך להגיע לביצוע המושלם, ואיך לנטרל את גורמי הלחץ●
 ובשלב האחרון אנחנו רוצים להגיע למצב שאתה לא תופתע משום דבר לא צפוי ברגע האמת ונלמד את●

 המשמעות האמיתית של ניצחון, בניית זהות מנצחת של אלוף ללא תלות בתוצאות. בשלב הזה אתה
 תתפתח לאדם שלם שאינו מושפע מתוצאה כזו או אחרת, ניצחון או הפסד, ומסתובב עם ביטחון ותחושת

  ערך עצמי כאדם. אלוף מעצם היותך - בדיוק כמו האלופים שזמנם הגיע.
 

 
 
 

 לסיכום
 

 העקרונות הנלמדים בתהליך הליווי האישי נכונים לכל תחומי חייו שלך.
 

 ההשקעה בתוכנית היא השקעה חד פעמית שתלווה אותך לכל החיים, בכל התחומים בהם אתה נפגש: בין אם זה
 בפתרון בעיות אישיות חברתיות, התמודדות עם לחץ, כישורים לימודיים וחברתיים, הישגיות, התמודדות עם

 תסכולים ומשברים.
 

 מגרש הכדורגל הוא המגרש הכי טוב לבנות אדם חזק, אתה תרכוש את הכלים לצמיחה אישית שיעזרו לך לעצב
 זהות מנצחת בעולם התחרותי בו אתה פועל.

 
 הכלים שתקבל פותחו, יושמו, נבדקו על אלפי כדורגלנים בכל העולם, והוכיחו את עצמם שוב ושוב. זה לא סוד

 שכיום, ללא חוסן מנטאלי ואופי "חזק" זה כמעט בלתי אפשרי להיות ספורטאי מוצלח, ולשרוד בעולם התחרותי בו
  אנו חיים.

 
 
 
 
 

  אנחנו רוצים ללוות אותך בהגשמת כל החלומות והשאיפות שלך.
 

 אנחנו רוצים לחשוף את הפוטנציאל שגלום בך (ואני בטוח שהרבה) ואז לוודא שהוא ינוצל עד הסוף, מהר
  ובאופן שיאפשר לך לקטוף את הפירות באופן מיידי.

 
 אנחנו רוצים לפתח אצלך את כישורי החיים שיבטיחו לך איכות החיים, שקט נפשי להרבה דורות קדימה. אנחנו
 רוצים לתת לך הזדמנות אמיתית לזהות ולממש את הפוטנציאל האדיר שכבר קיים בתוכך, כך שתהפוך למודל

 לחיקוי ומקור השראה בעולם
 

 למסע הזה יד ביד יצטרפו 30 הכדורגלנים שמחפשים את הדרך לפסגה, להצליח, להתקדם, להציג יכולת גבוהה
 במשחק בדיוק כמו זו שבאימון, ללמוד את השיטה של ספורטאי עילית, איך להצליח להתקדם ולפרוץ את תקרת

  הזכוכית המנטאלית והמקצועית.



 

 
 עלות התוכנית ל-30 הראשונים בלבד:

  הכדורגלן השלם - הסודות המנטאליים של שחקני ליגת האלופות הינה:
  997 ₪ כל חודש, לתקופה 10 חודשים.

 (10 תשלומים של 997 ₪ כל חודש)
 
 

 איך מצטרפים:
 

.1http://eitanazaria.co.il/pro<<< כנסו ללינק כאן  ותועברו לדף תשלום 

 יש לך שאלה ?- סמס או חייג למספר הזה: 2050-2322216.

 אנחנו נחזור אליך תוך 24 שעות.3.

 זהו… עשינו את זה :)4.
 

 אני  כבר מחכה לעבוד איתך על הגשמת החלומות שלך!
 

  - איתן
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