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הקדמה

מה אם...

כשהתחלתי לכתוב את הספר הזה הייתי משוכנעת שאקרא 

לו "מצטערת, לא מצטערת". כן, כן, הכותרת הזאת הייתה מבוססת על 

שיר של דמי לובאטו. למעשה, הייתי מרחיקה לכת ואומרת שהשיר 

הזה היה הגורם המניע לכתיבת כל הספר.

נסי לתאר לעצמך את היום שבו שמעתי לראשונה את הלהיט הזה, 

בשלהי קיץ 2017. היה זה בוקר יום שני שטוף שמש. אני יודעת שזה היה 

ביום שני בבוקר כי כל חברות הצוות שלי רקדו סביב שולחן הישיבות, 

והטעינו את עצמן באנרגיה לקראת ישיבת פתיחת השבוע שלנו. 

 ואני יודעת שהיה יום שטוף שמש כי זה היה בקיץ, בלוס־אנג'לס — 

תשלומי הארנונה המופקעים שמשלמים בעיר הזאת הם ערובה לכך 

שהאקלים הנעים לעולם לא ֵירד מתחת לעשרים ושלוש מעלות.

אנחנו תמיד רוקדים את עצמנו לדעת לפני ישיבות גדולות, כי 

זה מעלה את רמת האנרגיה ומכניס אותנו למצב הרוח הנכון. כל 

שבוע מקבל חבר צוות אחר )למען ההגינות( את תפקיד די־ג'יי הבית, 

כלומר את הזכות לבחור את המוזיקה שתרים לנו. באותו קיץ הצוות 

שלנו כלל נשים בלבד, וכולן )חוץ ממני( היו מתחת לגיל עשרים 
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ושמונה, כך שזכיתי לקבל בונבוניירה של דור המילניום — בכל פעם 

חיכתה לי הפתעה אחרת. ביום שני המסוים ההוא שמעתי את השיר 

של דמי בפעם הראשונה.

זאת הייתה אהבה מהאזנה ראשונה.

אם אף פעם לא רקדת לצלילי השיר הזה, כדאי לך להוסיף אותו 

כבר עכשיו לפלייליסט האימונים שלך. הוא עליז וכיפי וחצוף, כמעט 

מתריס — מכניס בדיוק לאווירה שתרצי להיות בה לפני פעילות 

סבולת לב־ריאה מאומצת או סיבוב ראשון בבחירות לראשות העיר.

דמי מודיעה לנו שהיא נראית נהדר ומרגישה נהדר וחיה את החיים 

בתנאים שלה. והיא מצטערת, אבל היא לא מצטערת. אני חיה בשביל 

שירים כאלה. זה להיט פופ קליט שמתאים בדיוק לסגנון של מחסן 

הנשק המוזיקלי שלי, שבו אני משתמשת כדי להתמלא באנרגיה או 

לשנות את מצב הרוח שלי.

אחרי החוויה הראשונה הזאת, נדלקתי קשות על השיר. הקשבתי 

לו במקלחת, במכון הכושר, במכונית — עד כדי כך שניגנתי אפילו 

את גרסת הילדים מהתוכנית "קידז ּבֹוּפ" כשהילדים שלי היו בסביבה 

כדי שהוא לא ֵירד מהפלייליסט שלי. זה מה שנקרא מחויבות! כל 

מי שסבלה אי־פעם את הזיופים של "קידז בופ" יכולה להעיד שהם 

המעגל השביעי של גיהינום ההורות, אבל זה רק מראה לך עד כמה 

אהבתי את השיר הזה. האזנתי לו כל הזמן, ובסופו של דבר עלתה 

שאלה בראשי: על מה אני לא מצטערת?

כי את מבינה, דמי אומרת בשיר שהיא לא מצטערת על כך שהיא 

חיה את החיים בתנאים שלה. היא לא מצטערת שהיא נראית טוב או 

מרגישה טוב או גורמת לאקס שלה לקנא או עושה אמבטיית קצף 

בג'קוזי בסלון — אם להסתמך על הקליפ שלה. אבל מה איתי? מה היו 

התחומים בחיי שאני לא הסכמתי בשום פנים ואופן להתנצל עליהם?
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הלוואי שיכולתי לספר לך שכל החיים שלי הם רשימה אחת ארוכה 

של מעשים שבהם לא שמתי קצוץ על מה שאחרים חושבים. אבל זאת 

לא תהיה האמת, ולא משנה כמה אני רוצה עכשיו לשמש לך דוגמה.

]בהערת אגב, ביליתי את רוב חג המולד האחרון במיטה עם 

דלקת ריאות איומה. ניצלתי את הזמן הזה כדי לקרוא הרבה רומנים 

רומנטיים היסטוריים שהתרחשו בתקופת העוצרות, בתחילת המאה 

התשע־עשרה באנגליה. היו שם דוכסים מהורהרים שתמיד אמרו 

דברים כמו, "אוונג'לין, אני לא שם קצוץ על מה שהֶחברה חושבת!" 

ממש לפני שנישקו את הגיבורה בלהט של עשרת אלפים שמשות או 

משהו כזה. ההחלטה שלי לשנה החדשה הייתה להתחיל להשתמש 

במונח "לא שמה קצוץ" בדיבור היומיומי. אז הנה, כבר הגשמתי את 

חלומותיי, ואנחנו רק ב־2 בינואר. הידד![

אבל האמת היא שכמו נשים רבות אחרות, אני עדיין בתהליך של 

התגברות על חיים שלמים של ריצוי אנשים אחרים. אני שואפת 

תמיד להתקדם בכל תחומי החיים שלי בלי שיהיה לי אכפת מדעות 

של אחרים, אך האמת היא שאני לא תמיד מצליחה בכך. כן, אפילו 

אני, נותנת העצות המקצועית, אפילו אני כורעת לפעמים תחת 

כובד משקלן של ציפיות של אנשים אחרים וצריכה להיאבק בעצמי 

כדי לא להתייאש. אבל יש תחומים שבהם נהייתי מומחית בזה. יש 

תחומים שלמים בחיי שבהם אני מתאמצת מאוד לפעול אך ורק על 

פי הערכים שלי ולא לחשוש מדעתם של אחרים עליהם. הדוגמאות 

הטובות ביותר לזה? אני חולמת בגדול ובחוצפה. אני מציבה לעצמי 

יעדים ענקיים ושחצניים. אני אימא עובדת גאה שלא נכנעת לסוג 

הדיכוי הייחודי שמגולם בתחושות אשמה של אימהות. אני מעזה 

להאמין שאני יכולה לשנות את העולם כשאני עוזרת לנשים כמוך 

להרגיש אמיצות וגאות וחזקות.

לפעמים אני עלולה להיכנס לסרטים בגלל מישהו זר שכותב 

באינטרנט משהו מרושע על השיער שלי או על הבגדים שלי או על 
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סגנון הכתיבה שלי — אבל אני כבר לא מבזבזת ולו שנייה אחת מחיי 

בדאגות הנוגעות למה שאחרים חושבים עלי מפני שיש לי חלומות 

ושאיפות למען עצמי.

אם תאמצי את הרעיון שאת יכולה לרצות דברים למען עצמך 

גם אם אף אחד אחר לא מבין את הסיבה שמאחוריהם, תרגישי את 

התחושה הכי משחררת ורבת־עוצמה שאפשר להרגיש. את רוצה 

להיות מורה של כיתות ג'? נפלא! לפתוח מספרה לכלבים שתתמחה 

בצביעת פודלים בוורוד? נהדר! את רוצה לחסוך כסף כדי לנסוע 

לחופשה מפוארת שבה תבקשי מכולם לקרוא לך ביאנקה אף על פי 

שהשם האמיתי שלך הוא ּפאם? פנטסטי!

יהיה החלום שלך אשר יהיה — הוא שלך, לא שלי. את לא צריכה 

להצטדק בפני אף אחד, כי כשאת לא מבקשת מאף אחד לתת לך 

אישור, את לא צריכה שאף אחד ייתן לך רשות. למעשה, הרגע שבו 

את מבינה שאת לא צריכה להצדיק את החלומות שלך בפני אף אחד 

אחר משום סיבה שהיא הוא הרגע שבו את באמת מתחילה להגשים 

את מי שנועדת להיות. והכוונה היא לא שמאותו רגע את מפנה 

לכולם אצבע משולשת, כאילו את בשיר של ביונסה, וגם לא שאת 

הופכת להיות מרירה וגסת רוח ודוחפת את המטרות שלך לאנשים 

אחרים בפרצוף רק כדי להוכיח משהו. הכוונה היא שמאותו רגע 

את מתמקדת בחלום שיש לך, את עושה את העבודה, את משקיעה 

את הזמן, ואת מפסיקה להרגיש אשמה על זה!

למרבה הצער, מרבית האנשים יעברו את כל חייהם בלי לחוות 

כלל את התחושה הזאת. נשים, במיוחד, אכזריות מאוד כלפי עצמן, 

ולעיתים קרובות הן משכנעות את עצמן לוותר על החלומות שלהן 

עוד לפני שהן מנסות בכלל להגשים אותם.

זאת טרגדיה.

כל כך הרבה פוטנציאל בלתי ממומש חבוי בתוך נשים שחוששות 

מדי לתת לעצמן הזדמנות. ברגע זה ממש לחלק מהנשים שקוראות את 
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השורות האלה יש רעיונות למלכ"רים שיכולים לשנות את העולם... 

לו רק היה להן האומץ להגשים את החלומות שלהן. לחלק מהנשים 

שקוראות את השורות האלה יש פוטנציאל לבנות חברה שתשנה 

את חיי המשפחות שלהן — ואת חייהם של אחרים שיושפעו באופן 

חיובי מהעסק שהן יקימו... לו רק הייתה להן החוצפה להאמין שהוא 

יצליח. ברגע זה ממש יש נשים מבין קוראות השורות האלה שימציאו 

את האפליקציה הגדולה הבאה, יעצבו את קו האופנה הגדול הבא, 

יכתבו את רב־המכר הגדול הבא או ייצרו את מוצרי היופי שכולנו 

נרוץ לקנות — אם רק יאמינו בעצמן.

חלום מתחיל תמיד בשאלה, והשאלה היא תמיד צורה כלשהי של 

מה אם...

מה אם אחזור ללימודים?

מה אם אנסה לבנות את זה?

מה אם אדחף את עצמי לרוץ 42 קילומטרים?

מה אם אעבור דירה לעיר חדשה?

מה אם אני זו שיכולה לשנות את המערכת?

מה אם אלוהים הכניס את זה ללב שלי מסיבה כלשהי?

מה אם אני יכולה להוסיף סכום כלשהו לחשבון הבנק שלנו?

מה אם אני יכולה לכתוב ספר שיעזור לאנשים?

המה אם הזה? זהו הפוטנציאל שלך שמתדפק על דלת ליבך ומתחנן 

בפניו למצוא את האומץ לעקוף את כל הפחד שיש לך בראש. המה 

אם הזה נמצא שם מסיבה כלשהי. המה אם הזה הוא התמרור שלך. 

המה אם הזה אומר לך מהו הדבר הבא שאת צריכה להתרכז בו.

אם כל אישה ששומעת את המה אם הזה בליבה תאפשר לו להזין 

את האש שבוערת בקרבה ודוחקת בה להגשים את מי שהיא עשויה 

להיות — לא רק שהיא תדהים את עצמה עם מה שהיא מסוגלת 

לעשות, היא תפתיע גם את כל השאר. אני משוכנעת שאם היא — אם 
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אנחנו — נחיה את החיים בניסיון מתמיד לענות על השאלה הזאת, 

ההשפעה על העולם סביבנו תהיה אטומית.

מדענים מעריכים כי אנו משתמשים רק בעשרה אחוזים מהמוח 

שלנו. אבל ראית פעם אחד מהסרטים האלה שבו לגיבור יש פתאום 

גישה לכל יכולות המוח? הוא לוקח גלולה או מקבל הכשרה מטעם 

סוכנות ממשלתית חשאית, ולפתע פתאום הוא יכול לכופף מתכת 

בכוח המחשבה שלו ולפתור את משבר העוני בעולם תוך כמה שעות 

כי הוא משתמש במלוא הפוטנציאל של המוח שלו. אני משוכנעת 

שנשים רבות בעולם שלנו הן כמו פיטר פארקר לפני עקיצת העכביש 

הרדיואקטיבי — הן מפעילות שבריר מהפוטנציאל שלהן כי הן לא 

נתקלו בזרז חזק דיו לשחרר את כולו.

רק מעטות מאיתנו מקבלות עידוד להאמין בעצמן ובפוטנציאל 

שלהן כבר מילדותן. והרי אנשים שזוכים לנקודת פתיחה טובה 

יותר בצעירותם נוטים לראות יותר אפשרויות. לכן אנשים שלימדו 

אותם מגיל צעיר להעריך את עצמם נוטים יותר להאמין ביכולותיהם 

כמבוגרים, ואנשים עם משאבים רבים יותר תופסים בדרך כלל מטרה 

כקלה יותר להשגה מאשר אלה שיש להם פחות. אבל מה אם לא 

גידלו אותך להאמין בעצמך? מה אם לא היו לך יתרונות או משאבים 

רבים? מה תהיה הסבירות לכך שתאמיני שאת מסוגלת להרבה יותר? 

ומה תהיה הסבירות לכך שתדבקי במטרה שלך כשתסטי מהמסלול?

אבל מה יקרה אם כן תדבקי בה? מה אם כן תאמיני? ולא רק את: 

מה יקרה אם כל מיני נשים בכל רחבי העולם יחליטו להחליף את 

הציפיות של אנשים אחרים מהן בתפיסות דמיוניות משלהן בנוגע 

למי שהן יכולות להיות?

את יכולה לדמיין לעצמך מה יקרה אם עוד עשרים וחמישה 

אחוזים מהנשים בעולם או עוד חמישה־עשר אחוזים או אפילו רק 

עוד חמישה אחוזים מהנשים יחליטו לאמץ את המה אם שלהן? את 

יכולה לדמיין מה יקרה אם הן יפסיקו לאפשר לתחושות האשמה או 
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הבושה שלהן — שנובעות מכך שהן לא מתנהגות בצורה מסוימת או 

שהן לא אישה מסוג מסוים — למחוץ את הפוטנציאל שלהן? את יכולה 

 לדמיין את הצמיחה האקספוננציאלית שהייתה ניכרת בכל תחום — 

אמנות, מדע, טכנולוגיה, ספרות? את יכולה לדמיין כמה שמחות 

ומסופקות הנשים האלה יהיו? את יכולה לדמיין איך זה ישפיע על 

המשפחות שלהן? ומה עם הקהילה? ומה עם נשים אחרות שרואות 

את ההצלחה שלהן, ומקבלות בזכותה השראה ותעוזה, ומשתמשות 

בה כזרז כדי להצית שינוי בחיים שלהן? אם אמנם הייתה מתרחשת 

מהפכה כזאת — מהפכה של מה אם — היינו משנות את העולם.

למעשה, אני מאמינה שאנחנו יכולות לשנות את העולם. אבל קודם 

כול, אנחנו צריכות להפסיק לחיות בפחד מכך שישפטו אותנו על 

מי שאנחנו. 

ישבתי כאן במשך שתים־עשרה הדקות האחרונות וניסיתי לחשוב 

איך בדיוק להכניס אותנו בנינוחות לנושא הדיון הזה, אבל את 

יודעת מה? כולנו נשים מבוגרות. אנחנו יכולות להתמודד עם זה. 

אנחנו יכולות לנהל שיחה כנה. אנחנו יכולות להתמודד עם מישהו 

שמחזיק לנו מראה מול החיים שלנו, ואנחנו יכולות להודות בכמה 

אמיתות קשות כשמדובר בדברים שמעכבים אותנו.

אז הנה זה: נשים מפחדות מעצמן.

לא, באמת. אם לא היינו מפחדות מעצמנו לא היינו מתנצלות כל 

כך הרבה על מי שאנחנו, על מה שאנחנו רוצות מהחיים ועל הזמן 

שנדרש מאיתנו כדי להגשים את שניהם.

מבחינת האישה הממוצעת, הסיפור הולך בערך ככה: כשהגעת 

לעולם היית לגמרי עצמך, בצורה מוחלטת. זו לא הייתה החלטה 

מודעת להיות בדיוק מי שאת, זה היה אינסטינקט. אולי היית קולנית 
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ואולי היית שקטה. יכול להיות שהשתוקקת לחיבוקים, ואולי דווקא 

הסתדרת לבד.

הצרכים שלך היו פשוטים, המיקוד שלך היה צלול כבדולח, ואף 

פעם לא חשבת להתנהג בצורה מסוימת — פשוט היית. ואז משהו 

השתנה. קרה משהו גדול, משהו שיעצב את שארית חייך, גם אם לא 

יכולת לדעת את זה באותו זמן.

למדת על ציפייה.

את היית פשוט עצמך התינוקית המתוקה, ויום אחד זה פתאום 

כבר לא הספיק. פתאום ציפו ממך לעשות דברים: להפסיק לזרוק את 

הבקבוק על הרצפה, להפסיק לצרוח כשלא עושים מה שאת רוצה, 

להתחיל להשתמש בשירותים כמו אדם רגיל, להפסיק לנשוך את אח 

שלך סתם כי בא לך. שני דברים קריטיים התרחשו בתקופה שבה 

הפכנו מתינוקות מקובלות לחלוטין כמו שאנחנו לילדות הנאלצות 

לענות על ציפיותיהם של אחרים.

הראשון הוא שלמדנו לחיות בתוך נורמות חברתיות. וזה דבר טוב 

כי, אחותי, אם עדיין היית משתמשת בחיתול בגיל שלושים ושתיים 

מכיוון שאף אחד לא עזר לך להבין איך להשתמש בשירותים, זה 

לא היה חמוד.

הדבר השני שקרה הוא שלמדנו איך להשיג תשומת לב, ובשביל 

ילד תשומת לב שווה לאהבה. למעשה, אם אף פעם לא תלמדי אחרת, 

את תעברי את כל החיים באמונה שלקבל תשומת לב של מישהו 

פירושו שאת אהובה. ראי: הרשתות החברתיות.

עכשיו תקשיבי, כי אני עומדת לספר לך משהו שעשוי לעזור לך 

להבין ממש כל אדם שאת מכירה ואולי גם את עצמך. כשהיית תינוקת 

בת יומה נזקקת לטיפול ולתשומת לב בלתי פוסקים כדי להישאר 

בחיים, אבל בשלב כלשהו הפסקת לקבל את תשומת הלב המלאה 

הזאת כי כבר לא היית זקוקה לה יותר. עדיין נהנית מתשומת לב 

של אנשים אחרים )אחרי הכול היית תינוקת(, ולכן המוח החכם שלך 
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התחיל לבדוק דרכים שבהן תוכלי לקבל תשומת לב לפי ביקוש. 

יש פעוטות שמקבלים תשומת לב באמצעות הפגנת חיבה, אז הם 

לומדים להיות תלויים בגילויי החיבה שהם מפגינים. פעוטות אחרים 

מקבלים תשומת לב כשהם עושים משהו שמצחיק את ההורים שלהם, 

אז הם לומדים להיות בדרנים. יש פעוטות שלומדים לקבל תשומת 

לב כשהם עושים משהו טוב שכולם משבחים; הם הופכים להיות 

הישגיים. יש פעוטות שמבחינים שכשהם נופלים ומקבלים מכה או 

כשהם חולים אימוש מקדישה להם זמן ותשומת לב נוספים; והנה, 

היפוכונדרית נולדה. יש פעוטות שלא מצליחים לקבל שום תשומת 

לב ולא משנה מה הם עושים, אז הם בועטים וצורחים ועוברים התקף 

זעם. כעס עדיף על התעלמות. הנטיות האלה של הפעוטות יכולות 

להפוך להרגלי ילדות. הרגלי ילדות שאינם משתנים הופכים לדרכי 

ההוויה הלא מודעת שלנו.

אני יודעת שזה נשמע כמו הכללה גורפת אחת גדולה, אבל ברצינות, 

תשאלי את עצמך אם זה נשמע כמו מישהו מהמבוגרים שאת מכירה. 

האם יש מישהו מהסובבים אותך שתמיד יש לו בעיות? מישהו שלא 

משנה איזה יום היום, השמיים תמיד נופלים עליו? זה מפני שהבעיות 

שלו מעניקות לו את תשומת הלב שהוא ָּכֵמַּה לקבל מאחרים. האם 

את מכירה מישהו שהוא משיגן יתר? מכור לעבודה? תמיד מלחיץ 

את עצמו? זה כנראה מפני שהוא — כמוני — קיבל תשומת לב 

בילדותו באמצעות הישגים, ומהרגלים קשה להיפטר. את מכירה 

נשים שנראות חסרות אונים לחלוטין? הן כל הזמן צריכות מישהו 

שיעזור להן, יפתור להן את הבעיה או ייעץ להן בכל החלטה? אני 

מוכנה להתערב על הדולר האחרון שלי שזה משום שהן גדלו בבית 

שבו האכילו אותן בשקרים הללו או שלטו בכל החלטה שלהן כל 

כך הרבה זמן, עד שאין להן שום אמון ביכולות שלהן.

אני מנסה להגיד שאנחנו לומדות בגיל צעיר מאוד שיש דברים 

שאנחנו יכולות לעשות כדי להשיג תשומת לב ולשמר אותה, וגם אם 
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האופנים המסוימים שבהם אנחנו עושות את זה משתנים ומחליפים 

צורה במשך חיינו, הרי הדרך הכוללת שבה מלמדים אותנו לקבל 

תשומת לב כילדות — להיות מבדרות או הישגיות, חולות כרוניות, 

כועסות מדי או תמיד במשבר — לרוב אינה משתנה, והיא משפיעה 

על הדרך שבה אנחנו מחפשות תשומת לב כבוגרות.

אני, למשל, תמיד קיבלתי תשומת לב מהוריי דרך הישג כלשהו, 

וזה לימד אותי בגיל צעיר מאוד שאני צריכה לעשות דברים כדי 

להרוויח את האהבה אלי. האם ההורים שלי אהבו אותי? בהחלט. 

אבל בשביל ילדה שעבורה תשומת לב היא ביטוי רגשי של אהבה, 

היעדר תשומת לב גורם לרצון נואש ללמוד מה היא יכולה לעשות 

כדי לזכות בה.

אז לסיכום: את ילדה ואת לומדת שהתנהגויות מסוימות יזכו אותך 

בתשומת לב. וזה מתחיל להשתרש בתוך האדם שאת נהיית בבגרותך. 

אבל זה לא הדבר המזיק היחיד שאת לומדת. בערך באותו גיל את 

לא רק לומדת איך להשיג אהבה, אלא גם אומרים לך מי את צריכה 

להיות כדי להמשיך לקבל אותה.

חשבת פעם כמה מהחיים הנוכחיים שלך מורכבים באמת מהבחירות 

שלך וכמה מהם הם בעצם רק הדברים שציפו ממך לעשות?

אני גדלתי בידיעה שאתחתן ואלד ילדים... ומהר. בעיירה הקטנה 

שבה נולדתי, רוב הבנות שלמדו איתי בתיכון ילדו את הילד הראשון 

שלהן עד גיל תשע־עשרה. כשאני ילדתי את בני הבכור בגיל עשרים 

וארבע נחשבתי כבר קשישה.

עשרים. וארבע.

מה??? בדיעבד זה נראה לי צעיר מאוד. כשאני חושבת על כך 

שאחד הילדים שלי יביא ילד לעולם לפני גיל עשרים וארבע אני 

נכנסת לנשימת יתר. יש כל כך הרבה חיים לחיות, כל כך הרבה 

דברים לראות, כל כך הרבה זוויות בתוכך שאת עדיין לא מכירה 

בגיל הזה. אני לא יכולה להגיד שהייתי משנה את מועד נישואיי או 
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את לידת ילדיי, כי זה אומר שלא היו לי הילדים שיש לי כיום. אבל 

ככל שאני מתבגרת, מתברר לי יותר ויותר שחינכו אותי לחשוב 

שהערך האמיתי שלי מבוסס על התפקיד שאמלא למען אנשים 

אחרים. אחרי הכול, כשאת נחשבת בעיני אחרים רעיה טובה או 

אימא טובה או בת טובה, זה מתבסס רק לעיתים נדירות על מידת 

הנאמנות שלך לעצמך.

אף אחד לא עומד בשיחות שאחרי הכנסייה ביום ראשון ואומר, 

"הנה ֶּבקה. אתם יודעים שהיא מסורה לטיפול עצמי. איזו אימא טובה." 

או, "היי, תראו! טיפני מתאמנת לקראת חצי המרתון הבא שלה. 

תראו כמה שעות היא משקיעה כדי להתחזק. איזו רעיה טובה!" אם 

השיחות האלה מתרחשות איפשהו, זה בטח לא בקרבת המקום שבו 

אני גדלתי. לא, במקום שבו גדלתי מלמדים נשים שכדי להיות אישה 

טובה את צריכה להיות טובה עבור אנשים אחרים. אם הילדים שלך 

מאושרים, את אימא טובה. אם בעלך מאושר, את רעיה טובה. ומה 

לגבי בת, עובדת, אחות, חברה טובה? כל הערך שלך כרוך למעשה 

באושרם של אחרים. איך מישהי יכולה להצליח לנהל את זה במשך 

חיים שלמים? איך מישהי יכולה לחלום על יותר מזה? איך מישהי 

יכולה ללכת בעקבות המה אם שלה, אם היא צריכה שמישהו אחר 

יאשר את זה קודם?

אין פלא שכל כך הרבה אימהות שולחות לי מכתבים ומספרות לי 

שהן איבדו את עצמן. ברור שהן איבדו את עצמן! אם את חיה את 

חייך כדי לרצות את כל הסובבים אותך, את שוכחת מה ייחד אותך 

פעם. מה הפך אותך למי שאת. ומה אם לא מצאת עדיין את בן הזוג 

שלך או שאין לך תשוקה לילדים? האם את סתם בזבוז של אישה 

כי אין לך בשביל מי להיות טובה?

לא. ברור שלא. את ישות עם תקוות ורצונות ומטרות וחלומות 

משלך. חלקם קטנים, זעירים )"אני רוצה לכתוב שירה"( וחלקם 

עצומים )"אני רוצה להקים חברה בשווי מיליון דולר"(, אבל כולם 
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שלך, והם בעלי ערך רק בשל העובדה שאת בעלת ערך. מותר לך 

לרצות יותר עבור עצמך מסיבה אחת ויחידה — כי זה משמח את 

הלב שלך. את לא צריכה לקבל רשות מאף אחד, ואת בהחלט לא 

צריכה להסתמך על תמיכה של מישהו בתור זרז שיביא אותך לשם.

למרבה הצער, לנשים רבות קשה להתמודד עם מה שאנשים אחרים 

עשויים לחשוב על המטרות שהציבו לעצמן. אז במקום לנסות להגשים 

אותן, הן מניחות לחלומות שלהן למות. או שהן מנסות להגשים אותן 

בסתר או, גרוע מזה, בתחושה מטרידה שהן אכזבו את כל הקרובים 

אליהן כי הן עושות משהו בשביל עצמן במקום בשביל כל השאר. 

הן מוצפות בתחושות אשמה ובושה ופחד. המה אם מפסיק להיות 

גחלת בוערת של אפשרויות בליבן והופך להיות רשימה מייגעת של 

האשמות נגד בראשן: מה אם אכשל? מה אם יצחקו עלי? מה אם אבזבז 

את הזמן שלי? מה אם זה ירגיז אותם? מה אם יחשבו שאני רודפת בצע? 

מה אם אני מפסידה את כל הזמן הזה עם המשפחה שלי לשווא?

כשאנחנו נשארות במקום הזה, הפחד מנהל את חיינו ומונע מאיתנו 

להתקדם קדימה, ולו במעט. אנחנו עלולות לחיות בפחד עצום מפני 

כישלון ועם תסביך פרפקציוניזם רציני. ואנחנו עלולות לפחד מכך 

שאולי אנשים אחרים כבר השיגו את מה שאנחנו חושבות עליו, ואם 

כן — מה הטעם? ואולי אנחנו מפחדות דווקא ממבוכה או מהאפשרות 

שנחזור )שוב( להרגלינו הישנים או מכך שאנחנו לא חכמות מספיק, 

יפות מספיק, צעירות מספיק, מבוגרות מספיק... יש כל כך הרבה 

דברים שאנחנו יכולות להיות "לא מספיק" בהם.

כנשים, עברנו חיים שלמים של שקרים שהזינו את הפחדים שלנו. 

עברנו חיים שלמים של אמונה בכך שהערך שלנו טמון בעיקר 

ביכולתנו לשמח אחרים. אנחנו מפחדות מכל כך הרבה דברים כשזה 

מגיע לחלומות שלנו, אבל הפחד הגדול ביותר הוא שישפטו אותנו 

על כך שאנחנו חולמות אותם מלכתחילה.

אז יש לי רק דבר אחד להגיד לך: שטויות.
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הגיע הזמן שמישהו יגיד את זה. אני אומרת שהשקר הזה הוא 

שטויות בחיים שלי, ואני בהחלט קוראת לו שטויות גם בשמך.

בתחילת כל שנה אני יושבת וחושבת מה יהיה נושא־העל המרכזי 

של העבודה שלי. אני מנסה לחשוב על מסר אלייך, אל השבט שלי, 

אל קבוצת הנשים הזאת שמבלה איתי באינטרנט. כשהתחלתי לכתוב 

את הספר הזה, שאלתי את עצמי מה אני רוצה לומר לכן — כאחיות 

ובנות וחברות ונשים עצמאיות וחזקות. מה אני משתוקקת שתדעו. 

והתשובה שזרמה מתוך הלב שלי באה מניצוץ המה אם שלי.

אם יש דבר אחד שאני רוצה להגיד לך, דבר אחד שאני רוצה 

לשכנע אותך להאמין בו, זה שנועדת ליותר. נועדת להגשים את 

החלומות שאת מפחדת שיהיו לך. נועדת לעשות את הדברים שאת 

לא חושבת שאת מוכשרת בהם. נועדת להיות מנהיגה. נועדת לתרום 

לחברה. נועדת לעשות שינויים לטובה, הן בקהילה המקומית שלך 

והן בעולם כולו. נועדת להיות יותר ממה שאת היום, ומה שחשוב 

הוא שהגרסה שלך ל"יותר" אולי לא נראית כמו הגרסה שלי או שלה.

בשבילך, "יותר" זה אולי להירשם סוף־סוף למרוץ של עשרה 

קילומטרים. לגבי מישהי אחרת "יותר" זה לנקוט צעדים כדי לשנות 

את התזונה שלה ולאמץ אורח חיים בריא יותר. למישהי נוספת "יותר" 

זה לחזור ללימודים, ובשביל אישה אחרת "יותר" זה לצאת ממערכת 

יחסים עם מישהו שמתנהג אליה באופן פוגעני. "יותר" אולי נראה 

כמו לא לעלות שוב על הקרוסלה של מערכת היחסים הרעילה הזאת 

ולהסתובב עליה פעם אחר פעם. יש נשים שבשבילן המשמעות של 

"יותר" היא להיות טובות יותר לעצמן, ויש כאלה שבשבילן היא 

יותר זמן פנוי ומנוחה. יש מישהי שמבחינתה "יותר" זה לשלוט 

במזג שלה ולספור עד עשר לפני שהיא צועקת על הילדים, ואולי 

מבחינתך "יותר" זה להשיג יותר שליטה על הרגשות שלך או לזכות 

ליותר טיפול נפשי או לשתות יותר מים או להאמין עוד יותר שאת 

מסוגלת לגדולה או לחשוש פחות ממה שמישהו אחר חושב עלייך.
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ההגדרה שלך היא מישהי שנועדה ליותר, והרצון שלך ליותר הוא 

לא משהו שאת צריכה להתבייש בו! הפוטנציאל שלנו — הפוטנציאל 

הטמון בכל אחת ואחת מאיתנו — הוא המתנה שקיבלנו מהבורא 

שלנו. מה שתעשי עם הפוטנציאל הזה הוא המתנה שאת נותנת 

בחזרה לעולם. הדבר הגרוע ביותר שאני יכולה לדמיין לעצמי הוא 

שאת עלולה למות עם הפוטנציאל הלא ממומש הזה עדיין בתוכך. 

ולכן כתבתי את הספר הזה )שקראתי לו בהתחלה כשם השיר של 

דמי לובאטו) בתור מדריך שטח, וגם בתור הרוח שתלבה את הלהבות 

מניצוץ המה אם שלך עד שיהפכו לאש משתוללת.

למה?

כי העולם זקוק לניצוץ שלך. העולם זקוק לאנרגיה שלך. העולם 

זקוק לכך שתהיי נוכחת בחיים שלך ותממשי את הפוטנציאל 

שלך! אנחנו צריכות את הרעיונות שלך. אנחנו צריכות את האהבה 

והאכפתיות שלך. אנחנו צריכות את התשוקה שלך. אנחנו צריכות 

את המודלים העסקיים שלך. אנחנו צריכות לחגוג את ההצלחות 

שלך. אנחנו צריכות לראות אותך קמה שוב אחרי הכישלונות שלך. 

אנחנו צריכות לראות את האומץ שלך. אנחנו צריכות לשמוע את 

המה אם שלך. אנחנו צריכות שתפסיקי להתנצל על כך שאת מי 

שאת ושתהפכי להיות מי שנועדת להיות. 

לקח לי הרבה זמן להבין איך בדיוק אני רוצה לכתוב את הספר 

הזה. הספר מורכב מהעצות הכי טקטיות — כך אני מקווה לפחות — 

שכתבתי אי־פעם. רציתי שהן יהיו קלות להבנה וקלות ליישום על 

כל סוג של מטרה, ולכן הייתי צריכה להגיע ַלליבה של מה שאפשר 

לי להגשים את החלומות שלי. מה ששאלתי את עצמי בסופו של 

דבר היה: אילו גורמים סייעו לי או הפריעו לי בדרך להגשמת המטרות 

האישיות שלי במשך חמש־עשרה השנים האחרונות? אחרי הכול, אני 
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לא מומחית. אני לא יודעת הכול ואני לא פרופסורית, ואני לא יודעת 

מה התשובה עבור כל האחרות. מה שאני כן יודעת זה איך להגיע 

מעיירה קטנה ומילדות טראומטית ולהתפתח ליזמית מצליחה שהקימה 

חברה בשווי מיליוני דולרים, כשבידיה תעודת בגרות בלבד. אני 

כן יודעת איך להפוך מילדה צעירה וחסרת ביטחון, מוצפת חרדה 

מתפיסות של אנשים אחרים, לאישה בטוחה בעצמה וגאה. אני כן 

יודעת איך להפוך מאישה בעלת עודף משקל חמור ולא בריא בגלל 

שימוש במזון כמנגנון התמודדות, שלא מסוגלת לעלות במדרגות 

בלי להתנשף, לאצנית מרתון שמזנקת מהמיטה כל בוקר ומוכנה 

להסתער על היום שלפניה. אני כן יודעת איך להפוך מאדם נואש 

שעסוק בריצוי אחרים בתקווה לקבל אהבה לאישה שכל כך מלאה 

באהבה — לאחרים, לתשוקות שלה, לעבודה שלה — עד שהיא כבר 

לא צריכה לחפש אותה בדרכים שליליות. כל תחומי הצמיחה האלה 

בחיי היו פעם מטרות שהצבתי לעצמי, ואף על פי שלא ידעתי מה 

אני עושה כשיצאתי לדרך הזאת, אני יכולה כיום להביט לאחור 

ולראות מה משותף לכל הצלחה וכישלון שהביאו אותי משם לכאן.

אני לא מומחית. אני החברה שלך רייצ'ל, ואני רוצה לספר לך מה 

עבד בשבילי. ניסיתי קצת מכל דבר, אבל בסופו של דבר, השגת 

מטרות גדולות — הן מבחינה אישית והן מבחינה מקצועית — הסתכמה 

אצלי בשלושה דברים:

ויתור על התירוצים שהשאירו אותי תקועה.. 1

אימוץ הרגלים והתנהגויות טובים שסייעו לי להצליח.	. 

רכישת המיומנויות הדרושות לי לצמיחה אקספוננציאלית.	. 

למען האמת, בזמן שעברתי את השלבים האלה לא הייתה לי די 

מודעות עצמית כדי לזהות אותם, אבל עכשיו אני יכולה להסתכל 

לאחור ולראות שאלה היו הגורמים העיקריים שהובילו לכל הצלחה 



XXIV

תפסיקי כבר להתנצל

שחוויתי לאורך הדרך. לכן סידרתי את שלושת חלקי הספר בסדר 

הבסיסי הזה.

התחלתי בתירוצים שאת צריכה לשחרר, כי אם לא תזהי עכשיו 

את הדברים שמגבילים אותך, לעולם לא תוכלי להתגבר עליהם. 

את גם תראי שהחלק על התירוצים הוא הארוך ביותר בספר. זה לא 

במקרה. ההרגלים והמיומנויות שאנו זקוקות להם פשוטים למדי, 

אבל סוללת התירוצים שעומדת בין המקום שאנחנו נמצאות בו לבין 

המקום שאליו אנחנו רוצות להגיע ארוכה ודרמטית יותר מ"חלף עם 

הרוח". ברגע שתתעמקי בתירוצים ותזהי את השקרים שהם מורכבים 

מהם, תוכלי להתקדם לדברים שמחזקים אותך.

המשכתי עם החלק השני של הספר, התנהגויות שאת צריכה לאמץ, 

וזו דרכי היפה להגיד לך שלהרגלים שלך יש חשיבות רבה מאוד. אם 

את רוצה לראות התקדמות ותוצאות, עקביות היא המפתח. כלומר, 

את לא יכולה לעשות משהו פעם אחת או אפילו עשר פעמים ולצפות 

שזה יביא אותך למקום שאליו את רוצה להגיע. את צריכה לפתח 

התנהגויות שיהיו כל כך טבעיות עבורך עד שתרגישי שהן מוטבעות 

בדנ"א שלך. את צריכה לעשות את זה כך שלחיות בתור הגרסה 

הטובה ביותר של עצמך יהיה הרגיל החדש שלך.

ולבסוף, סיימתי במיומנויות שאת צריכה לרכוש. אלה דברים 

אוניברסליים שכולם זקוקים להם כדי להגשים כל מטרה שהיא. 

מה שעלול לבלבל אותך הוא שהפריטים האלה נתפסים רק לעיתים 

נדירות כמיומנויות. דברים כמו ביטחון עצמי או התמדה נחשבים 

בדרך כלל תכונות אופי ש"או שיש לך או שאין לך", אבל אני רוצה 

לשנות את התפיסה שלך בנוגע אליהם. את יכולה לטפח תכונות 

אישיות חיוביות חדשות בעצמך, וחשוב אף יותר — את חייבת לעשות 

זאת אם את רוצה להשיג את המטרות האישיות שלך ביתר קלות.
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בספר הזה יש הרבה מידע )שהשגתי במשך חיים שלמים(, אבל 

בבקשה אל תיתני לו להציף אותך. את חזקה ונועזת ומסוגלת 

ליותר. מכאן ואילך, אנא בחרי לראות רעיונות לשינוי כאפשרויות 

בחייך. חיים מלאי אפשרויות הם מתכון לגדּולה שנועדת לה. בואי 

נקפוץ למים!


