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במסלול שעליו אנו כבר פוסעיםואנו נמשיך כבר נקבע ברובו מה שיקרה בעתיד א

אפשרויות מרובותוהוא טומן בחובו טרם נקבע , העתיד ברובוב

או

אחד מן ההיגדים שעמו אתם הכי מסכימים ורשמו את האות הגדולה ביחרו

אין תשובה נכונה יותר: זכרו



על איך יראה העתידאין הרבה השפעה אישית מאיתנולכל אחד ג

על איך יראה העתידיש השפעה אישית רבה מאיתנולכל אחד ד

או

אחד מן ההיגדים שעמו אתם הכי מסכימים ורשמו את האות הגדולה ביחרו

אין תשובה נכונה יותר: זכרו



אג
הצופים

מקבלים החלטות  המובילים

אשר תקבענה מה יהיה החוף  

,  עבורם. שאליו תגיע הספינה

האופק פתוח וכל האוקיינוס  

.  עוד לפניהם

אנשים עם גישת עתיד כזאת  

שהעתיד מלא  , מאמינים

באפשרויות והזדמנויות  

ושהחלטותינו ומעשינו בפועל  

.  יקבעו כיצד יראה העתיד

מובילים הם בדרך כלל 

,  אנשים עם דמיון מפותח

אופטימיים מנהיגים חזקים  

.ומוכנים לקחת פיקוד

רואים שפע של  החקרנים

הזדמנויות ומוכנים ללכת עם  

.כל מה שמגיע

אנשים עם גישה זו אל העתיד  

שהעתיד טרם נקבע , מאמינים

ולמרות זאת הוא יגיע בדרכו 

אין  , מעשים של יחידים. שלו

ביכולתם להשפיע על מופעי  

.העתיד

חקרנים הם בדרך כלל 

חולמים הרואים את הטוב  

.בכל מצב

יודעים מה כיוון  הנווטים

התנועה של הספינה  אך הם 

מאיתנוגם יודעים שכל אחד 

חייב לקבל על עצמו אחריות  

.כדי שהמסע יהיה חלק

אנשים עם גישה זו אל העתיד  

מאמינים שאנחנו במסלול אל 

ושההחלטות  , עתיד כלשהו

-שנקבל והמעשים שניזום 
עוזרים לקבוע במדויק כיצד 

.נגיע לשם

נווטים בדרך כלל בטוחים  

,  בעצמם ובעלי כושר הכרעה

ורוצים להגביל את רמת

ודאות במצבים שבהם -האי

.הם מעורבים

בוחנים מה קורה  הצופים

מסביבם ורואים כיצד כל  

החלקים מסתדרים יחד לכדי 

מתכונת של מסלול אל  

.העתיד

אנשים עם גישה זו אל העתיד  

שאנו יכולים לדעת  , מאמינים

מה צפוי לקרות אם רק נשים 

שתפקידם  , הם מאמינים. לב

הוא לצפות פני עתיד אבל לא  

.בהכרח לעצב אותו

יכולים  –צופים פני עתיד 

בדרך כלל לצפות מה קורה  

מסביבם טוב יותר מאחרים  

.ומוכנים לזרום עם הזרם

המוביליםהחקרניםהנווטים

בדבגאד



חישבו

כיצד אופן המבט שלכם אל העתיד יכול להיות לכם לעזר 

שנים מהיום10-15כאשר תהיו מבוגרים יותר 

חישבו

אל העתיד יכול גם הוא להיות לכם לעזר אופן מבט אחר משלכם כיצד 

שנים מהיום10-15כאשר תהיו מבוגרים יותר 


