
 

 

 

               
 

Skyvrit Academy Copyrights 

  

Skyvrit Academy website ("Skyvrit Academy Wings" Included) is 

subject to protection under copyrights, trademarks and/or other 

intellectual property rights owned, controlled or licensed by Skyvrit 

Academy. These rights are protected by common law, state laws, and 

Israel and international laws. Skyvrit Academy expressly reserves all 

rights, titles, and interests in and to all copyrights, trade names, logos, 

patents, links and other intellectual property and proprietary rights in and 

to the Site (Skyvrit.com), including but not limited to any images, 

photographs, animations, video, audio, music, text, and "applets"; the 

overall "look and feel", processes, software, technology, and other 

materials and users personal information ("WINGS" included) which 

appear on this Site, ; and the business processes used to market products 

and services. You agree that your rights are limited to those granted 

herein, and you will not acquire any rights except as expressly set forth 

in this Agreement. You may NOT use any of the mentioned above for 

any commercial use or any other use for that matter except for personal 

use as part of the Skyvrit Academy service Terms Of Use. You may 

NOT publish, post, share any of the Skyvrit Academy’s final product's 

links, (Descriptions links are not included). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 לפנות בוקר. 03:4השעה היא 

כל בוקר, מתעוררים בלקום?, חייבים לקום, זה מה שעושים 
 וקמים מהמיטה.

והדבר האחרון שאני רוצה זה  ,התחרות היא הדבר הכי חשוב בחיי
 לפספס את ההזדמנות הזו, הזדמנות חיי.

אף אחד לא מאמין בי.  אמא שלי חושבת שאגרוף הוא הדבר 
גרוף מין שא  הטיפשי והאלים ביותר שראתה מימיה.  אבא שלי מא

ף הוא טוען שלעולם לא אוכל להרוויח כס הוא אינו מקצוע אמיתי.
 מהמקצוע הזה.

זה נכון.  אני לא מרוויח הרבה כסף בתחרויות האלה אבל אני 
מאמין שזה ישתנה בקרוב.  מצאתי מאמן ביום חמישי שעבר, 

מצאתי מישהו סוף סוף אחרי שנה שלמה של חיפושים, אני שמח ש
 אין אף אחד. ,שמאמין בי.  אבל חוץ ממנו שיאמן אותי, מישהו

 מה עושים כשאף אחד לא מאמין בך? , בחלומות שלך? 

הם  .שונה, מיוחד.  אני לא כמותם אני -יש דבר אחד בו אני בטוח
דקות  0304ויתרו מזמן ואני?, אני חייב לקום כי השעה היא כבר 

 לול לפספס את האימון שלי.עאני   וככל שעובר הזמן

ר בבירור. רואה את מטרתי יות אני אני חייב לומר שמיום ליום 
 להצליח. -במטרה שליובטוח בעצמי  אני מרגיש 

 

 



 

 

 עוד יום במסע שלי לעבר הגשמת החלום....שלי.

 

הרצון להראות לכל אותם אלו שלא מאמינים בי, האנשים הכי 
אני לא רוצה   .אליי, שיש סיבה לכך שאני עושה את זהקרובים 

להיות כמו כולם ולחיות את חייהם של אחרים.  אני רוצה לחיות 
את חיי בדיוק כפי שאני רוצה לחיות אותם, אני רוצה להיות 

 מאושר.

 

ַאת, שהחלום שלך  -אני לא יודע מי מקשיב לי עכשיו, אבל בבקשה
שכולם אמרו לך שלעולם לא תצליחי לעסוק בדבר , עדיין בוער בך

ו את כלכך אוהבת, שהשאיפה לראות מקומות אחרים שאותהזה, 
היום אני מבין  . , אל תוותריבך ותרבויות אחרות עדיין קיימים
 לעמוד מול כולם.כדי שאנו זקוקים לכוחות מיוחדים 

כך חזק וכמעט והגשמת אותו אך  אתה, שרצית פעם משהו כל
תראה כמה אנשים ברגע האחרון היה מי שדאג לומר לך "עזוב, 

, אל "הגיע הזמן שתתעורר"או  ונכשלו..."ניך ניסו את זה, לפ
 תוותר.

כי אתה לא שואף לקבל משהו בדיוק באותה צורה שמישהו אחר 
. אתה רוצה ליצור את החוויה האישית שלך, אין טעם וקיבל אות

אותה  אתה רובוט. ,להיות כמו כולם, כי אז אתה כבר לא אנושי
שוט הרצון שלהם להשתלב ההתעוררות עליה הם מדברים היא פ

בחברה, אבל לא הרצון הוא מה שמניע אותם, אלא הפחד.  הפחד 
 להיות אחר וכיצד האחר יגיב.

 

 

 



 

 

-ו של האחר אליכם נובעת מהפחד שלוברגע שאתם מבינים שעצת
מרו "מה יגידו" , אי -ותר, או בקיצור עצמו להיות שונה, להעיז י

 תודה והמשיכו הלאה.

 .ובכם יוק באותה צורה בה אני מאמין בעצמיתאמינו בעצמכם, בד

תזכרו להודות על כל אלו שאמרו לכם לא, משום שהם אלו שגרמו 
 למטרה שלכם להיות יותר ברורה.

 

 

אני ממש  .0340זהו, עכשיו באמת צריך לקום השעה היא כבר 
קרה, זה מה שקורה . אני בטוח שמשהו טוב ימצפה ליום הזה

חמים לו .עבור מה שהם רוצים לוחמיםהלה א לכלכלל בדרך 
היום מצפה לי אימון נוסף עם המאמן שלי.  הוא ונהנים מהדרך. 

 ." אתה עוד תגיע לאליפות, חכה ותראה" -דואג לומר לי כל הזמן 

 

 האמת היא שאני לא צריך לחכות אני כבר רואה את זה מגיע.

אני לא מפסיק לפנטז על הרגע בו הוריי ישבו ביציע הקהל ויריעו 

! אתה עומד לסיים את הסיבוב הזה, ון! יופי’לי, "כל הכבוד ג
 אנחנו גאים בך!"  !תמשיך ככה

 

 

 מה אתם חושבים? יש עוד סיכוי כזה? , אני מאמין שיש.

איגרוף.  הוא ביקש ממני כבר כמה  -, קווין, מודע לעיסוקידוד שלי
פעמים להפסיק. קווין הוא בחור מאוד מחושב, הוא יועץ השקעות 

 ליטי. ועו, מקצוע מאוד אנבמקצ



 

 

 אני זוכר כשדיברנו, אני והוא בפעם הראשונה על עניין האיגרוף.

 הוא אמר לי.ם שלנו צריך כסף, והרבה." "אתה חייב להבין שבעול

 שיש צורך בכך.לא חשבתי לא עניתי לו.  

 

הוא לרוב אחד מן האנשים שגורמים לי לעיתים להרגיש  ,קווין
 מתוסכל.  אני מנסה להתעלם ולהמשיך הלאה. 

זה לא פשוט להתמודד עם כל העולם ולהילחם על מה שאתה 
לבסוף  ,באמת רוצה.  אני תמיד אומר שאם באמת רוצים משהו

 .להשיג אותו גם מוצאים את הדרך

לא אני באמת עלול קום ו  אני חייב ל ...,איכשהו נגמר לי הזמן
אני מניח שזה  .לאחר, חוץ מזה עד כמה אפשר לחשוב עם עצמך?

 דרך פעולתו של לוחם.

 

 , קמתי.אנשים בוקר טוב 

 


