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FINIR DE VERIFIER LA TRAD
Cette semaine, on a fêté la langue
française et la Francophonie -
c’est-à-dire l’ensemble des pays et des
personnes qui parlent français dans le
monde.
Et comme vous le savez, je suis
professeur de français… enfin, de FLE
plus exactement - le FLE c’est le
français langue étrangère. Parce qu’on
n’enseigne pas le français de la même
façon à des Français, à des gens dont
c’est la langue maternelle, et à des
personnes pour lesquelles c’est une
langue étrangère.
Cette semaine de la Francophonie est

השבוע חגגנו את השפה הצרפתית ואת
הפרנקופוניה - כלומר כל המדינות והאנשים

אשר מדברים צרפתית בעולם.

וכפי שאתם יודעים, אני מורה לצרפתית... ובכן,
צרפתיתהיאFLE-דיוקליתרFLEל-מורה

כשפה זרה. כי צרפתית לא נלמדת באותו אופן
לצרפתים, לאנשים שזו שפת האם שלהם

ולאנשים שזו שפה זרה עבורם.

שבוע הפרנקופוניה הוא הזדמנות לארגן



l’occasion d’organiser partout dans le
monde des événements pour célébrer
la langue française : des pièces de
théâtre, des rencontres avec des
auteurs francophones, des spectacles,
des concerts, des conférences, des
films, des expositions etc etc. Bref,
toute une variété d’activités culturelles
autour de la langue française.
C’est aussi l’occasion pour les Instituts
français et les Alliances françaises dans
le monde, mais aussi tout simplement
les écoles de langue, de promouvoir
leurs cours de français. Logique, me
direz-vous.
Eh bien, il y a une chose que je n’ai
jamais vraiment comprise quand on fait
la promotion du français, des cours de
français. Oui, pour promouvoir le
français, c’est-à-dire pour en faire la
publicité, pour inciter, encourager les
gens à apprendre cette langue, on met
souvent en avant deux grandes
informations, on parle de deux faits :
Premièrement, le français est la
cinquième langue parlée dans le
monde, après le mandarin, l’anglais,
l’espagnol et l’arabe.
Deuxièmement, le français est la
seconde langue la plus enseignée dans
le monde, juste après l’anglais.
Alors, certains d’entre vous ne
comprendront peut-être pas mon
étonnement, le fait que je sois surprise.
Ou peut-être que vous pensez
exactement le contraire. Mais moi,
franchement, si le français n’était pas
ma langue maternelle, un tel argument
(cinquième langue parlée dans le
monde, la seconde langue la plus
enseignée), oui, un tel argument ne me
pousserait pas du tout à l’apprendre.

Je comprends et parle trois langues en
plus du français : l’anglais, l’allemand et
l’hébreu. Je peux me débrouiller en
espagnol, parce que j’ai appris toute
seule il y a quelques années et c’est
très similaire au français - en tout cas
du point de vue du vocabulaire, et donc
c’est facile pour moi. Se débrouiller, ça

אירועים בכל רחבי העולם כדי לחגוג את השפה
הצרפתית: הצגות, מפגשים עם סופרים דוברי

צרפתית, מופעים, קונצרטים, הרצאות, סרטים,
תערוכות וכו'. בקיצור, מגוון שלם של פעילויות

תרבותיות סביב השפה הצרפתית.

זו גם הזדמנות עבור מכונים צרפתיים ו"אליאנס
פראנסז" ברחבי העולם, אבל גם פשוט לבתי

ספר לשפות, לקדם את קורסי הצרפתית
שלהם. הגיוני, אפשר לומר.

ובכן, יש דבר אחד שמעולם לא ממש הבנתי
כשמקדמים שיעורי צרפתית. כן, כדי לקדם את

השפה הצרפתית, כלומר לפרסם אותה, לשכנע,
לעודד אנשים ללמוד את השפה הזו, לעתים

קרובות אנו מציגים שתי פיסות מידע עיקריות,
אנו מדברים על שתי עובדות:

ראשית, צרפתית היא השפה החמישית
המדוברת בעולם, אחרי מנדרינית, אנגלית,

ספרדית וערבית.

שנית, צרפתית היא השפה השנייה הכי נלמדת
בעולם, בדיוק אחרי אנגלית.

אז אולי חלקכם לא מבינים את התדהמה שלי,
את העובדה שאני מופתעת. או אולי אתם

חושבים בדיוק ההפך. אבל אני, למען האמת,
אם צרפתית לא הייתה שפת האם שלי, טיעון

כזה (השפה החמישית המדוברת בעולם,
השפה השנייה הכי נלמדת), כן, טיעון כזה לא

היה דוחף אותי בכלל ללמוד אותה.

אני מבינה ודוברת שלוש שפות בנוסף
לצרפתית: אנגלית, גרמנית ועברית. אני יכולה
להסתדר בספרדית, כי לימדתי את עצמי לפני

כמה שנים וזה מאוד דומה לצרפתית – לפחות
SEלי.קלזהאזהמילים,אוצרמבחינת

DEBROUILLERלהצליחלהסתדר,אומר
לעשות משהו.



veut dire réussir à faire quelque chose
qui a priori n’est pas facile.
Je n’ai appris aucune de ces langues
parce qu’elles étaient beaucoup ou peu
parlées dans le monde. Je sais que
l’anglais est évidemment très utile, voire
indispensable aujourd’hui. Mais je l’ai
surtout apprise, d’abord parce qu’on
m’a obligée à le faire quand j’étais à
l’école, et plus tard j’ai fortement
amélioré mon anglais parce que j’ai
rencontré des gens, qui parlaient
anglais, et j’avais besoin de
communiquer avec eux. Avant de me
décider à apprendre l’allemand, je n’ai
pas cherché à savoir combien de
personnes parlent l’allemand dans le
monde. Ça m’est d’ailleurs
complètement égal.
J’ai choisi d’apprendre ces langues (et
j’aimerais bien en apprendre d’autres
dans le futur) pour plusieurs raisons.
Parce que j’aime leur mélodie, parce
que j’en ai besoin dans ma vie (ou j’en
ai eu besoin dans ma vie), parce que
j’ai vécu dans un pays ou avec des
gens qui parlent cette langue, bref,
parce que j’en avais une certaine utilité.
Ou bien parce que j’aime la langue, à
l’oreille. Comme l’espagnol par
exemple. Je n’ai jamais habité dans un
pays hispanophone (c’est-à-dire où on
parle espagnol), et je n’en ai pas
l’intention, mais j’aime les sons que
j’entends, la mélodie.

En fait, quand on décide d’apprendre
une langue, quand on commence, il faut
avoir une intention de départ, comme
pour le sport, ou pour un régime. Avoir
un objectif, un but. Ça peut être quelque
chose de lointain, comme un rêve qu’on
voudrait réaliser. Mais c’est mieux
d’avoir quelque chose de concret, qu’on
peut mesurer. Je veux dire par là
quelque chose qu’on peut noter sur un
papier et savoir exactement quand on a
atteint ce but, quand on a réalisé notre
objectif. Et c’est très important parce
que c’est cet objectif qui va vous
permettre de rester motivé pendant

לא למדתי אף אחת מהשפות האלה כי הן
מדוברות הרבה או מעט בעולם. אני יודעת
שאנגלית היא כמובן מאוד שימושית, אפילו
חיונית היום. אבל מעל הכל למדתי אותה,

תחילה כי נאלצתי לעשות את זה כשהייתי בבית
הספר, ובהמשך שיפרתי את האנגלית שלי כי
פגשתי אנשים, שדיברו אנגלית, והייתי צריכה

לתקשר איתם. לפני שהחלטתי ללמוד גרמנית,
לא חיפשתי לדעת כמה אנשים מדברים גרמנית

בעולם. זה לא ממש משנה לי.

בחרתי ללמוד את השפות הללו (ואשמח ללמוד
עוד בעתיד) מכמה סיבות. כי אני אוהבת את

המנגינה שלהן, כי אני צריכה את זה בחיים שלי
(או שהייתי צריכה את זה בחיים שלי), כי חייתי

בארץ או עם אנשים שמדברים בשפה הזו,
בקיצור כי היה לי שימוש בזה. או כי אני אוהבת

שפה, לפי האוזן. כמו ספרדית למשל. מעולם
לא חייתי במדינה דוברת ספרדית (כלומר בה
מדברים ספרדית), ואני לא מתכוונת לעשות

זאת, אבל אני אוהבת את הצלילים שאני
שומעת, את המנגינה.

למעשה, כאשר מחליטים ללמוד שפה, כאשר
מתחילים, חייבים לקבוע כוונה, כמו בספורט, או

בדיאטה. צריך מטרה. זה יכול להיות משהו
רחוק, כמו חלום שהיינו רוצים להגשים. אבל
עדיף משהו קונקרטי שנוכל למדוד. בכך אני

מתכוונת למשהו שניתן לרשום על פיסת נייר
ולדעת בדיוק מתי מגיעים ליעד הזה, מתי

משיגים את המטרה. וזה חשוב מאוד כי
המטרה הזו היא שתאפשר לנו לשמור על
מוטיבציה לאורך תהליך הלמידה, כל עוד

לומדים. ומכוון שלא קל ללמוד שפה, זה יכול
לקחת הרבה זמן לפעמים, אז עדיף להיות בעל

מוטיבציה טובה.



toute la durée de votre apprentissage,
pendant tout le temps où vous allez
apprendre. Et comme ce n’est pas
facile d’apprendre une langue, ça peut
être très long parfois, il vaut mieux être
bien motivé.

Je vais vous donner un exemple
concret. Imaginez que je décide de faire
un régime, de perdre 10 kilos. Si on
adapte l’argument “le français est la
seconde langue la plus enseignée dans
le monde”, je devrais dire que je décide
de perdre dix kilos parce qu’en
moyenne dans le monde, les femmes
de mon âge pèsent dix kilos de moins
que moi. Avouez que c’est un peu
stupide comme argument. Autre
argument, autre objectif, plus logique :
je veux perdre 10 kilos parce que je me
trouve grosse et que j’ai honte de mon
apparence physique. A priori, on
pourrait dire que c’est une bonne
raison, mais notez que c’est assez
vague, négatif, et… qu’est-ce qui me dit
qu’avec 10 kilos de moins je ne vais
plus me trouver grosse ? Est-ce que cet
argument va m’aider à rester motivée
pendant toute la durée du régime. J’en
doute. Par contre, si je décide de faire
un régime parce que je veux être
capable de mettre cette robe au
mariage de ma soeur l’année
prochaine, ou parce que je veux me
sentir bien en bikini cet été, ou parce
que je veux pouvoir monter les
escaliers jusqu’à mon appartement
sans être essoufflée, ça veut dire sans
manquer de souffle, sans avoir du mal à
respirer. Ça, c’est un objectif concret.
Mesurable. Positif. Qui va me garder
motivée.

Quand on apprend une langue, c’est la
même chose. Il faut se donner un
objectif de départ. Et parfois ajouter
d’autres objectifs en cours, quelques
mois après avoir commencé. Par
exemple, vous apprenez le français
parce que vous avez prévu un voyage
en France l’année prochaine et vous

אני אתן לכם דוגמה קונקרטית. תארו לעצמכם
אםקילו.10לרדתדיאטה,לעשותשהחלטתי

נתאים את הטיעון "צרפתית היא השפה השנייה
הכי נלמדת בעולם", אצטרך לומר שהחלטתי
לרדת בעשרה קילו כי בממוצע בעולם, נשים
בגילי שוקלות עשרה קילו פחות ממני. תודו

שזה קצת טיפשי בתור טיעון. עוד טיעון, עוד
קילו10לרדתרוצהאנייותר:הגיוניתמטרה,

כי אני חושבת שאני שמנה ומתביישת במראה
הפיזי שלי. אפריורי, אפשר לומר שזו סיבה

טובה, אבל שימו לב שהיא די מעורפלת,
פחותקילו10שעםליאומרמהו...שלילית,

אני כבר לא אחשב את עצמי שמנה? האם
הטיעון הזה יעזור לי לשמור על מוטיבציה

במשך כל הדיאטה? אני בספק. מצד שני, אם
אחליט לעשות דיאטה כי אני רוצה להיות

מסוגלת ללבוש את השמלה הזו בחתונה של
אחותי בשנה הבאה, או כי אני רוצה להרגיש

טוב בביקיני הקיץ, או כי אני רוצה להיות
מסוגלת לעלות במדרגות לדירה שלי בלי להיות

חסרת נשימה, כלומר בלי להתנשף, בלי
להתקשות לנשום. זו מטרה קונקרטית. ָמִדיד.

ִחיּוִבי. שישאיר אותי עם מוטיבציה.

כשלומדים שפה, זה אותו דבר. צריך להגדיר
לעצמנו מטרה בהתחלה. ולפעמים מוסיפים

מטרות בדרך, כמה חודשים אחרי שמתחילים.
לדוגמה, אתה לומד צרפתית כי תכננת טיול

לצרפת בשנה הבאה ואתה רוצה להיות מסוגל
לתקשר בצרפתית במקום, במלון, במסעדה,

במוזיאונים, עם אנשים ברחוב וכו' .
או שהחברה שלך נכנסת לשוק הצרפתי ואתה



voulez pouvoir communiquer en
français sur place, à l’hôtel, au
restaurant, dans les musées, avec les
gens dans la rue etc.
Ou bien votre entreprise se lance sur le
marché français et vous voulez faire
partie de l’équipe qui travaillera dans ce
service.
Ou enfin, vous avez envie de lire
Molière dans le texte - dans le texte, ça
veut dire dans la langue d’origine. Et
vous vous donnez un an pour y arriver.
Pour réussir.
Non seulement c’est concret,
mesurable et positif. Mais ça va vous
motiver. Et surtout, ça va vous
permettre de définir exactement ce que
vous devez ou voulez apprendre. Si
vous allez utiliser le français dans votre
travail, vous devez vous concentrer,
vous focaliser sur le vocabulaire
professionnel et sur les échanges dans
ce domaine.
Si vous voulez lire Molière, apprendre le
vocabulaire des nouvelles technologies
en français ne vous sera pas vraiment
utile. Vous comprenez ? Donc, si vous
ne l’avez pas encore fait, réfléchissez
aujourd’hui à votre objectif, à la raison
pour laquelle vous apprenez le français.
Si vous voulez d’autres conseils pour
apprendre le français, même si vous
avez déjà un bon niveau (après tout, si
vous écoutez cet épisode et me
comprenez, ça veut dire que vous
comprenez déjà bien le français)... donc
si vous voulez d’autres conseils, allez
faire un tour sur mon blog. Je vous
mets le lien vers l’article dans le
descriptif, les show notes.

Maintenant que vous avez commencé à
apprendre cette langue, et que vous
vous êtes donné un objectif, il va falloir
rester motivé. Je sais, ce n’est pas
simple. Et je ne suis vraiment pas là
pour vous juger. Il y a quelques années
j’ai commencé à apprendre le russe. Ne
me demandez pas pourquoi, mes
raisons étaient stupides, et c’est
d’ailleurs certainement pourquoi j’ai

רוצה להיות חלק מהצוות שיעבוד בתחום זה.

DANSמולייראתלקרוארוצהאתהלבסוף,או
LE TEXTE-נותןואתההמקור.בשפתכלומר

לעצמך שנה להגיע לשם. להצליח.

לא רק שהיא קונקרטית, מדידה וחיובית. אבל
היא תניע אותך. ומעל לכל, היא תאפשר לך

להגדיר בדיוק מה אתה צריך או רוצה ללמוד.
אם אתה מתכוון להשתמש בצרפתית בעבודה

שלך, עליך להתרכז, להתמקד באוצר מילים
מקצועי ובשיחות בתחום זה.

אם אתה רוצה לקרוא את מולייר, לימוד אוצר
המילים של טכנולוגיות חדשות בצרפתית לא
ממש יעזור לך. אתה מבין? אז, אם עדיין לא
עשיתם זאת, חשבו היום על המטרה שלכם,

למה אתם לומדים צרפתית.

אם אתם רוצים טיפים אחרים ללימוד צרפתית,
גם אם כבר יש לכם רמה טובה (בכל זאת, אם

אתם מקשיבים לפרק הזה ומבינים אותי, זה
אומר שאתם כבר מבינים צרפתית די טוב)... אז
אם אתם רוצים עוד עצות, הסתכלו בבלוג שלי.

שמתי את הקישור למאמר בתיאור.

עכשיו, כשהתחלתם ללמוד את השפה הזו,
ונתתם לעצמך מטרה, תצטרכו לשמור על

מוטיבציה. אני יודעת, זה לא קל. ואני באמת לא
כאן כדי לשפוט אתכם. לפני כמה שנים התחלתי

ללמוד רוסית. אל תשאלו אותי למה, הסיבות
שלי היו מטופשות, וזו בהחלט הסיבה

שהפסקתי. למעשה, בלי ממש לדעת למה, בלי
ממש להבין למה, היה לי ממש קשה לזכור

מילים ולהתחיל להתמודד עם האלפבית. נתתי
לעצמי את כל התירוצים שבעולם: כבר למדתי



arrêté. En fait, sans que je sache
vraiment pourquoi, sans que je
comprenne vraiment pourquoi, j’ai eu
beaucoup de mal à me rappeler des
mots et à me familiariser avec
l’alphabet. Je me suis donné toutes les
excuses du monde : j’avais déjà appris
un deuxième alphabet, l’alphabet
hébraïque, et donc mon cerveau n’était
pas prêt pour un nouveau défi de ce
genre, un nouveau challenge. Je me
suis aussi dit que j’étais un peu âgée
pour commencer. C’est vrai que j’ai
appris toutes les autres langues
étrangères dans ma jeunesse. Mais
honnêtement, ce qui me manquait, c’est
un but, de la discipline (oui, oui, il faut
de la discipline quand on apprend une
langue !), un programme, un plan, une
stratégie, et clairement une réelle
motivation.

C’est bien beau tout ça, vous allez me
dire, mais comment fait-on ? Comment
rester motivé ? Quand on apprend une
langue étrangère, on passe tous par
différentes phases - même si
évidemment l’intensité et la durée varie
d’une personne à l’autre. En général,
quand on commence - ou quand on
recommence, re-commence, c’est la
même chose… donc au début on est
tout excité, passionné, enthousiaste.
Notre motivation est la plus forte. Parce
que dès les premières leçons, on
apprend des mots, des phrases, on se
présente, on parle de soi, on pose des
questions.
En général, la deuxième phase
commence quand on a l’impression
d’avoir emmagasiné trop d’informations.
Emmagasiner, ça vient du mot
“magasin”, donc l’idée est de mettre
toutes ces nouvelles informations dans
un entrepôt, dans un magasin, pour les
garder. Mais quand il y a trop de mots,
trop de règles, on se retrouve bloqué,
dépassé, submergé. On se retrouve
dans une situation où on n’ose plus
s’exprimer, ni à l’oral, ni à l’écrit, parce
qu’on a l’impression de faire 1000

אלפבית אחר, האלפבית העברי, ולכן המוח שלי
לא מסוגל לאתגר חדש מהסוג הזה. גם חשבתי

לעצמי שאני קצת זקנה כדי להתחיל. נכון
שלמדתי את כל שאר השפות הזרות בצעירותי.

אבל בכנות, מה שהיה חסר לי זה מטרה,
משמעת (כן, כן, צריך משמעת כשלומדים

שפה!), תוכנית, אסטרטגיה, וכמובן מוטיבציה
אמיתית.

זה הכל טוב ויפה, אתם בטח תגידו לי, אבל איך
עושים את זה? איך לשמור על מוטיבציה?
כשלומדים שפה זרה כולנו עוברים שלבים
שונים – אם כי כמובן העוצמה ומשך הזמן

כשמתחיליםמשתנים מאדם לאדם. באופן כללי,
– או כשמתחילים מחדש, זה אותו דבר... אז
בהתחלה כולנו נרגשים, נלהבים. המוטיבציה

שלנו היא החזקה ביותר. כי מהשיעורים
הראשונים לומדים מילים, ביטויים, מציגים את

עצמנו, מדברים על עצמנו, שואלים שאלות.
באופן כללי, השלב השני מתחיל כאשר

מרגישים שיש לנו יותר מדי מידע.
EMMAGASINERמהמילהבאה

"MAGASIN/,"אתלשיםהואהרעיוןאזחנות
כל המידע החדש הזה במחסן, בחנות, כדי

לשמור עליו. אבל כשיש יותר מדי מילים, יותר
מדי חוקים, אנחנו מוצאים את עצמנו תקועים,
המומים. אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שבו
אנחנו כבר לא מעזים להתבטא, לא בעל פה

1000עושיםשאנוהרגשהלנוישכיבכתב,ולא
טעויות בדקה. יש לנו הרבה אוצר מילים, אבל

אנחנו גם מודעים לכך שיש הרבה חוקים.
בצרפתית צריך לשים תוויות, צריך להתאים את

שם התואר לשם העצם, צריך להטות את
הפועל. אנחנו שואלים את עצמנו יותר מדי

שאלות.



fautes, 1000 erreurs à la minute. On a
beaucoup de vocabulaire, mais on est
aussi conscient qu’il y a énormément de
règles. En français, il faut mettre des
articles, il faut accorder l’adjectif au
nom, il faut conjuguer le verbe. On se
pose trop de questions.
Si vous en êtes là, si vous êtes
actuellement à ce niveau, je voudrais
vous rassurer. Imaginez votre
apprentissage du français, vos progrès
en français, comme une courbe,
c’est-à-dire une ligne qui monte au fur
et à mesure que vous avancez. Parfois
elle descend un peu, cette ligne.
Comme pour tout ce qu’on fait, tout ce
qu’on entreprend, c’est rarement une
ligne droite qui monte. On avance et on
recule. Mais de manière générale, on
avance. Et bien là, quand on arrive à ce
niveau, où on pense qu’on est bloqué,
que c’est trop dur, notre courbe a atteint
un plateau. Elle est à l’horizontale. Pour
certaines personnes, la ligne remonte
vite. D’autres vont rester quelques
temps sur ce plateau. Et parfois, le
temps peut sembler long. Mais je vais
vous dire deux choses : la première, au
risque de me répéter, tout le monde
dépasse ce plateau. Si vous restez
motivés, si vous vous accrochez, ça
veut dire que si vous continuez, vous
dépasserez ce plateau. La deuxième
chose que je veux vous dire, et vous
allez peut-être penser que je vous
mens, que je ne vous dis pas la vérité,
mais je vous promets que c’est vrai…
La deuxième chose, c’est que vous
avancez même sur ce plateau. En fait,
c’est simplement votre cerveau qui
prend le temps dont il a besoin pour
analyser toutes les données que vous
avez acquises, tous les mots, les
expressions, les règles que vous avez
apprises jusqu’à ce jour, pour pouvoir
traiter ces informations, les intégrer. Et
quand vous allez sortir de ce plateau,
tout sera beaucoup plus clair.
Vous ne me croyez pas ? Bon, ok.
Parlons cuisine. Oui, je sais, je saute du
coq à l’âne. Je change de sujet. Pensez

אם אתם שם, אם אתם כרגע במצב הזה, אני
רוצה להרגיע אתכם. דמיינו את לימוד

הצרפתית שלכם, את ההתקדמות שלכם
בצרפתית, כמו קו, כלומר קו שעולה ככל שאתם

מתקדמים. לפעמים הקו הזה יורד קצת. כמו
בכל דבר שאנחנו עושים, הקו הוא רק לעתים

רחוקות קו ישר שעולה למעלה. אנחנו
מתקדמים ואנחנו נסוגים. אבל באופן כללי,
אנחנו מתקדמים. טוב אז, כשאנחנו מגיעים

לרמה הזו, שבה אנחנו חושבים שאנחנו
תקועים, שזה קשה מדי, הקו שלנו הגיעה

למישור. הוא אופקי. עבור אנשים מסוימים, הקו
עולה חזרה במהירות. אחרים יישארו על

המישור הזו לזמן מה. ולפעמים הזמן יכול
להיראות ארוך. אבל אני אגיד לכם שני דברים:

הראשון, גם אם אני חוזרת על עצמי, כולם
יוצאים מהמישור הזה. אם תשמרו על

מוטיבציה, אם תחזיקו מעמד, זה אומר שאם
תמשיכו, תשברו את המישור הזה. הדבר השני

שאני רוצה לומר לכם, ואולי תחשוב שאני
משקרת, שאני לא אומרת את האמת, אבל אני

מבטיחה לכם שזה נכון... הדבר השני הוא
שאתם מתקדמים אפילו כשהקו הזה אופקי.

למעשה, זה רק המוח שלכם שלוקח את הזמן
שהוא צריך כדי לנתח את כל הנתונים

שרכשתם, את כל המילים, הביטויים, הכללים
שלמדתם עד כה, כדי להיות מסוגל לעבד את
המידע הזה, לשלב אותו. וכשתצאו מהמישור

הזה, הכל יהיה הרבה יותר ברור.

אתם לא מאמינים לי? טוב, בסדר. בואו נדבר
על בישול. כן, אני יודעת, אני קופצת מדבר

לדבר. אני משנה נושא. תחשבו על רוטב



à la sauce vinaigrette, pas à celle qu’on
achète toute prête dans une bouteille
en plastique au supermarché. Non,
pensez à celle qu’on prépare en
mélangeant de la moutarde, du vinaigre
et de l’huile. Si vous en avez déjà fait,
vous savez qu’au départ on n’est
vraiment pas convaincue que ces trois
ingrédients qui semblent se détester
vont se mélanger comme il faut pour
faire une sauce onctueuse. Et bien il
faut tout simplement continuer à
remuer, à mélanger jusqu’à ce que la
magie opère. C’est comme s’il y avait
un déclic. Comme si les trois
ingrédients se décidaient à se mettre
d’accord.

Et bien, voilà exactement ce que je
vous souhaite si vous vous sentez
bloqués aujourd’hui. Restez motivés,
souvenez-vous de votre objectif,
continuez à apprendre, jusqu’à ce que
pour vous aussi la magie opère ! Et
pour rester motivé, pensez à votre
intention de départ, votre objectif, et
pensez à ma vinaigrette !

Petite note pour les autres, ceux qui ont
déjà dépassé le plateau. Le premier.
Parce que oui, il y aura peut-être un
deuxième et un troisième plateau sur
votre parcours. Ne vous inquiétez pas,
ils sont plus faciles à passer. Et gardez
bien une chose en tête, on n’arrête
jamais d’apprendre !

ויניגרט, לא על זה שקונים מוכן בבקבוק
פלסטיק בסופר. לא, תחשבו על זה שמכינים

מערבוב חרדל, חומץ ושמן. אם אי פעם הכנתם
את זה, אתם יודעים שבהתחלה אנחנו ממש לא
משוכנעים ששלושת המרכיבים האלה שנראים

שונאים זה את זה יתערבבו כמו שצריך כדי
ליצור רוטב חלק. ובכן, רק צריך להמשיך

לערבב, לערבב עד שהקסם קורה. כאילו היה
קליק. כאילו שלושת המרכיבים החליטו

להסכים.

ובכן, זה בדיוק מה שאני מאחלת לכם אם אתם
מרגישים תקועים היום. שמרו על מוטיבציה,
זכרו את המטרה שלכם, המשיכו ללמוד, עד

שהקסם יקרה גם לכם! וכדי לשמור על
מוטיבציה, תחשבו על הכוונה המקורית שלכם,

על המטרה שלכם, ותחשבו על הוינגרט שלי!

הערה קטנה לאחרים, אלה שכבר יצאו
מהמישור. הראשון. כי כן, אולי יהיה מישור שני

ושלישי במסע שלכם. אל תדאגו, קל יותר
לעבור אותם. וזכרו דבר אחד, אנחנו לא

מפסיקים ללמוד!
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