
 
 
 
 

 

 

 ,לחיות את מטרתי ,לאהוב את עבודתי, לאהוב את משפחתי= הצלחה אמיתית 
 .להיות נוכח ואסיר תודה על כל רגע

  
באלה שמשיגות את  רקלפי סדר עדיפויות ואתמקד  כל יוםאארגן את המשימות שלי  - יעדים ראשונים במעלה

 :השנההיעדים הראשונים במעלה שלי  3-5
עם  הספרזאת אחריות שלי לשתף את ! להתגבר על הפחדים שלי)"! בוקר טוב"לכתוב ולהוציא לאור את  .1

 !(העולם
פייסבוק , אימייל)שבועי ללקוחות האימון האישי שלי ולקבוצות החברתיות שלי ברשת /להוסיף ערך על בסיס יומי .2

 '(וכו
 .שאוכל להיות יותר בבית עם משפחתיכך ( שלוש לחודש)בסך הכול  36-להגביל את הרצאותיי ל .3

 
בלי להתפשר , מה שמתחיל בהשגת כל מה שאני רוצה בחיים שלי, לחייהם של אחרים ערך ףמטרת חיי היא להוסי – מטרות

כיצד לעזור ( דרך התנסות)לעשות או להשיג כך שאוכל להעביר את זה הלאה וללמוד , על פחות ממה שאני יכול להיות
 .מה שהם רוציםלאחרים להשיג כל 

 
 .והעדיפות הראשונה שלי היא תמיד לתמוך במשפחתי, אני בעל ואב מסור – משפחה

 
באופן )עליי לערוך , ולקחת את חיי לרמה הבאה, לשנה הטובה ביותר 2012על מנת להפוך את שנת  – קפיצת מדרגה

עליי להתמקד ביעדים ובמיזמים מחוץ לתחום . ולנקוט פעולה, לקחת סיכונים, לצאת מאזור הנוחות שלי, סיעור מוחות( פעיל
, לסרט מפגש חזיתי עם החייםלהפוך את , לקבל תכנית טלוויזיה, מכר-לרב בוקר טובכמו להפוך את , של מה שאני עושה כעת

 '.וכו
 

דרך כוח , כל דבר אפשרי כשאני מתחבר באופן פעיל לחוכמה הבלתי נדלית הנגישה לי כל הזמן – חוכמה בלתי נדלית

אבל כשאני מתחבר , השכליות והרגשיות, שלי מוגבל מאוד על ידי מגבלותיי הגופניות' חושב'עליי לזכור שהמוח ה. התפילה
 .זה הרגע שבו נסים הופכים לאפשריים –באופן פעיל לחוכמה הבלתי נדלית הנגישה לי כל הזמן 

 
-בדרך ל –דולר  XXX,XXXהיא להרוויח  2012שלי לשנת  1המחויבות הפיננסית מספר  – תרומה/שפע כלכלי

X,XXX,XXX  ולהחזיר להשקיע חצי מכל תלוש משכורת שלי כך שאוכל להבטיח ביטחון למשפחתי /ולחסוך –לשנה
תגדל ההשפעה שתוכל להיות , ככל שארוויח ואחסוך יותר כסף, כמו כן. לאלה שמזלם לא שפר עליהם כמוני עשרה אחוזים
לאמצעים  בהתאםלחיות אני מחויב להמשיך , נוסף על כך. להיות עשיר לא פחות מכל אחד אחרואני מסוגל , לי על אחרים

 .שלי
 

יהיו כאלה . מאושרים לא אעשה את כולם .אני מוותר על הצורך להיות מושלם למען האפשרות להיות אותנטי – אותנטיות

יאמרו עליי , יכבדו ויעריכו אותי ,אותי ישבחו בעוד אחרים, ימתחו עליי ביקורת וידברו עליי מאחורי הגב, שישפטו אותי
הם תומכים . הערך שאני נותן לאחרים בזכותכל מי שמכיר אותי באמת מעריך אותי . מילים טובות ויתפללו להמשך הצלחתי

, אני עובד למענם. אני אסיר תודה על האנשים האלה. קשרים ומשאבים שמקדמים אותי לעבר יעדיי באמצעות, בי כלכלית
 .ולא למען אף אחד אחר
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של תשומת לב ממוקדת בלעדית  שעות או חצאי ימים 3-5של  פרקי זמןאקצה , מרבית יעילותעל מנת להגיע ל - יעילות

 .זה כלל ברזל מבחינתי. במקום לנסות לעבור כל שעה ממטלה למטלה, בפעילות אחת או מיזם אחד
 

ולהיות , על מנת לשמש דוגמה חיה לאחרים, במלואה כל יום שלי בוקר הפלאאקיים את שגרת  – טובבוקר 

בהקדם  אותוועליי להשלים , הוא המתנה הגדולה ביותר שלי לעולם ספר זה. נוכח לתמורות הגלומות בה
חושש  כשאיניאני מחבר מעולה . כי אנשים זקוקים לזה(, ברצף ולא לערוך תוך כדי הכתיבהלכתוב )האפשרי 

ופותח את עצמי למקור החוכמה הבלתי נדלית שממנו החוכמה , קד בלהיות אותנטימתמ, לא להיות מושלם
 .והמצוינות שלי נובעות

 
אני מתכוון . זאת אחריות שלי לשווק באופן פעיל את ההרצאות שלי על מנת שהעולם יוכל להרוויח מהמסר שלי – הרצאות

 .בטוח בעצמואך לעבוד צמוד אתו עד שיהיה , להעביר את זה לאחד העוזרים שלי
 

לתת להם תמיד מאה אחוז מתשומת הלב , שלי היא ללקוחות שלי הראשונההאחריות המקצועית  – אימון אישי להצלחה

אני מתכוון להשתפר ולגדול '(. תקווה וכו/זמן/כסף)ולעולם לא לקבל כמובן מאליו את מה שהם משקיעים בי , והמיקוד שלי
שליחת , אימיילים/עידוד במסרונים. )ר ממה שמשלמים לי או מצפים ממני לעשותולפתח את ההרגל לעשות יות, כמאמן אישי

 '(.ספרים וכו, כרטיסים
 

לבריאותי , כי זה חיוני לאושרי, אני מתכוון לפנות בלוח הזמנים שלי פרקי זמן למנוחה והתרגעות – והתרגעות מנוחה

 רגילהורעיונות חדשים בכך שהם מרחיקים אותי מן הסביבה החופשות וטיולים מספקים לי נקודות מבט חדשות . ולהצלחתי
 .אורסולהעם ומאפשרים לי לבלות זמן חופשי ונטול דאגות עם סופי ו, והשגרה היומיומיות שלי

 
מה אני עושה טוב שעליי : שלי באמצעות העלאת שאלות כמו העמקת ההשקפהאקדיש זמן להתבוננות לשם  – התבוננות

 ?מה אני לא חושב אפילו לעשות שעליי לעשות? מה אני יכול לעשות טוב יותר ?להכיר בו
 

אני מתכוון לחשוב רק מחשבות . פחד ודאגה הם שימוש לרעה באינטליגנציה ובדמיון שלי – התגברות על פחד ודאגה

להדמיית דברים טובים אני מתכוון להשתמש בו רק , אם אשתמש בדמיון שלי. מחזקות ומעניקות השראה וביטחון, חיוביות
 .רק ללמוד ולגדול –כי אני לא יכול להיכשל , אין ממה לחשוש או לפחד, חוץ מזה. ונפלאים
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