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 לאדם שעליך להיות
 כדי ליצור את החיים
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 ערכת התחלה מהירה
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וברכותיי שהיה לך האומץ , הבא לאתגר בוקר של פלא לשינוי חייך בשלושים יום רוךב

 –לעשות את הצעד המשמעותי הזה לקראת יצירת חיים ברמה עשר שאתה רוצה באמת 
הצעד הראשון לקראת הרמה הבאה של הצלחה אישית ומקצועית הוא בדרך . וראוי להם

אני מכבד ומוקיר , משום כך. הוא גם החשוב ביותראבל כמעט תמיד , כלל הקשה ביותר
 .אותך שאתה כאן עכשיו

בסיס שישנה , בשלושים הימים הבאים תבנה בסיס להצלחה בכל תחום בחייך
בכך שתקום כל בוקר ותתרגל את בוקר של פלא תתחיל כל יום עם רמה . את כיוון חייך

ך לממש את היכולת החיונית להביא את עצמ)יוצאת מן הכלל של משמעת 
(, הכוח שתפיק מהתמקדות בדברים החשובים ביותר לך)בהירות (, התחייבויותיך

אושרך , אולי הגורם הקובע המשמעותי ביותר להצלחתך הכוללת)והתפתחות אישית 
בשלושים הימים הבאים תמצא את עצמך הופך במהירות , במילים אחרות(. ואיכות חייך

מקצועית וכלכלית שאתה , את הרמות היוצאות מגדר הרגיל של הצלחה אישיתלאדם שעליך להיות כדי ליצור לעצמך 
 .רוצה באמת

וקרוב לוודאי " )לנסות"ואולי מקבל השראה , כמו כן תשנה את בוקר של פלא מסדרת מושגים שאתה קורא בספר
וכן ... הבאה אחריהולרמה ... כזה שיאפשר לך לקחת את עצמך ואת חייך לרמה הבאה, להרגל לכל החיים( קצת מתוח

פעם -כך תתחיל לממש את הפוטנציאל הבלתי מוגבל שלך ולראות תוצאות בחייך הרבה מעבר למה שציפית אי. הלאה
 .בעבר

פנימית וחיצונית  –נוסף על גיבוש הרגלים מצליחים תפתח גם את דפוס החשיבה שדרוש לך כדי לשפר את חייך 
הרגשיים , האינטלקטואליים, לי החיים תחווה את היתרונות הפיזייםבכך שתתרגל כל יום את התרגולים מצי. כאחת

יותר , תוכל להרגיש באופן מיידי פחות לחוץ. קריאה וכתיבה, פעילות גופנית, הדמיה, אישורים, והרוחניים של שקט
ם לעבר בהירות ומוטיבציה להתקד, כך תייצר בתוכך יותר אנרגיה. מאושר ונלהב ביחס לחיים שלך, ממוקד, ממורכז

 (.במיוחד אלה שדחית יותר מדי זמן)היעדים והחלומות הגבוהים ביותר שלך 
. שתפתח את עצמך לאדם שעליך להיות כדי לשפר אותו –אבל רק אחרי  –מצב החיים שלך ישתפר אחרי , זכור

 .ואתה חדש, התחלה חדשה: זה בדיוק מה ששלושים הימים הבאים של חייך יכולים להיות

 
 

 

 

זה לגמרי נורמלי  –רגע הי, ושואל את עצמך אם אתה מסוגל להתמיד בזה שלושים יום, או מודאג, אם אתה מרגיש מהוסס
כולנו סובלים , זכור. זה נכון במיוחד אם השכמה מוקדמת בבוקר היא דבר שהיה בשבילך מאתגר בעבר. להרגיש כך

זה למעשה סימן לכך שאתה מוכן , כך שזה לא רק צפוי שתהיה קצת מהוסס או עצבני. מתסמונת המראה האחורית
וכמה צמיחה אתה , כי אני יודע מי אתה מסוגל להיות, אני נרגש בשבילך, אישית .אחרת לא היית מתוח ועצבני, להתחייב

יכול לחוות בשלושים יום בלבד. בשלושים הימים הבאים אתה עומד לפתוח את עצמך למה שאפשרי באמת – יציאה 
ה אתה מסוגל וראוי לכל מה שאתה רוצ. מאזור הנוחות שלך והפתעה נעימה כשתגלה מה קורה כשאתה עושה את זה

.למעשה ולהגשים אותו הלכה, עכשיו זה הזמן שלך להתחיל להתחבר לפוטנציאל המלא שלך. אבל זה בידיך, לחיים שלך  

 
 ...ליצירת חיים פלאיים( והמאמן האישי שלך)ידידך 

 האל אלרוד
 

 

 הסר דאגה מליבך: אתה יכול לעשות את זה!

  מכתב ברכה למתרגל המתחיל
 מאת האל אלרוד
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 ,המקום שבו אתה נמצא הוא תוצאה של מי שהיית"
 ."אבל המקום שאליו אתה הולך תלוי במי שאתה בוחר להיות

 

 

 ?אסיר תודה ונוכח( יותר)לגבי אילו היבטים של חייך אתה יכול להיות : 1שאלה 

נוכח לה באופן מודע ומרשה לעצמך אושרך ורווחתך הרגשית מותנים בכל רגע באופן ישיר במידת הכרת התודה שאתה 
עמוד אחד . שהוא יכול להתמקד בהם בכל רגע נתון( באופן מטפורי)לכל אחד יש שני עמודים : חשוב על זה כך. לחוות

ביחס אליו ולהכיר עליו " טוב"והשני מונה את כל מה שעליו להרגיש , ביחס אליו" רע"מפרט את כל מה שהוא מרגיש 
אני לא נוקט גישה , "ם מֵגנים לעתים קרובות על הנטייה השלילית שלהם ומתלוננים במילים כמובני אדם אומללי. תודה

כיצד זה מציאותי יותר לאדם לבחור להקדיש את מרבית זמנו להתמקדות והתעסקות ? האומנם." אני רק מציאותי, שלילית
ות שאתה ואני נבחר להשקיע את מרבית לעומת האפשר, שלו" רע"והתלוננות באוזני אחרים על כל מה שמופיע בעמוד ה

... נהדר... טוב"הכרת תודה ושיתוף אחרים בכל מה שמופיע בעמוד ה, בהתמקדות( אחוזים 99-95אני מדבר על )זמננו 
קובעת את ( רוב הזמן)אך זו שאתה בוחר להתמקד בה , שתי הגישות מציאותיות במידה שווה. זה לא? שלנו!" נפלא

להרגיש אסיר תודה באמת על ( ובאופן עמוק יותר)ככל שאתה מרשה לעצמך לעתים קרובות יותר . איכות חייך הפנימית
, תרגיש מאושר יותר( וכיצד תגדל בזכותם, ומה שאתה יכול ללמוד מהם, אפילו על האתגרים שלך)כל היבט של חייך 

כמה מן הדברים שאתה ( ולהרגיש)ות אני מזמין אותך להקדיש רק כמה דקות למנ, ובכן. בריא יותר וטעון יותר באנרגיה
 ...יכול להיות אסיר תודה עליהם

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 ?בשלושים הימים הבאיםלשנות /מה אתה רוצה להתחיל לשפר: 2שאלה 

האם היית ? מה היית משנה, לו היית יכול באורח פלא להתעורר מחר ולמצוא שתחום כלשהו בחייך השתנה מן היסוד
? יותר כסף? פחות לחץ? עם יותר אנרגיה? בכושר גופני טוב יותר? מצליח יותר? בריא יותר? בוחר להיות מאושר יותר

אילו מהיעדים או החלומות שלך היית ? איזו מהבעיות שלך הייתה נפתרת? יותרעם קשרים אישיים ומקצועיים טובים 

 —  1צעד   —
 שאלות הבהרה

אנחנו מדברים : זכור [שימוש בשאלות איכות כדי להכין את דפוס החשיבה שלך: השגת בהירות]
אתגר הפקת המרב מ, וכמו כל דבר אחר בחיים שהוא בעל ערך(, בשלושים יום" )שינוי החיים"כאן על 

 30-כ)חשוב שתשקיע זמן מכוון . תחייב מעט הכנה מצדך לשינוי החיים בשלושים יום בוקר של פלא
על חמש  החל מהקדשת מחשבה בהשבה, להשלים את התרגילים הראשוניים האלה( דקות 60עד 

ככל שתייחד תשומת לב רבה יותר לחלק זה של התהליך תפיק ערך רב יותר . שאלות ההבהרה האלה
 .מכל שלב אחר בתהליך
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כך שרצוי שתהיה מוגדר , הבשורה הטובה היא שאתה יכול להתחיל לשנות כל תחום בחייך? בוחר להיות בדרך להשיג
 ...ומפורט בתשובתך

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 ?אילו פחדים עוצרים בעדך מלהשיג את החיים ברמה עשר שלך: 3שאלה 

( ואינך מקדיש להם מחשבה מרובה, שהם בדרך כלל מתחת לפני השטח)הפחדים העמוקים ביותר שלך , במקרים רבים
רוב האנשים היו . הם שבולמים אותך מלהתקדם לרמה הבאה ולהשיג כל מה שאתה רוצה בחייך האישיים והמקצועיים

אך (, כי זה בדרך כלל לא נעים לחשוב על הדברים שאתה פוחד מהם ולהכיר בהם)מעדיפים לא להתמקד בפחדים שלהם 
או ," אין ממה לפחד מלבד הפחד עצמו"אולי שמעת ביטויים כמו . יין להתגבר עליהםהדבר חיוני ומכריע אם אתה מעונ

כי הפחד הוא , הפחד נעלם כשאתה עושה את הדבר שאתה פוחד ממנו. כל זה נכון." והוא ייעלם, היישר מבט אל הפחד"
ולא מפני משהו מוחשי ( שכמעט לעולם אינו מתממש)או מן התרחיש הגרוע ביותר האפשרי , כמעט תמיד מן הבלתי ידוע

אולי ישר וגלוי לב יותר מכפי שהיית  –תהיה ישר עם עצמך . איש אינו מסתכל –אז תרשה לעצמך כאן להיות פגיע . וברור
פעם לחיים -או ספקות עוצרים בעדך מלהשיג כל מה שרצית אי/חששות ו, לגבי השאלה אילו פחדים –פעם בעבר -אי

 ...שלך
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 ?ליצור את החיים ברמה עשר שלך אילו אמונות עליך לאמץ על מנת להיות מסוגל: 4שאלה 

בפנים , טוב או רע –כל היבט של חייך . וזה כוח שגלום בכל בן אנוש, אמונה היא הכוח החזק והיצירתי ביותר ביקום
, שאתה מסוגל להשיג הצלחה במשימה כלשהי, מאמין באמת, אם אתה מאמין. הוא תולדת האמונות שלך –ובחוץ גם יחד 

הוא ירים , שהצלחה היא זכותו מלידה באמתאם אדם לא מאמין , מצד שני. אתה תתמיד בזה ולא תרפה עד שתשיג את זה
, לא מאמין אם אתה. בהכרח תמשוך אותה אליך, אם אתה מאמין שאתה ראוי לאהבה. ידיים עם הסימן הראשון למכשול

אם אתה חושב שבני אדם זוממים . תמצא את הטוב בתוכם, אם אתה מאמין שבני אדם הם באופן כללי טובים. זה לא יקרה
זה חיוני שתחזק באופן פעיל ומודע את האמונות שיתמכו בך תוך חתירה בוטחת לכל מה . זה מה שיקרה, להתנכל לך

, כל מה שהמוח יכול להגות ולהאמין, "אמר, ֲחׁשֹוב והתעשרר הקלאסי מחבר הספ, נפוליון היל. שאתה רוצה לחיים שלך
אילו אמונות עליך לחזק על בסיס יומיומי על מנת להזכיר לך שאתה ראוי ומסוגל , ובכן. כל כך נכון." הוא יכול להשיג

 ?לא פחות מכל אדם אחר ליצור את החיים שאתה רוצה

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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 ?עכשיו -בשבילך להתחיל לשנות את חייך " הכרחי"מדוע זה : 5שאלה 

, אני אומר לו .שאני שוקל לעבוד אתו( לחיים או להצלחה)זאת שאלה שאני מפנה כמאמן אישי לכל מועמד לאימון אישי 
שיידרש כדי ליצור מה שאתה רוצה זה חשוב בשבילך לשכנע אותי ואת עצמך מדוע אתה מוכן להתחייב לעשות כל מה "

מדוע אינך מוכן עוד להתפשר על פחות ממה שאתה , ובכן." ברמה שמעולם לא היית מחויב בעבר, באמת לחיים שלך
 ?מדוע עכשיו זה הזמן שלך? רוצה ומסוגל באמת

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

  

 

 —  2צעד   —
 הערכת "גלגל החיים"

אם אנחנו מודדים את  [הנוכחיות שלךהבהרת רמות ההצלחה והסיפוק : הערכת גלגל החיים]
, כולנו רוצים לחיות את החיים הטובים ביותר שלנו, רמות ההצלחה והסיפוק שלנו בכל תחום של חיינו

הבהרת החיים ברמה עשר שלך מתחילה עם יצירת הערכה כנה לגבי . חיים ברמה עשר בכל תחום
דרג את רמות "( 0"-ב החל מן המרכז) 1-10על סולם של . המקום שבו אתה נמצא כעת

ראה דוגמה )לדירוג שלך " 0"ומלא בצבע את השטח שבין , סיפוק הנוכחיות שלך בכל תחום/ההצלחה
, אמורה להיות לך תמונה בהירה באילו תחומים אתה מתפקד היטב, ברגע שהשלמת(. מוגמרת למטה

 .ר שלךובאילו עליך להתמקד בשלושים הימים הבאים כדי ליצור לך את החיים ברמה עש
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 ."ושום דבר לא יוכל לעצור בעדך, סרב לעצור ,עשה כל יום צעדים נועזים לעבר חלומותיך"

 
? כיצד תוכל להוסיף ערך לחייהם. שלך ליחסים עם בני משפחה וידידים" רמה עשר"תאר את חזון  [ידידיםמשפחה ו[

' בת וכו, בן, אח, בן זוג, הורה, כיצד אתה יכול להיות ידיד? יעודדו אותך ויתמכו בך, אליךכיצד אתה רוצה שהם יתייחסו 
 ?טוב יותר

 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 דוגמה מוגמרת

 —  3צעד   —
 חזון "רמה עשר" שלך

אחרי , עכשיו [הבהרת התנאים האידיאליים שלך לכל תחום בחייך: חזון רמה עשר שלך]
שהשתמשת בגלגל החיים להעריך בכנות את רמות ההצלחה והסיפוק הנוכחיות שלך בעשרה תחומי 

. הצעד הבא לקראת יצירת החיים ברמה עשר שלך הוא להקדיש מחשבה להגדרתם, בחייךמפתח 
על מנת שתוכל להתחיל מיד , השתמש במרחב למטה לתאר את החזון שלך לחיים ברמה עשר שלך

: זכור. לנקוט את הצעדים הראשונים שלך לקראת יצירתם באתגר שלושים הימים של בוקר של פלא
 .צעד אחר צעד ויום אחר יום –יצור כל דבר בחייך יש לך הכוח לשנות או ל
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שלך לצמיחה אישית. כמה ספרים אתה רוצה לקרוא? כמה " רמה עשר"תאר את חזון  [צמיחה והתפתחות אישית[
? האם אתה רוצה לעבוד עם מדריך? לשכור מאמן אישי? באילו טובבוקר ימים בשבוע אתה רוצה לקיים את שגרת 

 סמינרים אתה רוצה להשתתף?
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

שלך לכושר גופני. מה תאכל? מה לא תאכל? באיזו תדירות אתה " רמה עשר"תאר את חזון  [בריאות וכושר גופני[
 בפעילות גופנית? איך תרגיש אם תעשה את זה? תאר את כמות האנרגיה הגופנית שאתה רוצה.רוצה לעסוק 

 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

שלך למצבך הכספי. כמה כסף אתה רוצה להרוויח? לחסוך? לתרום לצדקה? אילו " רמה עשר"תאר את חזון  [כספים [
 .מבעיותיך הכספיות ייפתרו? תאר את החופש ואורח החיים שאתה רוצה בשבילך ובשביל יקיריך

 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 צה לעסוק? עם מי אתה רוצה לעבוד?שלך לחייך המקצועיים. במה אתה רו" רמה עשר"תאר את חזון  [קריירה/עסקים[
איפה אתה רוצה לעבוד? )בבית, במשרד, בנסיעות וכו'.( על כמה אנשים אתה מעוניין להשפיע? האם יש לך חלום לפתוח 

 באמת?עסק, לכתוב ספר, או משהו אחר? מה אתה רוצה 
 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

שלך לסביבת מחיה ועבודה. איפה אתה רוצה לחיות? מה צריך להשתנות " רמה עשר"תאר את חזון  [סביבה פיזית[
 לשם כך? איך תרגיש כשתבלה כל יום בסביבה הפיזית ברמה עשר שלך?

 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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שלך להנאות ובילויים. מהם כמה מתחביביך " רמה עשר"החיים נועדו ליהנות מהם. תאר את חזון  [הנאות ובילויים[
 והתלהבות, או יקרים ללבך? באילו פעילויות אתה רוצה לעסוק יותר?האהובים? תחומים שמעוררים בך תשוקה 

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

המיועד( שלך.  שלך לגבי הקשר עם האחר המשמעותי הנוכחי )או" רמה עשר"תאר את חזון  [אחר משמעותי/רומן[
 מה אתה רוצה? חשוב יותר: איך אתה יכול להיות האדם שימשוך אליו את האהבה והרומנטיקה שאתה רוצה?

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

כמה חשוב לך לעזור לאחרים? כמה זמן, כסף . בשבילך בתחום הזה" עשררמה "חזון  מה פירושתאר  [תרומה/נתינה[
 ו/או משאבים אתה רוצה להקדיש לשם כך? לאילו קבוצות או אנשים או ארגונים אתה מעוניין לתרום?

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

לרוחניות בחיים שלך. כמה זמן היית מעוניין לבלות בשקט כל יום? באיזו " רמה עשר"תאר כיצד יראה חזון  [רוחניות[
 תדירות אתה מעוניין להיות נוכח בבית כנסת/בכנסייה? כיצד היית משפר את הקשר שלך עם אלוהים?

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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 ."עניין של שיפורים יומיומיים והמשכיים בתחומים החשובים ביותרחיים יוצאים מגדר הרגיל הם "

 רובין שארמה-
 

 
 
על מנת ליצור יחסים ברמה עשר עם בני משפחתך וידידיך? עכשיו אילו הרגלים אתה יכול לגבש  [משפחה וידידים[

 אולי להתקשר כל יום לאדם אחד ולשאול כיצד אתה יכול להוסיף ערך לחייו? או לומר לו כמה הוא יקר ומשמעותי לך?
 

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 

 
הידע , על מנת לעזור לך לפתח את דפוס החשיבה עכשיואילו הרגלים אתה יכול ליצור  [והתפתחות אישיתצמיחה [

 טובבוקר ? והכישורים הדרושים להפוך לאדם שאתה צריך להיות כדי ליצור לך את החיים ברמה עשר שאתה ראוי להם
משהו ? לקלטות עזרה עצמית במכונית מה בדבר האזנה? אך מה עוד אתה יכול לעשות, הוא התשובה המתבקשת מאליה

 ?אחר
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 

 
מכון ? ריצה יומית? על מנת לעשות אותך בריא וכשיר עכשיואילו הרגלים אתה יכול ליצור  [בריאות וכושר גופני[ 

 ?הימנעות מאוכל לא בריא? כושר
 

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 

 
 ?להוציא פחות ?10%לחסוך ? על מנת להתחיל לנוע לעבר חופש פיננסי עכשיואילו הרגלים אתה יכול ליצור  [כספים[
 

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 

 
 ?עסקים/על מנת לנוע לעבר רמה עשר שלך בקריירה עכשיואילו הרגלים אתה יכול ליצור  [קריירה/עסקים[
 

1. ____________________________________________________________________ 
2. _____ _______________________________________________________________ 

 
 

 —  4צעד   —
 הרגלי "רמה עשר" שלך

 

כפי שפורט בפרק  [גיבוש תרגולים יומיים שיהפכו את הצלחתך לבלתי נמנעת: הרגלי רמה עשר]
אתה יכול לגבש או לשנות כל הרגל בשלושים , מבלתי נסבל לבלתי ניתן לעצירה, בוקר טובבספר  9

הרגלי  1-2זהה . ההצלחה שלך בכל תחום של חייך יהיו כמעט תמיד תוצאה של הרגליךורמות , יום
 .בשלושים יום בוקר של פלארמה עשר בכל תחום שאתה יכול להתחיל לגבש במהלך אתגר 
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 ?עיצוב מחדש? ארגון וסידור יומי? על מנת לשפר את סביבתך עכשיואילו הרגלים אתה יכול ליצור  [סביבה פיזית[
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 

? תחביבים אהובים? על מנת לעשות את חייך מהנים יותר עכשיואילו הרגלים אתה יכול ליצור  [הנאות ובילויים[
 ?פעילויות כאלה או אחרות

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 

 ?על מנת למשוך אליך או ליצור את הקשר ברמה עשר שלך עכשיואילו הרגלים אתה יכול ליצור  [אחר משמעותי/רומן[
 

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 

להקצות ? על מנת שתהיה לך תרומה מרובה ומשמעותית יותר עכשיואילו הרגלים אתה יכול ליצור  [תרומה/נתינה[
 ?מה מדבר אליך? לשמש חונך או חונכת? מזמנך כל שבועלתרום ? סכום חודשי קבוע לתרומות לצדקה

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 

 
? תפילה יומית? על מנת להעמיק או להעצים את הרוחניות שלך עכשיואילו הרגלים אתה יכול ליצור  [רוחניות[

 וכו'. ?יוגה? מדיטציה
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 —  5צעד  — 
 יום( מעקב אחר השינוי )בשלושים

 [דמותך מיום ליוםיצירת עקביות באמצעות מעקב אחר התק: מעקב אחר השינוי בשלושים יום]
באופן  בוקר של פלאחשוב שתתחיל לחוות את  בוקר של פלאעל מנת לצאת לדרך במהירות עם 

ותעקוב מיום ליום אחר , להאצת התפתחות אישית" מצילי החיים"כולל כל ששת התרגולים , מלא
רמה עשר בחר ארבעה מהרגלי ( הנכללים להלן" )מצילי חיים"נוסף על ששת התרגולים . התקדמותך

אלה שיחוללו את השיפורים , מן העמוד הקודם שאתה רוצה לגבש במהלך שלושים הימים הבאים שלך
יש תועלת . המשמעותיים ביותר בתחומים שאתה מרגיש שתהיה להם ההשפעה הרבה ביותר בחייך

י היות שזאת צורה מצוינת של מתן דין וחשבון שנותנת לך חיזוק חיוב, רבה ממעקב אחר התקדמותך
 .מוחשי כל פעם שאתה מיישם את הרגלי רמה עשר שלך
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 הרגלי "רמה עשר" 1 2 3 4 5 6 7 8 9

שקט )בוקר של פלא(. 1                                

אישורים )בשפ(. 2                                

הדמיה )בשפ(. 3                                

פעילות גופנית )בשפ(. 4                                

קריאה )בשפ(. 5                                

כתיבה )בשפ(. 6                                

                              7.  

                              8.  

                              9.  

                              10.  
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 הרגלי "רמה עשר" 1 2 3 4 5 6 7 8 9

X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X 1 .)שקט )בוקר של פלא  

X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X 2 .)אישורים )בשפ  

X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X 3 .)הדמיה )בשפ  

X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X 4 .)פעילות גופנית )בשפ  

X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X 5 .)קריאה )בשפ  

X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X 6 .)כתיבה )בשפ  

X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X 7. ביקורת יעדים ומטרות  

X X O O X X X X X O O X X X X X O O X X X X X O O X X X X X 8.  שיחות מכירות 30ניהול  

X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X O X X X X X X 9.  הימנעות מאוכל לא
 בריא

O O O X O O O O O O X O O O O O O X O O O O O O X O O O O O 10. ערב בילוי זוגי  

 (בלי ימים מוחמצים) דוגמה מוגמרת

, להימנע( מראש)בכל יום שאתה מתכנן " 0, "בכל יום שאתה מיישם את ההרגל שלך Xסמן  [הוראות]
אתה , כמובן. אבל לא מוציא את כוונתך אל הפועל, ותשאיר ריק כל יום שאתה מתכוון לעשות את זה

אבל זכור תמיד שהתפתחות אישית היא עניין של ", המוחמצים"מעוניין לצמצם למינימום את הימים 
 .לא של שלמות –התקדמות הדרגתית 
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 .אהב את החיים שיש לך בעודך יוצר את החיים של חלומותיך"
 ."אל תחשוב שעליך לחכות לאחרון כדי להתחיל לעשות את הראשון

 
 .ותר על הצורך להיות מושלם למען ההזדמנות להיות אותנטי"

 ."אז גם אחרים יאהבו את מי שאתה. את מי שאתהאהב . הייה מי שאתה
 

 .ובדיוק המקום שבו אתה אמור להיות ,דע שהמקום שבו אתה נמצא עכשיו בחייך הוא זמני"
 הגעת לרגע הזה כדי ללמוד מה שעליך ללמוד על מנת להיות האדם שעליך להיות כדי

 ."פעם לחייך-ליצור כל מה שרצית אי
 

  –במיוחד כשהחיים קשים ומאתגרים  –אפילו כשהחיים קשים או מאתגרים "
 ."פעם קודם לכן-לגדול ולהיות טוב יותר ממה שהיית אי, ההווה הוא תמיד הזדמנות ללמוד

 
 עושר והצלחה , אושר, אתה ראוי ומסוגל לרמות יוצאות מגדר הרגיל של בריאות"

 ותנקוט את הצעדים, דע את זה בלבך, האמן בזה. לא פחות מכל אדם אחר עלי אדמות
 ."שמגיע לך לחיות הדרושים על מנת להתחיל ליצור את החיים היוצאים מגדר הרגיל

 
 ,הייה אסיר תודה על כל מה שיש לך"

 ,קבל כל מה שאין לך
 ."וצור באופן פעיל כל מה שאתה רוצה

 
 הרגע שבו אתה מקבל אחריות לכל דבר בחייך"

 ה מתחבר לכוח לשנות הוא בדיוק הרגע שבו את
 ."או ליצור כל דבר בחייך

 
 ,ליום הטוב ביותר של חייך כל יוםהפוך "

 ."כי פשוט אין סיבה טובה לא לעשות את זה
 

 ,המקום שבו אתה נמצא הוא תוצאה של מי שהיית"
 ."אבל המקום שאליו אתה הולך תלוי במי שאתה בוחר להיות

 
 ,חלומותיךעשה כל יום צעדים נועזים לעבר "

 ."ושום דבר לא יוכל לעצור בעדך, סרב לעצור
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