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 !ותרגיש את ההבדל כשתקום בבוקר, לפני השינה כל לילההאלה הצהרות קרא את ה
 

השעון . שלי "של פלאבוקר "כולל הכנת כל מה שדרוש לי ל, השלמתי את כל המטלות היומיות שלי לקראת מחר .1
, החלטתי באיזו שעה לקום. מהמיטה כדי לכבות אותוכך שאצטרך לקום , המעורר שלי ניצב בקצהו השני של החדר

היטב  מודעכי אני , אני מצפה לבוקר בהתלהבות. ויש לי תמונה בהירה ומפורטת לגבי מה שאעשה כשאקום
, זה מאפשר לי להפוך לאדם שאני צריך להיות כדי למשוך .של פלאבוקר לתועלות שאפיק מן הבחירה לקום ולחיות 

 .עקביות את החיים שאני רוצה באמתליצור ולשמר בקלות וב
זה . שעות שינה___ מה שנותן לי , בבוקר_________ ואקום ב_______, אני הולך לישון הלילה בשעה   .2

, המציאות היא שהמוח שלי שולט בגוף שלי. זה בדיוק מה שנחוץ לי כדי לתפקד מחר ברמת שיא, למעשה. הרבה
רבים מן האנשים המצליחים ביותר בהיסטוריה . לעצמי ובוחר להאמיןואני לא זקוק לשינה מרובה כפי שאני אומר 

ואני לא יכול להרשות לעצמי ליפול לאמונה המגבילה ששינה ארוכה יותר , שעות שינה 4-6תפקדו באופן מיטבי על 
 לקריירה, לקשריי, למצבי הכספי, זה יזיק באופן חמור לרמת ההצלחה שלי, למעשה. תשפר באופן כלשהו את חיי
 .תלויה בכך שאקום בזמן מחר בבוקר ,כפי שאני מכיר אותה ,איכות חיי. שלי וליעדי אורח החיים שלי

כי בכך אני מעלה באופן משמעותי את הסבירות שאשיג את יעדיי _________, אני מתכוון לקום בבוקר בשעה   .3
זה יאפשר לי לפתח את המשמעת : 1אני מחויב לקום בזמן בבוקר כי . כל חיי – ובהמשך, השנה, החודש, השבוע

אני בו מתחיל כל יום מכתיב את האופן ש בו אניאני יודע שהאופן ש: 2-ו, הדרושה לי כדי להצליח בכל התחומים
 .אני לא יכול לקבל מעצמי עוד שום דבר פחות מן הטוב ביותר. כי היום שלי הוא החיים שלי, יוצר את חיי

אני , או כשאתעורר, או כמה עייף או הרוס אני מרגיש עכשיו, מה אחלום על, לא משנה כמה זמן ייקח לי להירדם  .4
על מנת ליצור לעצמי את החיים הנפלאים ________ מתכוון לזנק בבוקר מן המיטה מלא מרץ ואנרגיה בשעה 

 .החיים שאני ראוי לחיות – ביותר שאני יכול לדמיין
 

 ...לפני השינה כל לילהלקרוא אותו  ומתחייב, אני חותם את שמי על האישור משנה החיים הזה
 

 : __________________תאריך: ____________________________________ חתימה
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