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 _____________________________________________שם 

 ___________________________________________כתובת 

 ___________________________________________טלפון 

 ____________________________________________פקס 

 _____________________________________דואר אלקטרוני 

 ___________________________________בלוג /אתר אינטרנט

 __________________________________________טוויטר 

 

 

 

 ב לכתוב כל יום ביומןתחיימ, ___________  ____________ , אני
מודעות  ,כי אני יודע שהדבר יקנה לי בהירות מוגברת, בוקר הפלא שלי

לחלומות ולנסים , עצמית משופרת ורמה גבוהה יותר של מחויבות ליעדים
והחיים , כי אני לא תמיד מושלם)אם אני מחמיץ יום . שאני רוצה ליצור בחיי

אני מבטיח לחזור למחרת ( משליכים לעברי לפעמים כדורים מסובבים
אסיר כל מה שאני את ו, הלקחים המשמעותייםאת ולשחזר את האירועים ו

אני מאמין שאני ראוי ומסוגל לרמות . להשלמת החסר ביומן, תודה עליו
הצלחה לא פחות של עושר ושל , אושרשל , יוצאות מגדר הרגיל של בריאות

 .והחל מהיום אחיה בהתאם לאמת הזאת, מכל אדם אחר עלי אדמות

 : __________________תאריך    _________________ :חתימה

 

יומן בוקר של פלא זה שייך ל: –בוקר טוב     
 

 –יומן בוקר של פלא  –בוקר טוב 
 התחייבות:
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  —  הזמנה מיוחדת —
 

 

 

מהווים שבט יוצא מגדר הרגיל של בני אדם  טובבוקר והדים וקוראים של א

ומחויבים , שמתעוררים כל בוקר מכוונים למטרה, בעלי גישה והכרה דומה
כמי שיצר את . להגשמת הפוטנציאל הבלתי מוגבל הטמון בכל אחד מאתנו

הרגשתי שזאת האחריות שלי להקים קהילה וירטואלית  בוקר של פלאשיטת 
לשתף , לשאוב עידוד, שקוראים ואוהדים יוכלו לגשת אליה כדי להתחבר

, להעלות קטעי וידאו, לדון בספר, לתמוך אלה באלה, בתרגולים מועילים
 .ואפילו להחליף מתכוני עוגות ותרגולים, למצוא שותף לאחריות

כדי להצטרף לקהילת  www.MyTMMCommunity.com-היכנס ל
. של מחוללי נסים ומשיגנים בעלי גישה דומה והשראה משותפת טובבוקר 

רבים  – בוקר של פלאכאן תוכל ליצור קשר עם אנשים שכבר מתרגלים את 
ולקבל תמיכה נוספת שתוכל להאיץ את התהליך  –מהם עושים את זה שנים 

 .שלך

 !אני מצפה לראות אותך שם. ואכנס לאתר דרך קבע, אני אלווה את הקהילה

  -היכנס ל, באופן אישי במדיה החברתית קשר אם אתה מעוניין ליצור אתי
@HalElrod ול בטוויטר-www.Facebook.com/YoPalHal  

, להשאיר הערות, תרגיש חופשי לשלוח לי מסר ישיר, בבקשה. בפייסבוק
אז בוא , שאלהאני עושה כמיטב יכולתי להשיב על כל . אול אותי שאלותלש

 !נתחבר בקרוב

 

 ,בהכרת תודה כנה
 האל-

 קהילת בוקר טוב
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 — הקדמה —
 
 

 

 

 

 

 

ברכותיי על התחלת התהליך של השקעת זמן כל יום לתעד את  !רוך הבאב

לך תדריך מהיר כיצד להשתמש  אעביר. בוקר של פלאכאן ביומן , מסע חייך
 .ביומן הפלא שלך באופן שיניב תוצאות מיטביות

, שבועית ושנתית, יומן בוקר הפלא שלך בנוי במתכונת יומית
תמצא גם . ומתוארך באופן שמחייב אותך לכתוב בו כל יום מימות השנה

באמצע , קטעים שבהם תוכל לסקור ולבחון את התקדמותך בתום כל שבוע
על מנת שתוכל להפיק תועלת מרבית מן השיעורים , בתום השנה השנה ושוב

 .ההישגים המשמעותיים שלךמן ו

 מדי יום ביומו... הגבר את מודעותך העצמית :על בסיס יומי

ועד מהרה זה יהפוך להרגל , התחל לכתוב את היומן שלך על בסיס יומי
ך הכתיבה תהלי. שמוסיף ערך עצום לחייך תוך שהוא גוזל ממך מאמץ מזערי

מודע שלך לרמות יוצאות -ביומן הוא דרך מוכחת לתכנת את המודע והתת
מגדר הרגיל של הצלחה תוך כדי שאתה משפר באופן מיידי את התפיסה 

 .תהליך שהולך ומתעצם עם הזמן – העצמית

 

 

 כיצד להשתמש 

 ביומן בוקר הפלא שלך
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 מדי שבוע בשבוע... למד ושפר, סקור: על בסיס שבועי

, לאחור על השבוע שעברתלחשוב : יש ביומן שלך מקום לסקירה שבועית
ולהכיר בהישגיך לצד אכזבות שאולי היו , לעבור על הדברים שכתבת כל יום

והופך לגרסה טובה יותר של , עם הזמן תגלה שאתה לומד משני הדברים. לך
 .עצמך בעקבות נכונותך לבחון ביושר את שני ההיבטים של עצמך ושל חייך

 ס יומיעקוב אחר התקדמותך על בסי –מצילי החיים 

אתה ער בוודאי לכוח משנה החיים של מודל  בוקר טובאם קראת את הספר 
למקרה . להתפתחות אישית מואצת( Life S.A.V.E.R.S)מצילי החיים 

כללתי , או שאתה זקוק לרענון הזיכרון, בוקר טובשעדיין לא קראת את הספר 
אותך שישה תרגולים שיצילו  –מצילי חיים : מובאה מן הפרק הפופולרי

 .מחיים של פוטנציאל בלתי ממומש

צורת הכתיבה החביבה עליי )הסעיף האחרון של מצילי החיים הוא כתיבה 
וכאן אני נותן עצות נוספות להפקת המרב מתהליך ניהול ( היא ניהול יומן

 .היומן שלך

 בוקר של פלא בן שש דקות

ה עסוק מדי לעשות כמה מן הדברים שאת –אם אתה מרגיש לעתים עסוק 
עליך לקרוא את המובאה מן הספר שכללתי כאן  –יודע שהם טובים בשבילך 

להראות לך כיצד אתה , בן שש דקות בוקר של פלא: ביומן בוקר הפלא שלך
ועדיין , יכול להשלים את כל ששת מצילי החיים בפחות משש דקות ביום

 .להפיק את כל התועלות העמוקות מכל אחד מהם

 

 כמה מחשבות לסיום

זה , שינוי או שגרת פעילות חדשה, כל פעם שאתה מיישם הרגל חדש ,זכור
אם אתה מרגיש עצבני או חושש במקצת . נוחות-כמעט תמיד יוצר תחושת אי

http://www.miraclemorningjournal.com/


The Miracle Morning JOURNAL available at www.MiracleMorningJournal.com  

אם אתה , למעשה. דע שזה נורמלי לגמרי, מהתחלת התהליך של ניהול היומן
 .(כמובן, אני מתכוון לכך במובן טוב! )אולי אתה לא נורמלי, נטול כל חשש

, ביותרהוא תמיד הקשה אני בטוח שאתה כבר יודע מניסיונך שהצעד הראשון 
עשה את הצעד הראשון שלך , לכן. ואחר כך כל צעד נעשה קל יותר ויותר

ולגלות את ששת  –אתה יכול להתחיל בקריאת מצילי החיים . עכשיו
או אתה יכול . התרגולים שיצילו אותך מחיים של פוטנציאל בלתי ממומש

או )ישר לתאריך של היום ולהתחיל לכתוב את יומן בוקר הפלא שלך לעבור 
 (.שניהם

אחד התרגולים , אתה עומד להעניק לעצמך את מתנת היומן היומי, בכל מקרה
 !בוא נתחיל לחולל נסים, אז קדימה. פעם-מעצימי החיים ביותר שתדע אי

 

(52מתוך  1)שבוע חודש ראשון   

היעדים הראשיים  3-5 – ראשייםהתחייבויות שבועיים /יעדים
 :שאני מחויב במאת האחוזים להשיג בשבוע הזה הם

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

 יש לסמן את התרגולים שהשלמת בכל יום: –מצילי החיים 
 

   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    שקט
   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    אישורים

   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    הדמיה
   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א   פעילות גופנית

   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    קריאה
   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    כתיבה

http://www.miraclemorningjournal.com/


The Miracle Morning JOURNAL available at www.MiracleMorningJournal.com  

אני מוכן ומחויב להפוך את השנה הזאת  – ]______[יום ראשון 
  לטובה ביותר עד היום

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

אני אוהב את החיים שיש לי, ותוך כך יוצר  – ]______[יום שני 
 את החיים של חלומותיי

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

על , בוקר של פלאאני מקדיש זמן כל יום ל – ]______[יום שלישי 
מנת שאוכל להיות האדם שעליי להיות כדי ליצור את החיים שאני 

 רוצה באמת וראוי להם
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

בל אני אסיר תודה על כל מה שיש לי, מק – ]______[יום רביעי 
 כל מה שאין לי, ויוצר באופן פעיל כל מה שאני רוצה

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

לכל אחד יש ערך לשתף בו את זולתו.  – ]______[יום חמישי 
 משום כך אני לומד משהו מכל אחד

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

אני מוותר על הצורך להיות מושלם למען  – ]______[יום שישי 
 יההזדמנות להיות אותנט

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 אני לומד משגיאותיי, ומשתפר כל שבוע – ]______[יום שבת  
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

מה היו הישגיי ואכזבותיי? לאילו דברים  – [בועיתסקירה ש]
 אתחייב עכשיו על מנת להבטיח שאשתפר בשבוע הבא?

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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(52מתוך  2)שבוע חודש ראשון   

היעדים הראשיים  3-5 – שבועיים ראשייםהתחייבויות /יעדים
 :שאני מחויב במאת האחוזים להשיג בשבוע הזה הם

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

אני בדיוק היכן שאני אמור להיות על מנת  – ]______[יום ראשון 
ללמוד מה שעליי ללמוד, במגמה להפוך לאדם שעליי להיות כדי 

 ליצור את החיים שאני רוצה

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

דאגה היא שימוש לרעה של הדימיון, לכן אני  – ]______[יום שני 
 מדמיין עתיד מזהיר

 יש לסמן את התרגולים שהשלמת בכל יום: –מצילי החיים 
 

   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    שקט
   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    אישורים

   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    הדמיה
   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א   פעילות גופנית

   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    קריאה
   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    כתיבה
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_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

מסוגל להשיג כל דבר שאני מחויב לו אני  – ]______[יום שלישי  
 באופן מלא

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

ליום הטוב ביותר  כל יוםאני חותר להפוך  – ]______[יום רביעי  
 של חיי, כי פשוט אין סיבה טובה לא לעשות את זה

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

לא משנה איך זה התחיל, אסיים את  – ]______[יום חמישי 
 השבוע חזק וזקוף קומה

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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 אסיר תודה על המתנה של סופי שבועאני  – ]______[יום שישי 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

אני מחויב לעשות מה שיידרש כדי לעשות  – ]______[יום שבת 
 את השבוע הבא עוד יותר טוב מזה האחרון

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

מה היו הישגיי ואכזבותיי? לאילו דברים  – [שבועיתסקירה ]
 אתחייב עכשיו על מנת להבטיח שאשתפר בשבוע הבא?

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

 

(52מתוך  3)שבוע אשון חודש ר  

היעדים הראשיים  3-5 – התחייבויות שבועיים ראשיים/יעדים
 :שאני מחויב במאת האחוזים להשיג בשבוע הזה הם

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

אני אוהב את החיים שיש לי, כי אלה  – ]______[יום ראשון 
 החיים היחידים שיש לי

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

שנות אני מקבל את כל הדברים שאינני יכול ל – ]______[יום שני 
 ושלם איתם

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 יש לסמן את התרגולים שהשלמת בכל יום: –מצילי החיים 
 

   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    שקט
   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    אישורים

   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    הדמיה
   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א   פעילות גופנית

   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    קריאה
   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    כתיבה
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 אני משנה כל דבר שיש לי הכוח לשנות – ]______[יום שלישי 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

גם אם אחרים מתפשרים על בינוניות, אני  – ]______[יום רביעי 
 לא אעשה את זה

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

אני ראוי ומסוגל להצלחה לא פחות מכל  – ]______[יום חמישי 
 אחד אחר

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

להיות גדול בדיוק כפי  –נועדתי לגדולות  – ]______[יום שישי 
 שאני בוחר להיות

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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האתגרים העומדים בפניי הם הזדמנויות  – ]______[יום שבת 
 בשביל ללמוד ולגדול

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

מה היו הישגיי ואכזבותיי? לאילו דברים  – [סקירה שבועית]
 אתחייב עכשיו על מנת להבטיח שאשתפר בשבוע הבא?

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

 
 
 

(52מתוך  4)שבוע חודש ראשון   

היעדים הראשיים  3-5 – התחייבויות שבועיים ראשיים/יעדים
 :שאני מחויב במאת האחוזים להשיג בשבוע הזה הם

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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אני יודע שהיום הוא היום החשוב ביותר  – ]______[יום ראשון 
 בחיי, כי מה שאעשה ומי שאהיה היום זה מה שיקבע את עתידי

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 אני מעריך כל רגע ומוצא בו סיבה לשמוח – ]______[יום שני 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

אני קם כל בוקר חדור במטרה ליצור את  – ]______[יום שלישי  
 חיי

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 יש לסמן את התרגולים שהשלמת בכל יום: –מצילי החיים 
 

   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    שקט
   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    אישורים

   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    הדמיה
   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א   פעילות גופנית

   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    קריאה
   ש     ו     ה     ד     ג     ב   א    כתיבה
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_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

אני יודע שהמקום שבו אני נמצא היום הוא  – ]______[יום רביעי 
תוצאה של מי שהייתי, אבל המקום שאליו אני הולך תלוי לגמרי 

 במי שאני בוחר להיות מהיום והלאה
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 אני אוהב את עצמי ואחרים, בלא תנאי – ]______[יום חמישי 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

כל דבר קורה מסיבה מסוימת, אבל  – ]______[יום שישי 
האחריות שלי היא לבחור את הסיבות המעצימות ביותר לאירועים 

 ולאתגרים של חיי
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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יש לי היכולת לשנות או ליצור כל דבר  – ]______[יום שבת 
 בחיים שלי

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

ואכזבותיי? לאילו דברים  מה היו הישגיי – [סקירה שבועית]
 אתחייב עכשיו על מנת להבטיח שאשתפר בשבוע הבא?

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

ארבע שאלות שעשויות לקחת את חייך לרמה הבאה בששת 
 החודשים הבאים:

שבפעם הראשונה שעשיתי , זכור גם שארבע השאלות האלה כל כך רבות ערך
את התרגיל הזה התשובות שלי היו בעלות השפעה כה רבה שזה נתן לי 

. ולהתעמק בהןהשראה להקדיש סוף שבוע שלם לחשוב על התשובות שלי 

 שת חודשים ראשוניםסקירה ש
הפקת לקחים ותובנות מן החצי 

 הראשון של השנה
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, אתה יכול להשיב על השאלות האלה בעשר דקות או בעשר שעות: שים לב)
כמו שאני , אז אל תרגיש כאילו אתה צריך להקדיש להן את כל סוף השבוע

 .(עשיתי

ובעקבותיהן כמה צעדים , שלך" החצי הטוב יותר"הנה ארבעת שאלות 
שתיישם את הערך מוגדרים שאתה יכול לעשות בימים הקרובים כדי להבטיח 

 :שתפיק מן התרגיל הזה

 ?מה השגתי .1

 ?מה היו האכזבות הגדולות ביותר שלי .2

 ?אילו לקחים בעלי ערך אני יכול ללמוד משני הדברים .3

 ?מהם שלושת הקווים המנחים העיקריים שלי לשנה הקרובה .4
 

 

 ?מה השגתי – 1שאלה 

להתעסקות רובנו נוטים להקדיש זמן ואנרגיה רבים יותר , למרבה הצער
אבל לכל אחד יש כהנה . בכישלונות ובאכזבות מאשר להצלחות ולהישגים

רק " לא השגת"והתעסקות יתר בכישלונות ובמה ש, וכהנה משני הסוגים
 .מרפה את הידיים ופוגעת בביטחון העצמי

לקדם את , רק דרך הכרה בהישגיך אתה יכול לשפר את הדימוי העצמי שלך
ביטחון העצמי שלך ולהעצים את עצמך לחזק את ה, הערכתך העצמית

 .להגשים יותר בעתיד

וכתבתי הישגים רבים ככל , בפעם הראשונה שהשבתי על השאלות האלה
והאופן , 42-הגעתי במניין ל(, גדולים וקטנים כאחד)שיכולתי לחשוב עליהם 

הבנתי שאני לא . שתפסתי את החצי הראשון של השנה שלי התחיל להשתנות
נתתי לעצמי רשות . חור כפי שאמרתי לעצמי קודם לכןכל כך משתרך מא

, אפילו עצמתי את עיניי, למעשה. להרגיש טוב ביחס לכל מה שהשגתי
אתה ... האל, אתה מתקדם נהדר השנה, "חייכתי ואמרתי לעצמי שוב ושוב
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אבל הרגשתי כל כך טוב , זה אולי נשמע מצחיק!" האל, מתפקד מצוין השנה
נסה את . על כל מה שהשגתי, לשם שינוי, בעצמי פשוט להקדיש זמן להכרה

 .אני חושב שתופתע לטובה מן התוצאות. זה

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 ?מה היו האכזבות הגדולות ביותר שלי – 2שאלה 

אך , אמנם זה לא הכרחי או בריא במיוחד להלקות את עצמך על אכזבותיך
לך על מנת שתוכל ללמוד יחד עם זאת חשוב ומועיל להכיר באכזבות שהיו 

אילו ? במה אכזבת את עצמך או את זולתך בשנה שחלפה. מהן ולהרפות מהן
 ?אילו הרגלים שליליים המשכת לקיים? יעדים לא הצלחת להשיג

כל עוד אתה לומד מאכזבותיך . נחלתו של כל אחד, אכזבות הן חלק מהחיים
תמשיך לעשות תוכל להשתמש בהן לעזור לך לגדול ולהשתפר על מנת שלא 

מה , כשאתה עובר על ששת החודשים הראשונים של השנה. אותו דבר בעתיד
 ?היו האכזבות הגדולות ביותר שלך

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

אילו לקחים בעלי ערך אני יכול ללמוד משני  – 3שאלה 
 ?הדברים

לקח שממשיך להעצים אותי , מן שלילקח אחד שיישמתי תוך כדי ניהול היו
." יש לי משהו ללמוד מכל דבר"הוא ההבנה ש, לשפר כל תחום בחיי

אתה יכול להפיק לקחים רבי ערך אם , כשמדובר בלמידה מן ההישגים שלך
נתנו לך השראה או אפשרו לך להשיג , תשאל מה היו הדברים שהניעו אותך

יכול להפנים לקחים בעלי אתה , בהקשר של למידה מאכזבות. מה שהשגת
רגשות או , מעשים, התנהגויות, ערך אם תשאל את עצמך אילו מחשבות

בדרך כלל . הרגלים הניעו אותך ליצור או לא ליצור את הדבר שאכזב אותך
נֵּי החיים הגדולים ביותר  .אלה האכזבות הגדולות שמספקות את הלקחים ְמשַׁ

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

מהם שלושת הקווים המנחים העיקריים  – 4שאלה 
 ?החודשים הבאיםשלי לששת 

והפקת את הלקחים רבי הערך ומשני , אחרי שהכרת בהישגיך ובאכזבותיך
מה שעשוי להועיל לך יותר מכול הוא לבחור , החיים ביותר מכל אחד מהם

שלושת הקווים המנחים העיקריים שעשויים להשאיר אותך על המסלול את 
אתה יכול פשוט להעתיק ולהדביק את שלושת הלקחים . הנכון בשנה הקרובה
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ולתלות אותם במקום שתראה אותם כל יום על מנת , המעצימים ביותר שלך
להישאר ממוקד בדבר שתהיה לו ההשפעה הרבה ביותר על שיפור חייך 

 .מעבר להבשנה הזאת ו

הנה שלושת הקווים המנחים העיקריים להצלחה שהגעתי אליהם בניתוח 
 :שלי

ולהשלים אותו , כל פעם( או משימה אחת)להתמקד במיזם אחד  .1
 .לפני שאני עובר לבא אחריו

להעביר לאחרים את כל המשימות שלא הולמות את כישרונותיי  .2
 .הטבעיים ותחומי ההצטיינות הייחודיים שלי

ולעשות אותו מתוך אהבה בלתי , דבר שאני עושה למהנהלהפוך כל  .3
 .מותנית והכרת תודה אמיתית

 

מהם שלושת הקווים המנחים העיקריים שלך , ובכן
 ?להצלחה לששת החודשים הבאים

 

1. _________________________________________________

_________________________________________________ 

2. _________________________________________________

_________________________________________________ 

3. _________________________________________________

_________________________________________________ 
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עכשיו זה הזמן האידיאלי לעבור על יומן בוקר ! וד שנה פלאית מאחורינוע

הפלא שלך ולהעריך את השנה שעברה עליך בכך שתשיב על ארבע שאלות 
שכבר יש לך ניסיון אתו )תהליך רב עוצמה זה . אך רבות עוצמה, פשוטות

מגדר הרגיל  יאפשר לך להפיק ערך יוצא( בעקבות סקירת אמצע השנה שלך
כך שתוכל להכניס , מן השנה שעברה בכך שתגביר את מודעותך העצמית

שינויים ושיפורים להבטיח שתיקח כל תחום בחייך לרמה הבאה בשנה 
 .הקרובה

התרגיל הזה חשוב כל כך שאני ממליץ להקצות כמה שעות לחזור : זכור
לרישום הראשון ביומן בוקר הפלא שלך ולחיות מחדש את כל השנה שעברת 

השנה הטובה "לפני שאתה מגיע חזרה לעמוד הזה להשיב על ארבע שאלות 
או אם עכשיו זה לא . ותתחיל עכשיו, עשה את זה. שלהלן" פעם-ביותר אי
שה תקצה לזה זמן בעתיד הקרוב ביותר האפשרי בלוח הזמנים בבק, זמן טוב

 ...שלך

 

 "פעם-השנה הטובה ביותר אי"ארבע שאלות 

 להבטיח שהשנה הבאה של חייך

 !תהיה השנה הטובה ביותר בחייך

 

עכשיו אתה מוזמן . לה אותן שאלות שהנחו אותך בסקירת אמצע השנהא
 :להתייחס לאותן שאלות בהקשר של השנה כולה

 ?מה השגתי .1

 יומן בוקר של פלא
 סקירה שנתית
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 ?מה היו האכזבות הגדולות ביותר שלי .2

 ?אילו לקחים בעלי ערך אני יכול ללמוד משני הדברים .3

         ?מהם שלושת הקווים המנחים העיקריים שלי לחצי השנה הקרובה .4

ברכותיי על השלמת השנה הראשונה של תיעוד מסע  :מחשבות לסיום
בריאות של , גדושה של אושראני מאחל לך מנה . חייך ביומן בוקר של פלא

 .הצלחה בכל מה שתעשהשל ו

 

 

   הזמן את יומן בוקר הפלא החדש שלך ב
www.MiracleMorningJournal.com 

 
 

 
 

 

  -קבל שני פרקים חינם )או ידע את ידידיך ובני משפחתך( ב
www.MiracleMorning.com  

 

הוא הדבר האחד שמסוגל לחולל שינויים מיידיים ועמוקים בכל  טובבוקר "
, אם אתה רוצה שחייך ישתפרו עכשיו. או בכל חייך כמכלול, תחום של חייך

 ."מיד, אני ממליץ לך בחום לקרוא את הספר הזה עכשיו

שחקנה המפורסם של קבוצת הפוטבול של אוניברסיטת , רודי רוטיגר-
 "רודי"רט המצליח נוטרדאם ששימש מקור השראה לס

 

אחת לכמה שנים נופל לידיך ספר שמשנה את האופן שאתה מסתכל על "
אבל זה כל כך נדיר למצוא ספר שמשנה את האופן שאתה חי את , החיים

 ."ומהר יותר מכפי שחשבת שאפשר, עושה את שני הדברים טובבוקר . חייך

 מכר-ומחבר רב !"יאהו"מנהל פתרונות ראשי לשעבר ב, טים סנדרס-

 תשבוחות על בוקר טוב
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למה לעזאזל שמישהו יקום מוקדם  –בהתחלה חשבתי שהאל יצא מדעתו "
כשיישמתי . עד שניסיתי את זה... הייתי ספקן ?!?!?!על בסיס יומיומיכל כך 

. את האסטרטגיות של האל הבחנתי בהבדל מיידי בחיי האישיים והמקצועיים
מה  לא משנה, יראה לך כיצד לקחת לידיך את השליטה בחייך בוקר טוב

 ."אני ממליץ עליו בחום רב. הייתה ההתנסות שלך בעבר

 מחבר ומומחה להתנהגות מתבגרים ,מארח תכניות טלוויזיה, וש שיפ'ג-

 

זה לתת לעצמך את מתנת ההשכמה היומית אל  טובבוקר לקרוא את "
הגיע הזמן להפסיק לדחות את יצירת החיים שאתה . הפוטנציאל המלא שלך

 ."ותגלה כיצד, את הספר הזהקרא . רוצה וראוי להם

 BNIל ומייסד "מנכ, דוקטור איוון מיסנר-

 

שינתה לגמרי את , מפגש חזיתי עם החיים, קריאת ספרו הראשון של האל"
אני יכול לומר רק . וחיכיתי בסבלנות לספרו הבא, האופן שאני חי כל יום

האל נותן לנו את תכנית האב ! היה בהחלט שווה את ההמתנה בוקר טובש
ועושה את זה באופן , האושר והשגשוג שאולי חמקו מאתנו, ליצירת ההצלחה

 –כל כך פשוט שכל אחד יכול להפוך את כיוון חייו במאה ושמונים מעלות 
 ."לא משנה מהן הנסיבות שהוא חי בהן עד כה

 "כן להצלחה"ומייסדת  "מרק עוף לנשמה"אחת משני מחברי , דברה פונמן-

 

באופן  ומתוארך, שבועית ושנתית, בנוי במתכונת יומיתיומן בוקר הפלא שלך 
שבהם תוכל  תמצא גם קטעים. שמחייב אותך לכתוב בו כל יום מימות השנה

השנה ושוב בתום  באמצע, לסקור ולבחון את התקדמותך בתום כל שבוע
השיעורים ומן ההישגים  על מנת שתוכל להפיק תועלת מרבית מן, השנה

 .המשמעותיים שלך

 

http://www.miraclemorningjournal.com/

