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 על מנת לקחת את עצמך לרמה הבאה! כל יום ההאל ההצהרותקרא את 
 

. אני ראוי ומסוגל להשיג רמות יוצאות מגדר הרגיל של הצלחה תוך מימוש כל יעדיי לא פחות מכל אדם אחר עלי אדמות .1
מרגע זה ואילך אני מחויב במאת האחוזים , על כן. המחויבות שליהדבר היחיד שמפריד ביני לבין אלה שבצמרת הוא רמת 

, על מנת למשוך –באמצעות התפתחות אישית יומיומית וחיים מתוך משמעת יומית  –להיות האדם שאני צריך להיות 
 .וראוי להן –ליצור ולשמר בחיי את רמות ההצלחה שאני רוצה באמת 

 
( לעומת מה שקל" )נכון"ת מוכן להישאר מחויב ליעדים שלי ולעשות את מה שאני יודע שעל מנת לעשות את זה עליי להיו .2

בשעת )בבוקר כשאני קם  –אני מתחייב לחזור על האישורים האלה לפחות פעם ביום . ברמה שלא הייתי מחויב בעבר
את עצמי לאן  כדי לקחת היוםולנקוט באופן מיידי את הצעדים הנדרשים , ורצוי גם לפני השינה בלילה( בוקר של פלא

 .שאני רוצה להגיע
 

יש לי אחריות לחיות , למעשה. לא אתפשר עוד על פחות מרמות ההצלחה והמימוש שאני מסוגל להן באמת וראוי להן  .3
אני לא , על מנת ליצור את החיים שאני רוצה. ולהשיג את יעדיי על מנת לשמש דוגמה לסובבים אותי, את חיי באופן מלא

 .זה הזמן שלי, עכשיו. בעתיד –או שנה כלשהי  –יכול לחכות ליום כלשהו 
 

אשים תמיד לנגד , משום כך. אני מבין באופן מלא שאינני יכול לשמר הצלחה אלא אם כן היא מעוגנת באמת וביושרה  .4
בכך אשמש . המושפעים ממנהאו כזאת שאינה מועילה לכל , ולא אעסוק בפעילות אנוכית, עיניי את רווחתם של אחרים

אנוכיות וציניות בכך , צרות עין, קנאה, אבער מתוכי שנאה. הנכונות שלי לעזור להם בזכות, השראה לאחרים לעזור לי
אגרום לאחרים . כי אני יודע שגישה שלילית לאחרים לא תוכל לעולם להביא לי הצלחה, שאפתח אהבה לכל האנושות

 .ם ובעצמילהאמין בי משום שאני מאמין בה
 

, מעשייעל מתוך אמונה מלאה שהדבר ישפיע בהדרגה על מחשבותיי ו, אחזור על האישורים האלה בקול רם פעם ביום  .5
אני בוחר ליצור את היום , היום ובכל יום. כך שאהיה האדם המצליח והמסתמך על עצמו שאני יודע שאני יכול להיות

 .הטוב ביותר של חיי
 

 : __________________תאריך: ____________________________________ חתימה
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