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 הערך המקסימליעל מנת להפיק את "
הדפיסו את משיחת האימון שלנו אנא 

לרשום כך שתהיו מוכנים  הדפים האלו
לפתח  לכם יעזרוהתובנות שאת 

" תשוקה ושאיפה בוערת בחיים שלכם
  ל"מנכ, ערן שטרן -

 
 !הדפיסו דף זה

 

 
מידע חשוב לגבי שיחת האימון האינטרנטית 

 
 2010 אימב 30: תאריך השיחה

  21:00: שעת השיחה
 
ולהקיש את הסיסמה שקיבלתם במייל בעת , יש להכנס לדף המיוחד באתר שהקמנו לשיחה טרפות לשיחההצל

 http://www.out-standing.co.il/19978/coachingcalltools.  ההרשמה לשיחה
 

( PLAY-כפתור ה)יש להקיש נגן המדיה , בכדי להאזין

 
 

אנא ודאו כי אין יישומים נוספים הפועלים במחשב , איכות השמיעה תלוייה באיכות חיבור האינטרנט שלכם :חשוב
.  בזמן השיחה

 
 ?בחיים שלנו תוצאות יוצאות דופןולהשגת , ושאיפה בוערת בחיים שלנו החשיבות של תשוקהה מ :נושא השיחה

 .להכניס תשוקה ושאיפה בוערת בחיינווכן כיצד , וכיצד להמנע מהם הגורמים המדכאים תשוקההם מה 
 

 

טיפים להפקת הערך המרבי מהשיחה 
עליהם במהלך השיחה  לרשום הערותהדפיסו את הדפים האלו כדי שתוכלו  .1
 את עקרונות המפתח שיחשפו בפניכם במהלך השיחה להטמיע וליישםד כמה מהר תוכלו חישבו ע .2

מהעקרונות שנחשוף בפניכם  3ליישם לפחות  תנקטו בפעולותהגדירו לעצמכם תאריך יעד מובהק בו  .3
 במהלך שיחת האימון

 

 ! בדיוק 21:00שיחת האימון תתחיל בשעה  :הודעה חשובה
 ! אתם תודו לעצמכם על כך. כדי שלא תפסידו אף מילהדקות קודם לכן  5-כ חברואנא הת

http://www.out-standing.co.il/19978/coachingcalltools
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! שוקה ושאיפה בוערתת –שיחת אימון 
( התשובות ינתנו במהלך השיחה – במהלך השיחהאלו אנא רשמו הערות בדפים )

 
 

           

 
? יוםלהשיג משיחת האימון האני רוצה ה מ
 

 ________________________________________________________________
 

_____________________________________ ___________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________

 
 

? תשוקההי מ
 

 ________________________________________________________________
 

_____________________________________ ___________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

_____________________________ ___________________________________
 

 
 

, אפשרות שטרם התממשה הקיימת בתוכךתשוקה היא המאמץ של ה"

 ושמחפשת דרך וביטוי  שמבקשת להביע את עצמה דרככם

" ות שלכםפעולה להתממש ולצאת החוצה באמצעות

וואטלס . וואלאס ד -
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? להניע אותנו קדימההיא יכולה וכיצד  ?בחיינו המקור של התשוקההו מ
 

_____________________________________________ ___________________
 

 ________________________________________________________________
 

___________________________ _____________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

___________________ _____________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 
 
? שאיפה ותשוקה בוערת בחיינו ,באופן מודע לפתחניתן יצד כ
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

_________________________________________________________ _______
 

 ________________________________________________________________
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 ? זהר מהםישיש לה הגורמים מדכאי התשוקהמה הם 
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

___________________________________ _____________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

___________________________ _____________________________________
 

 ________________________________________________________________

 
 ________________________________________________________________

 
________________________________________________________________ 

 
 
 

 ,ערן היקר
 

תרם לי רבות  סמינר משיגי היעדים . ברצוני להביע את תודתי ולצרף את המלצתי על סמינר משיגי היעדים בהנחייתך
 .והעשיר את תפיסת עולמי

 
, בשילוב בין הרוח לחומר .אתה מצליח ליצור שינוי כלשהו בתודעה ובתפיסה, באופן מובנה והדרגתי, במספר שעות

הצלחת להעלות לתודעה דברים שנשכחו , ובאמצעי המחשה רבים ומגווניםבשימוש בכלים , וקי היקום ובמדעבעיגון בח
 .או אף נעלמו ממנה

 
, גם חומרי העזר שחילקת בסמינר יעילים וממשיכים ללוות בחיי היומיום ובניית החזון והיעד נעשו קלים ומוחשיים יותר

יכולת מיוחדת וצנועה להגיע לכל אחד ואף לחדור כל מעטה יש לך גם נראה כי  .והפכו לחלק מהחוויה היומיומית
, עינייםוציטוטים חכמים ומאירי ובשזירת הומור בחיוך וצחוק , בהנחייה ודיבור בגובה עיניים. והתנגדות בנועםציניות 

 .לרתק ולסחוף, הצלחת ללמד

 
 .תודה מקרב לב

 אושר שניידרמן                                                        
 מטפלת בפסיכודרמה ומנחת סדנאות                                                        
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? שפיתחתי תשוקה בוערת בחיים שלים לכך יהסימנ 11הם מ
 
1 )______________________________________________________________ 
 

_________________________________ _______________________________
 

_________________________________ _______________________________
 
 
2) ______________________________________________________________ 
 

_________________________________ _______________________________
 
 

_________________________________ _______________________________
 
 
3 )______________________________________________________________ 
 

_________________________________ _______________________________
 

_________________________________ _______________________________
 
 
4) ______________________________________________________________ 
 

_________________________________ _______________________________
 
 

_________________________________ _______________________________
 
 
5 )______________________________________________________________ 
 

_________________________________ _______________________________
 

_________________________________ _______________________________
 
 
6) ______________________________________________________________ 
 

_________________________________ _______________________________
 
 

_________________________________ _______________________________
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7 )______________________________________________________________ 
 

_________________________________ _______________________________
 

_________________________________ _______________________________
 
 
8) ______________________________________________________________ 
 

_________________________________ _______________________________
 
 

_________________________________ _______________________________
 
 
9 )______________________________________________________________ 
 

_________________________________ _______________________________
 

_________________________________ _______________________________
 
 

10) _____________________________________________________________ 
 

_________________________________ _______________________________
 
 

_________________________________ _______________________________
 
 

11 )_____________________________________________________________ 
 

_________________________________ _______________________________
 

_________________________________ _______________________________
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? מהי היא התוצאה הסבירה שאקבל בחיי אם לא אנקוט בפעולה ואעשה שינוי
 

 ________________________________________________________________
 

____________________ ____________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

____________ ____________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 
 

 
 - הדחיפה לעקרונות של השגת יעדים היתה עצומה. לאחר כחודשיים מהסדנא אני רוצה להודות לכם על סדנא משנת חיים

 !ועל כך כל התודות והברכות

 .להגיע אליכם ולטעום מהכח והאושר שערן נותן ביום הזהוממליץ לכל חברי אני מעודד 

 .ודוהיא מאושרת על כך מא - רויטל חברתי הטובה כבר הגיעה

וזה מה שאהבתי ביותר ממה שלקחתי מאותו . הסדנא הזו תתן לו כלים עצומים לעבודה, שמי שפתוח לקבל באמת מאמיןאני 
לא יהיה  - אבל אם אין פעולה - ספרים 1000סדנאות ולקרוא  100ההבהרה החד משמעית של ערן שאפשר לקחת : יום

 .שינוי

היא . או הארה רוחנית כלשהיא" מפץ גדול"ים אינה על בסיס אירוע של כמשנת חיהמלצתי על הסדנא  - חשוב לי להדגיש
מקום של , מקום של עבודה כלשהיא שנעשתה כבר. מבוססת על כך שמי שעומד מולי נמצא במקום בו היא תוכל לעזור לו

סדנאות כאלו לא  100גם  -פתיחות ואמונה כלשהיא  ,מי שאין לו רצון - גם מנסיוני. פתיחות והבנה כל שהיא לעולם הזה
 .גם כן לא ימצא בסדנא את מה שהיא יכולה לתת, מי שהציניות אופפת את כל מהלכי חייו. יעזרו לו

ומי שפועל  !היא עלינו - אבל האחריות לפעולה ושינוי - הבנה של כח מחשבה ועידוד, חיזק אמונה, ערן נתן כלים רבים וטובים
 .וזה חוק טבע - יעדיו יושגו -נכון

יועץ מס  –נאל דודי ר
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הפנים ולהשתמש הפעולות שאני מתחייב בפני עצמי לבצע כדי ל 3
 :ם שאני רוצהחייאת היצור לעצמי בידע החדש שרכשתי כדי ל

 
1 ) ______________________________________________________________
 

_______________________________________________________________ _
 

_____________ : עד תאריך
 
 
 
2 ) ______________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

_____________ : עד תאריך
 
 
 
3 ) ______________________________________________________________
 

 ________________________________________________________________
 

_____________ : עד תאריך
 
 

. המחוייבים לעצמםהם אנשים , מנצחיםאנשים 
 

. לוקחים עליהם מחויבויות ועומדים בהם מנצחים
 

! ולא את מה שנוח, עושים את מה שצריךהם 
 
 
 

         ___________________
ח ת י מ ה           
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 !בפעם האחרונה – סמינר משיגי היעדים
הסמינר האפקטיבי ביותר בו תלמדו לברר ולהגדיר את היעדים שלכם  

! כדי להשיג אותם כל הכלים הדרושיםותקבלו את 
 

קורה אחשוף בפניכם מה  "משיגי היעדים"בסמינר  .מצליחנים גם פועלים אחרת .מצליחנים חושבים אחרת
תקבלו את ארגז הכלים המשוכלל , כמו על מגש של כסף. צליחים ביותר בעולםאצל האנשים המ" מאחורי הקלעים"

: שיאפשר לכם, ביותר שקיים

  בכל תחום בחייכם  הגורם העיקרי המשפיע על התוצאות העסקיות והאישיות להכיר את

  מרגישים ופועלים , כיצד אתם חושבים -להבין לעומק כיצד אתם פועלים 

 יעה על התוצאות שאתם מקבלים וכיצד ליצור סביבה שמקדמת אתכם  ללמוד כיצד הסביבה שלכם משפ

  החוקים האוניברסליים המניעים את העולם 7לנצל לטובתכם את 

  אלו מהם מעכבים אתכם וכיצד ניתן , כיצד הם נוצרים -לזהות את שרשרת האמונות וההרגלים שלכם
להחליפם בהרגלים מקדמים 

  להעלות את רמת המודעות שלכםלהבין מדוע חשוב לפתח מודעות וכיצד 

  אותו מחדש להצלחה " לתכנת"וכיצד שימוש מודע בתת המודע שלכם לעשות

  להשתמש ברגשות שלכם ממש כמוGPS שיכוון אתכם למטרה 

  להשיג את יעדיכם היכולות האינטלקטואליות שלכם ולהשתמש בהם כדי  6לפתח את

  הלכה למעשה –המציאות שאתם רוצים להשתמש במחשבה שלכם ליצירת 

  לגלות מדוע הצלחה היא לא עניין של מזל

 לפתח גישה ואנרגיה שתמשוך את התמיכה והעזרה להשגת יעדיכם 

  מה אתם באמת רוצים –להגדיר ולחדד מה הם היעדים החשובים לכם ביותר בחיים !

 החשוב ביותר עבורכם, להחליט מהו היעד הראשון 

 באזורי הנוחות שלכם" תקועים"אתכם  להתמודד עם הפחדים שעוצרים אתכם ומשאירים 

 אפקטיביים ובלתי " משיגי יעדים"תגלו את הסודות של האנשים המצליחים בעולם שכולם , ובנוסף
.  ניתנים לעצירה

 (בית ציוני אמריקה)תל אביב  ZOA, 2010ביוני  14-ב
8:30 – 18:00 

 :כמשתתפים בסמינר תקבלו
 

  שתלווה חוברת עבודה מקיפה
גם לאחר  אתכם בבית

 שהסמינר יסתיים
 

 משיגי "יומיות ל לותפנקס פעו
 "היעדים

 

 אישי כרטיס מטרה 
 

  כיבוד מפנק לכל אורך היום
 וארוחת צהריים

 

 כלים , תובנות :והכי חשוב
שישנו את ודחיפה לפעולה 

 !חייכם

 
: מנחה הסמינר

 ערן שטרן

בעל נסיון של שנים . מאמן אישי ועסקי ויזם
עובדים , מנהלים, בניהול וליווי אנשים פרטיים

להשגת תוצאות פורצות דרך ם ובעלי עסקי
 . בחייהם

ובעל נסיון , ערן בעל תואר שני במנהל עסקים
עזב את עבודתו כמנהל בכיר , עסקי רב

על מנת להגשים את חלומותיו , בחברת אינטל
. ולעזור לאחרים להגשים את החלומות שלהם
ערן משתייך לקבוצה נבחרת ומצומצמת של 

בוב ידי אנשים בכל העולם שלמדו והוכשרו על 
"( הסוד"המוכר מהסרט והספר ) פרוקטור

לאמן וללוות אנשים על פי תוכניות , באופן אישי
  .האימון היחודיות שלו

ערן משלב , ויחודיתפשוטה , בצורה אפקטיבית
את גישתו הפרקטית והידע , את נסיונו הרב

הרב שצבר לאורך השנים ומעביר למאזינים 
  .תובנות משנות חיים

http://www.out-standing.co.il/19978/bobproctor
http://www.out-standing.co.il/19978/bobproctor
http://www.out-standing.co.il/19978/bobproctor
http://www.out-standing.co.il/19978/bobproctor
http://www.out-standing.co.il/19978/thesecret
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חבילות השתתפות יחודיות וחד פעמיות 
! האחרון "משיגי היעדים"לסמינר 

 
 

ח "ש 600 – רגילה בודדתרשמה ה
 

: והבונוסים הבאים, "משיגי היעדים"השתתפות בסמינר  :כוללת
ח "ש 50בשווי  – "וד לחיי שפע ועושרהס"ספר אלקטרוני  -
ח "ש 300בשווי  –שיחת אימון מיוחדת לשאלות שלכם לאחר הסמינר  -
" קוד המנצח"ח לסדנת "ש 750הנחה בלעדית של  -

 !ח"ש 1,100  -בונוסיםכל הסך 
 

ח "ש 1,100 – רגילה זוגיתהרשמה 
 

 :פיםנוס יםונוסבו, השתתפות נוספת בסמינר :את כל המפורט בהרשמה הרגילה ובנוסף :כוללת
  .ח"ש 96בשווי  – "צלחהבדרך לה"תקליטור , גיתהרשמה הזוח ב"ש 100הנחה של 

 !ח"ש 1,296 -וסים ך כל הבונס
 

ח "ש 1,000 – פרימיום בודדתת הרשמ
 

: וסים הבאיםוהבונ "דימוי עצמי מנצח"ערכת , "משיגי היעדים"השתתפות בסמינר  :כוללת
ח "ש 50בשווי  – "וד לחיי שפע ועושרהס"ספר אלקטרוני  -
ח "ש 300בשווי  –שיחת אימון מיוחדת לשאלות שלכם לאחר הסמינר  -
" קוד המנצח"ח לסדנת "ש 750הנחה בלעדית של  -
" דימוי עצמי מנצח"ח על ערכת "ש 185הנחה של  -
ח "ש 96תקליטור דמיון מודרך ורגיעה מושלמת בשווי  -
ח "ש 250בשווי " תאוצה עסקית"מתוך , שלוש הקלטות של הרצאות של אמיר הרדוף -
ח "ש 100בשווי  ! –רשימת האפירמציות הסודית של ערן -
 ח"ש 250בשווי  –הקלטה של שיחת אימון מיוחדת להטמעה של הדימוי העצמי המנצח  -

 !ח"ש 1,981 -בונוסים כל הסך 
 

 ח"ש 1,500 –פרימיום זוגית הרשמת 
 

 יםונוסב, השתתפות נוספת בסמינר :הרגילה ובנוסףת הפרימיום רט בהרשמאת כל המפו :כוללת
  .ח"ש 96בשווי  – "צלחהבדרך לה"תקליטור , גיתהרשמה הזוח ב"ש 100הנחה של  :פיםנוס

! ח"ש 2,177 -וסים ך כל הבונס
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 נציגות רשמית

מ "אימון להצלחה בע –יוצא מהכלל 

. כל הזכויות שמורות© 
 153-88674013פקס , 1-700-50-50-79טלפון 

 info@out-standing.co.il     www.out-standing.co.il         

 
 

 
 

 
 
 
 

 
? כיצד להרשם לסמינר ולקבל את הבונוסים שלכם

 והבטיחו את מקומכם 1700-50-50-79לטלפון  עכשיוהתקשרו  .1
  http://www.GoalAchievers.co.il: רשמו ישירות באתרה .2
 info@out-standing.co.il -שילחו מייל עם פרטיכם ל .3
 

 

http://www.goalachievers.co.il/
http://www.goalachievers.co.il/
mailto:info@out-standing.co.il

