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הערך "על מנת להפיק את 
משיחת האימון שלנו אנא  המקסימלי

כך שתהיו  הדפיסו את הדפים האלו
לרשום את כל עקרונות מוכנים 

שיעזרו  שאחשוף בפניכםהמפתח 
 - "!לקבל החלטות טובות יותרלכם 

  ערן שטרן, מנכ"ל

 
 הדפיסו דף זה!

 

 
 האינטרנטיתמידע חשוב לגבי שיחת האימון 

 
 0229 יליוב 5חה: תאריך השי

 (תייםכשע)השיחה תמשך  01:22שעת השיחה: 
 
יש להכנס לדף המיוחד באתר שהקמנו לשיחה, ולהקיש את הסיסמה שקיבלתם במייל בעת  הצטרפות לשיחהל

 il/19978/coachingcalltoolsstanding.co.-http://www.outההרשמה לשיחה.  
 (PLAY-בכדי להאזין, יש להקיש נגן המדיה )כפתור ה

 
 אם מסיבה כלשהי נגן זה אינו עובד במחשבכם, השתמשו באחד מהנגנים הנוספים.

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

 
, אסטרטגיות ליצירת הזדמנויות כםנחשוף בפנייגם בתקופות משבר.  זהות הזדמנויותל כיצד נושא השיחה:

 בתקופות אלו.  הכלים והיכולות הדרושים לכם לפרוץ, ונגלה את כלים להמנע ממשברתקבלו 
 

 
 

 מהשיחה ירבהמערך הטיפים להפקת 
 עליהם במהלך השיחה ותלרשום הערהדפיסו את הדפים האלו כדי שתוכלו  .1
 את עקרונות המפתח שיחשפו בפניכם במהלך השיחה להטמיע וליישםחישבו עד כמה מהר תוכלו  .2

מהעקרונות שנחשוף בפניכם  1ליישם לפחות  ותתנקטו בפעולהגדירו לעצמכם תאריך יעד מובהק בו  .1
 במהלך שיחת האימון

 

 בדיוק!  01:22שיחת האימון תתחיל בשעה  הודעה חשובה:
 דקות קודם לכן כדי שלא תפסידו אף מילה. אתם תודו לעצמכם על כך!  5-כ חברונא התא

http://www.out-standing.co.il/19978/coachingcalltools
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 קבלת החלטות טובות יותר! –שיחת אימון 
 (התשובות ינתנו במהלך השיחה – במהלך השיחהאלו )אנא רשמו הערות בדפים 

 
 

 :הערות נוספות          

 
 בשיחה היום: מקסימליעקרונות מפתח להפקת ערך 

 
1 )_____________________________________________ 
 
 
2_____________________________________________ ) 
 
 
 

1_____________________________________________ ) 
 
 

 מהי החלטה?

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
 
 ?נמנעים מלקבל החלטותהסיבות העיקריות שבגללן אנשים  4 ןהמ
 
1________________________ )_____________________ 
 
 
2_____________________________________________ ) 
 
 
 

1_____________________________________________ ) 
 
 
7_____________________________________________ ) 
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 :הערות נוספות

 
 ? לקבל החלטותמדוע חשוב 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 

 
 ים עושים, כאשר מדובר שאנש טעויות העיקריותה 4 ןהמ

 ? המונעות מהם להתקדםבקבלת החלטות, 

 
1_____________________________________________ ) 
 
 
2_____________________________________________ ) 
 
 
 

1_____________________________________________ ) 
 

 
7_________________________________________ )____ 

 
 

 , וכיצד ניתן להתחסן בפניה? ההשפעה ההרסנית של דחיית החלטותמהי 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
 

"עברתי היום חוויה מרגשת ומצמיחה, ערן הצליח לשבור אצלי כמה תפיסות שתקעו אותי בחיים ואני הולכת להשתמש 
 בכלים שרכשתי ביום הזה. למרות השעה אני מרגישה עירנית ומלאת אנרגיות. 

 , משתתפת בסמינר "משיגי היעדים"רינת אשכנזי -ה, תודה!" תודה, תוד
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 :הערות נוספות          

 
 ?עבורי האם ההחלטות שלי טובותכיצד אוכל לדעת 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
 

  
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
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 :הערות נוספות          

 של האנשים המצליחים ביותר המאפשרים  הסודות 5מהם 
 ? לקבל החלטות טובות יותרלהם 

 
1_____________________________________________ ) 
 
 
2____________________ )_________________________ 
 
 
 

1_____________________________________________ ) 
 
 
7_____________________________________________ ) 
 
 
0_____________________________________________ ) 
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 מהי היא התוצאה הסבירה שאקבל בחיי אם לא אנקוט בפעולה ואעשה שינוי?
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

17-12-71 
 ערן היקר,

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

 והעשיר את תפיסת עולמי.

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

ובאמצעי המחשה רבים ומגוונים, הצלחת להעלות לתודעה דברים שנשכחו  ובמדע, בשימוש בכליםבעיגון בחוקי היקום 
 או אף נעלמו ממנה.

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

כולת מיוחדת וצנועה להגיע לכל אחד ואף לחדור כל מעטה י נראה כי יש לך גם והפכו לחלק מהחוויה היומיומית.
עיניים,  וציטוטים חכמים ומאירי ובשזירת הומור והתנגדות בנועם. בהנחייה ודיבור בגובה עיניים, בחיוך וצחוק ציניות

 הצלחת ללמד, לרתק ולסחוף.

 
 תודה מקרב לב.

 ושר שניידרמןא                                                        
 מטפלת בפסיכודרמה ומנחת סדנאות.                                                        
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ם הפעולות שאני מתחייב בפני עצמי לבצע כדי ליצור לעצמי חיי 3
 :מלאי הזדמנויות

 
1______________________________________________________________ ) 
 

________________________________________________________________ 
 

 עד תאריך: _____________
 
 
 
2______________________________________________________________ ) 
 

________________________________________________________________ 
 

 עד תאריך: _____________
 
 
 
1___________ )___________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

 עד תאריך: _____________
 
 

 .המחוייבים לעצמם, הם 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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 סמינר משיגי היעדים
 הסמינר האפקטיבי ביותר בו תלמדו לברר ולהגדיר את היעדים שלכם 

 כדי להשיג אותם! כל הכלים הדרושיםותקבלו את 
 

קורה  אחשוף בפניכם מה עדים""משיגי היבסמינר  מצליחנים גם פועלים אחרת. מצליחנים חושבים אחרת.
כמו על מגש של כסף, תקבלו את ארגז הכלים המשוכלל  "מאחורי הקלעים" אצל האנשים המצליחים ביותר בעולם.

 ביותר שקיים, שיאפשר לכם:

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

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

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

 החוקים האוניברסליים המניעים את העולם 7 לנצל לטובתכם את 

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

 להבין מדוע חשוב לפתח מודעות וכיצד להעלות את רמת המודעות שלכם 

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

  להשתמש ברגשות שלכם ממש כמוGPS שיכוון אתכם למטרה 

 ת יעדיכםלהשיג א היכולות האינטלקטואליות שלכם ולהשתמש בהם כדי 0 לפתח 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 

 שוב ביותר עבורכםלהחליט מהו היעד הראשון, הח 

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

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

 ש"ח למשתתף 622רק  – ךההשקעה של

 כמשתתפים בסמינר תקבלו:
 

 שתלווה מקיפה  חוברת עבודה
גם לאחר  אתכם בבית

 שהסמינר יסתיים
 

 יומיות ל"משיגי  פנקס פעולות
 היעדים"

 

 אישי כרטיס מטרה 
 

  כיבוד מפנק לכל אורך היום
 וארוחת צהריים

 

 :תובנות, כלים  והכי חשוב
שישנו את ודחיפה לפעולה 

 חייכם!

 
 מנחה הסמינר:

 ערן שטרן

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

להשגת תוצאות פורצות דרך  ובעלי עסקים
 בחייהם. 

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

בחברת אינטל, על מנת להגשים את חלומותיו 
ולעזור לאחרים להגשים את החלומות שלהם. 

בוצה נבחרת ומצומצמת של ערן משתייך לק
בוב אנשים בכל העולם שלמדו והוכשרו על ידי 

"( הסוד)המוכר מהסרט והספר " פרוקטור
שי, לאמן וללוות אנשים על פי תוכניות באופן אי

 האימון היחודיות שלו. 
ויחודית, ערן משלב  בצורה אפקטיבית, פשוטה

את נסיונו הרב, את גישתו הפרקטית והידע 
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/thesecret
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 בונוסים יחודיים למשתתפים בשיחת האימון 0
 

 במתנה! –ש"ח  69_________ בשווי ___________________ .1
 במתנה! –ש"ח  05____________________________ בשווי  .2

 )הבונוסים הנוספים יחשפו בפניכם במהלך שיחת האימון(
 

  (שני)יום  29-7-13 :יםהקרוב יםהסמינר תאריך
 !ומעלה( 14)מגיל  סמינר מיוחד להורים ולילדים – (חמישי)יום  29-8-07-ב

 ים בבית ציוני אמריקה בתל אביבהסמינר מתקי
 

 
 

 
 כיצד להרשם לסמינר ולקבל את הבונוסים שלכם?

 והבטיחו את מקומכם 1722-52-52-79לטלפון  עכשיוהתקשרו  .1
  http://www.GoalAchievers.co.ilהרשמו ישירות באתר:  .2
 standing.co.il-info@out -שילחו מייל עם פרטיכם ל .1
 

 

http://www.goalachievers.co.il/
mailto:info@out-standing.co.il
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  חדש מ"יוצא מהכלל"חדש מ"יוצא מהכלל"

  דיסקים לשמיעה בבית, במשרד או ברכב!דיסקים לשמיעה בבית, במשרד או ברכב!
 
 

            
 

 

הלכה בפני קהל חי, ובה הוא מלמד  ערן שטרןהינה הרצאה אותה העביר  "ממחשבות לתוצאות"
שאנו משיגים מודע והתוצאות הפועלות, מהו הקשר שבין המחשבה, תת  לנוש למעשה כיצד המחשבות

בחיי היום בכח העצום הטמון במחשבה שלכם, בכלים פרקטיים לשימוש ערן יצייד אתכם בנוסף, נו. בחיי
 יום ובכל תחום בחייכם. 

  
בין הרצאה סוחפת, מלאה בהומור ומעשירה את כל המשתתפים בה. "ממחשבות לתוצאות" הינה 

 בהרצאה:אותם תלמדו הנושאים 

 מהו הגורם המרכזי המשפיע על התוצאות שלנו בכל תחום בחיינו 
 כיצד פועל השכל ומהן יכולות העל האינטלקוטאליות שלנו 
 כיצד לשלוט במחשבות וברגשות שלנו כדי להשיג את התוצאות שאנו רוצים 
 כיצד להשפיע על האחרים 
 ונות שלנוכלים למיקוד המחשבות, היעדים והרצ 

 

ערן הפך את החזון שלו למציאות , ערן שטרןהנכם מוזמנים להצטרף ולצאת למסע מעורר השראה עם 
 "חה"בדרך להצלודרך חיים ועכשיו הוא עומד לשתף אתכם בתובנות מהמסע 

 
י דעות ואנשי מעשה ממאה השנים האחרונות. מחשבותיהם מילאו את זהו אוסף של ציטוטים של הוג

ערן בהשראה במסעו האישי. אוסף ציטוטים זה, אותם מקריא ערן על רקע מוסיקה שלווה ומרגיעה, 
 ."בדרך להצלחה"ימלא ויטעין אתכם באנרגייה חיובית גם במסע שלכם 

 
 חתו!רוצים בהצלדיסק מעורר השראה, המתנה המושלמת למי שאתם 

 
 

 

נועד לעזור לכם להגיע למצב של רגיעה מושלמת, בו המוח  "דמיון מודרך ורגיעה מושלמת"תקליטור 
והמחשבה שלכם יהיו במצב שקט יותר שיאפשר לכם ליצור בדמיונכם תמונה מושלמת של היעדים 

 צים להשיג בחייכם. אותם אתם רו
 

מחקרים הראו כי להגדיר, לחדד ולהשיג את היעדים שלכם. תרגול הדמיון המודרך נועד לעזור לכם 
 כאשר המוח נמצא בתדר גלי מחשבה מסוג אלפא, הוא נהיה קליט יותר, מרוכז ויצירתי יותר. 

 
מוסיקה מיוחדת מסוג , ילווה אתכם בקולו בתרגיל דמיון מודרך המשולב בערן שטרןבתקליטור זה, 

BrainWave  שהינה אידיאלית לחידוד היצירתיות, הרגיעה המחשבתית, והטמעת אמונות חדשות בתת
 המודע. 

 1722-52-52-79"יוצא מהכלל" או התקשרו  בקרו באתרלרכישה ולפרטים נוספים 

 חדש!
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