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מנטור עסקי  – ערן שטרן

המכר -ומחבר רב
 "להגשים"

 

 !"נה של הצלחהש"
 

הערך על מנת להפיק את 
הדפיסו את הדפים אנא  המקסימלי
 כך שתהיו מוכנים  האלו

 ם כל מילה!לרשו
 

 
 הדפיסו דף זה!

 
 ערבב 11000: השע   1013 פטמברסב 9 :תאריך

 

 זו, ערן שטרן יחשוף בפניכם: בהרצאה
 

  למוצלחת ומאושרת יותר עבורכם?כיצד תוכלו להפוך וליצור את השנה הקרובה 

  עבורכם לשנה הקרובה?דים החשובים ביותר לבחור את היעכיצד תדעו 

  בשנה הקרובה?צור את התוצאות שאתם רוצים בחייכם ליואיך תוכלו 

  עד כה!(?הטובה ביותר בחייכם המפתחות שיבטיחו שהשנה הקרובה תהיה  1מהן( 

  עבורכם?הצעד הבא מה יהיה 

 

 
איכות הצפייה בשידור תלויה באיכות חיבור האינטרנט שלכם, אנא ודאו כי אין ישומים  חשוב0

 וספים הפועלים במחשב בזמן השיחה. נ

 

 טיפים להפקת הערך המרבי מההרצאה
 עליהם במהלך ההרצאה לרשום הערותהדפיסו את הדפים האלו כדי שתוכלו  .1
המפתח שיחשפו בפניכם במהלך  את עקרונות וליישם להטמיעחישבו עד כמה מהר תוכלו  .2

 ההרצאה
 מהעקרונות 1ליישם לפחות  תנקטו בפעולותהגדירו לעצמכם תאריך יעד מובהק בו  .1

 שנחשוף בפניכם במהלך ההרצאה
 
 

 בדיוק!  11000בשעה  ההרצאה תחל הודעה חשובה0
 לעצמכם על כך!  דקות קודם לכן כדי שלא תפסידו אף מילה. אתם תודו 5-אנא התחברו כ

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


1 

 

 אימון להצלחה בע"מ –יוצא מהכלל 

 ות.כל הזכויות שמור© 
 101-11007711, פקס 1-077-07-07-07טלפון 

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

 
 
 
 

 !של הצלחהנה ש
 (הרצאהבמהלך ה והתשובות יינתנ – במהלך השיחהאלו )אנא רשמו הערות בדפים 

 

 ?הצלחהמהי 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
 ?אושרמהו 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 מה יעשה את השנה הקרובה למוצלחת ומאושרת יותר עבורי?
 

1. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

2. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

1. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

7. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

0. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 ,צפוייההצלחה היא תוצאה "
 לעשות, מה שצריךלעשות את  מוכניםאם אנו 

 כדי להיות מי שאנו רוצים להיות"
 ערן שטרן -
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 כיצד אדע לבחור את היעדים החשובים ביותר עבורי בשנה הקרובה?
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 כיצד בוחרים את היעדים הנכונים?
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שצריכים לקרות בשנה הקרובה כדי  המשמעותיים ביותרהדברים  3מהם 
 ? הטובה ביותר בחייהשנה זו תהיה ששנה 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
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 איך ליצור את התוצאות שאני רוצה בשנה הקרובה?
 

1. ________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
 

2. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 
 

1. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 
7. ________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
 

0. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 
 

0. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
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 המפתחות שיבטיחו שתשיגו את ההצלחה שאתם רוצים בה! 3
 

1. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 
 

2. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
 

1. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 
 ץ גדול יותר על מנת לכוון גבוה בחיים, "לא נדרש מאמ

 לדרוש שפע ועושר, 
 מאשר לקבל עוני ואומללות"

 נפוליון היל, "חשוב והתעשר" -

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


7 

 

 אימון להצלחה בע"מ –יוצא מהכלל 

 ות.כל הזכויות שמור© 
 101-11007711, פקס 1-077-07-07-07טלפון 

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

 
 
 
 

 ?יהיה הצעד הבא עבורכםה מ

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
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  הצטרפות לתוכנית

www.greatness.co.il/_________ 
 

 ":נוסחא"ה בפניכם במהלך תוכנית חשפויהנה כמה מהדברים ש
 
 משפיע על הבחירות, ההחלטות וההצלחה שלנו מה מניע אותנו כבני אדם וכיצד זה 
 ששווים הרבה  ביותר שלכם: הכישורים, היכולות, הידע, הנסיון והקשרים שלכם הנכסים המשמעותיים תגלו את

 !מאד כסף
 מתגמל ביותר ברמה להפוך את הגדולה והנכסים שלכם לעיסוק פרקטי ו לים ואסטרטגיות מעשיותכ ותקבלו

 האישית והכלכלית
 ומחוייבת להצלחה שלכם בעשייה גבוהה שידאג לכך שתשארו תמיד ,הכח המניע שלכם זיהוי 
 אתם רוצים לעשות, להיות ולהשיג בחייכם לגבי מה באמת בהירות תשיגו 
 שלא יעצור אתכם שוב ולניהול "הקול הקטן" שמפריע לכם, כך לשליטה רגשית תקבלו כלים 
 שתקדם אתכם להשגתם ,כיצד ליצור לעצמכם סביבה תומכת לרעיונות וליעדים שלכם 
 קפיצות קוואנטיות בתוצאות תתנסו ותתרגלו באופן מעשי כיצד קורות 
 לפעול  יומי, כך שתהיו מלאי אנרגיה מניעה-שלכם, באופן מיידי ויום רמת האנרגיה האישית כיצד להעלות את

 ולהתקדם להצלחה שלכם
 לצמוח ולהתקדם מתוכם ,כיצד להתמודד במצבי לחץ קשים 
 הנדרש להתמודד עם הקשיים והמכשולים שאתם עלולים לפגוש בדרך למימוש  חוסן רגשי ומנטאלי כיצד לפתח

 היעדים שלכם
 שאנשים מחפשים ומוכנים לשלם עבורם הרבה כסף רךכיצד לתרגם את הנכסים שלכם למוצרים, שרותים וע 
 (בין אם אתם שכירים או עצמאיים) לתרגם את הגדולה האישית שלכם להכנסות כיצד רעיונות מעשיים תקבלו 
 המוטיבציה וההנעה  כך שייצור אצלכם את ,כיעד כספי ברור הגדרת הרצונות והצרכים הכלכליים שלכם

 הפנימית לפעול ולהשיגו במהירות
 11 להעלות את השווי האישי שלכם ולהרוויח יותר אסטרטגיות וטקטיקות! 
 יותר מכל דבר אחר שישפיע על ההכנסה והתגמול שלכם כיצד לפעול בהרמוניה עם החוק היחידי 
 אוטוריטה ומובילים בתחומכם כיצד להפוך ולהיות 
 כם להגשמה ולהצלחה שלכםשיקדמו את הטמעת הרגלים יום יומיים של התמדה, נחישות ועקביות בפעולות 
 ב"נוסחא שתממשו את כל מה שלמדתם וקיבלתם הימים הבאים, כך 17-מעשית ל תוכנית פעולה תיצרו"! 

 
 מה אומרים על "הנוסחא"

הדרך מצוינת במפה! בנוסף, קיבלתי כלים פשוטים  –אני אוכל להגיע לאן שאני אבחר  –"קיבלתי מפת דרכים 
בהפעלת הצד המנטלי, הרוחני  –נעשתה מחשבה רבה באופן העברת התוכנית  ומעשיים שאוכל ליישם כבר מחר.
 "ריגשי והפיזי לאורך כל התוכנית.

 מנהל משאבי אנוש –קרני גרוסמן 
 

  "השילוב שבין הרוח והחומר אשר העברת לי בצורה מיוחדת וחדשנית השלימו לי חלק בפאזל של החיים. תודה!"
 עורכת דין –אהובה נאור 

 
ת הציתה מחדש את התשוקה, הדמיון, המוטיבציה, הרצון, היצירתיות והמחויבות להשלים את הרעיון "התוכני

העסקי שלי. קיבלתי תובנות חדשות לגבי החסמים שלי והדרכים להתמודד איתם ואפשרות להבין מהן הפעולות 
  שעלי לנקוט בכדי להגיע לתוצאה הגדולה."

 יעוץ וליווי בגיוס כספים –בני גור 
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  ביעות הרצון שלכם מובטחת!ש
 

 , ולהחזירתרגישו בטוחים לחלוטין בהחלטתכם שאתםאני מוכן לסכן כסף רב ואת שמי הטוב, רק על מנת 
 לא תתגלה כהשקעה הטובה ביותר שעשיתם עבור עצמכם. TMכספכם אם תוכנית "הנוסחא" לכם את מלוא

שלכם ולהוציא אותה לאור בדרך רווחית ומתגמלת, אני כל כך משוכנע שהתוכנית תאפשר לכם למצוא את הגדולה 
 , וכך זה עובד:להשתתף ולבחון זאת בעצמכם ללא כל סיכוןשאני מאפשר לכם 

 
באופן מלא, במשך כל היום הראשון של  ,בפועל)כלומר, לאחר שהשתתפתם  עד סיום היום הראשוןאם 

נכם מפיקים ממנה את מה שקיוויתם, פשוט התוכנית(, מסיבה כלשהי תחליטו שהתוכנית אינה בשבילכם, או שאי
הודיעו על כך שהינכם עוזבים, החזירו לנו את ספר הקורס והחומרים שקיבלתם, ותקבלו החזר מלא ואדיב של כל 

 ללא כל שאלה שהיא! –כספכם 
 
 

 שדרגו את החוויה שלכם!
 המורחבת, הכוללת:  VIP-ניתן לשדרג את השתתפותך לחבילת ה

 

  בשורות הראשונות באולם.  ומסומניםמקומות שמורים 

 בקבלה עמדת הרשמה מיוחדת 

  תגVIP 

 לאולם לפני כולם.  כניסה מוקדמת 

  סשן בוקר מיוחד עם ערן, למשתתפיVIP 1:77, בבוקר היום השני של תוכנית "הנוסחא" בין השעות בלבד-

 !VIP-, לפני שכולם נכנסים, לתת מענה לשאלות האישיות של משתתפי ה7:77

 ש"ח 170תקליטורים( בשווי  2" )הכח החזק בעולם" ערכת 

 בשווי מימוש אישי וכלכלי בעולם מלא אפשרויות –להגשים המכר של ערן שטרן: "-עותק חתום של ספרו רב "

 ש"ח 70

 ש"ח. 270כדי שתוכלו להאזין לו מכל מקום, בנוחות שלכם. בשווי  –המכר "להגשים" -גרסת אודיו של רב  

 
 תל אביב )בית ציוני אמריקה( ZOA-, ב2711 וקטובראב 1-2תאריכים0 

 

 "הנוסחא" הצטרפות לתוכנית

 
www.greatness.co.il/_________ 

 

 1700-50-50-79או התקשרו 
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