
בינתיים    בזמן חיים

, לעצמכם     שאמרתם לכם קרה האם
לעצמי        ....... ארשה אני כסף קצת מכניס שהעסק ברגע
,       ... עליו   חולם שאני הקורס את לקנות לעצמי ארשה אני

   ... עצמי  את לטפח לעצמי ארשה
.........'      ... וכו  מחדש הבית את לעצב לעצמי ארשה

שלמה     באמונה מאמינים רבים אנשים
רוצים          שהם לתוצאות להגיע מצליחים לא הם רב שזמן שלמרות

, שעבר       מהיום יותר טוב להיות עומד מחר
משמעותיים     רווחים יניב העסק ושבקרוב

. להם         שמגיעים החיים את לחיות יוכלו הם סוף וסוף

...      , להשתנות  יכול הכל בבוקר מחר נכון אז
 , אז   עד בינתיים   אבל בזמן קורה ?מה

  ... בינתיים   שקורה מה
. במקום      ועומד תקוע שהכל התחושה הוא

      ,  . הבית*          את מעצבים לא שנים הם למשל שלהם בחיים תחומים מני בכל בינתיים בזמן חיים  אנשים
.... קצת                 יגדלו לא שהילדים עד עסק את לקדם נמנעים או דירה עוברים הם שבקרוב בטוחים הם  כי

   . עצמנו            -      את מגשימים אנו בו עתיד לזמן הווה זמן בין הפער את מייצג בינתיים זמן המקרים בכל

?" " בינתיים     ב לחיות בוחרים אנשים למה
בבינתיים       חיים הם עוד כל החלומות    הם–  כי על לוותר צריכים .לא שלהם 

כבר,       מתרומם לא העסק אם ,3לדוגמה שנים 
ישתפר       בעסק שהמצב ממתינים הם עוד כל

 , העסק      על מוותרים לא בעצם הם
 . אחרת        מלמדת האחרונות השנים בשלוש המציאות אם גם

 ..... ל,      ממתינים הם עוד כל כלומר
ממשיכים   . הם במציאות        אחיזה לו אין אם גם בחלום להחזיק

הקושי     היא נוספת !סיבה בחיים    חשובות החלטות לקבל
כלשהו            עתידי לזמן ההחלטה קבלת את לדחות רבים לאנשים גורם זה קושי

זמן       קצת עוד נשארים הם והידוע    כך המוכר הנוחות באזור



? בינתיים    עושים מה אז
.    .... קצת......  עוד וממתינים מחכים ממתינים

? ועכשיו     כאן לחיות עוברים איך

אותה    ולקבל במציאות להכיר
בעובדה      להכיר הוא הראשון השלב

לא    העסק ,הניבשאם הרצויות    התוצאות את
לא     גם כנראה אם      יניבהוא אלא הרצויות התוצאות ישתנה את ! משהו

הפעולה      " אמר איינשטיין אלברט אותה על לחזור היא  טיפשות
פעם  לתוצאה  וכל  ".אחרת לצפות

הוא     הראשון השלב .אז שהיא      כפי אותה ולקבל במציאות להכיר

פעולה   תכנית להכין
, העסק     את להציל החלטת אם

מפורטת     פעולה תכנית הכן
להשיג       רוצה שאתה היעדים לגבי מידע הכוללת

? אחרת     לעשות עומד אתה מה
 . לעצמך         שהצבת היעדים את להשיג אמור אתה מתי ועד

. ביצוע      וברת ריאלית תכנית לבנות הקפד

 , אחרת        לעשות אפשר מה יודע לא אתה אם
, חדשה         בדרך אותך שיוביל מנטור לקחת שלא בוחר וגם

?!?     : מהחלום   להרפות מוכן שאתה הוא הדבר פירוש
 .     - מזה   המשתמע כל על העסק את ולשחרר

בה     דבק החלטתך זו !אם לאחור,      להביט מבלי אותה יישם

הווה   בזמן לחיות
, התהליך      בכל חשוב הכי החלק זהו

! ועכשיו   כאן לחיות
רוצה              שהייתי כפי החיים את לחיות אוכל אני בו כלשהו עתידי לזמן להמתין לא

היום      אלא  כבר יכול שאני המיטב את .לחיות
? כסף         של הגבלה היתה לא אלמלא עושה היית מה
הללו          הדברים כל את לעשות יכול אתה כיצד חשוב



 . ברשותך     שיש במשאבים היום כבר
 . הפיננסיות          מטרותיך את השגת כבר כאילו החיים את לחיות נסה

את      הופך אתה איך ללימונדה  חשוב הזה ?הלימון
, בעתיד       להשיג תצליח מה משנה לא זה

!   - המצב      זה זה לרגע שנכון העובדה את קבל
לטחון   טעם ?.... אין      - אילו   קורה היה מה להתייסר או

לסיכום, 
מקווים       שאנו כפי מתקדמים לא כשהדברים

 . האחרונה            בתקופה אחר יום מכל טוב יותר יהיה שמחר לעצמנו לספר נוכל
 . לשינוי            להביא יכול מה רואים לא אנו ליבנו שבסתרי היא האמת אבל

, שהיא          כפי המציאות את לראות להסכים ולא לחיים להתנגד אפשר
! גבוה        די מחיר תג לזה יהיה לרוב אך

, שהיא     כפי המציאות את לראות
,   ,  ,   , טינות  או כעסים האשמות בלי שיפוט בלי

 .      ,    - הבא    לשלב לנוע ויכולת השלמה שקט איתו מביא קבלה של מקום מתוך

הרגע      את למצות אמיצה החלטה קחו
ועכשיו   כאן לחיות

. הזה      מהרגע גם המיטב את ולהוציא

מבינתיים      להרפות לכם מאחלת אני
ההווה     :-) שנקרא המופלא לזמן ולעבור

נעצרו             פתאום שלהם החיים כי שנדמה בחייכם האנשים את לשתף אתכם מזמינה  אני
 .....'    ,    ,   ..... וכו   יגדלו שהילדים להשתפר המשק למצב שיתרומם לעסק ל בהמתנה שהם


