
 

 

 ברוכים הבאיםשלום ו
 מובילה אנשים מלווה עסקית ושמי לילך סנא ואני 

  פנימהמתוך הקשבה  להשגים עסקיים פורצי דרך
 הראשון בסדרת הסרטונים "להעיר את המאסטר שבך"והיום אנחנו בסרטון 

 
, אבל הכוונה יש הרבה אנשים שקשה להם עם המילה מאסטרלפני שנתחיל אני רוצה להגיד, ש

במאסטר היא: להיות הכי טוב שאתם יכולים להיות, למצות את היכולות שלכם, להפיק את המיטב 
 מעצמכם. 

 אם תשארו איתי, אתם תבינו שבכל אחד מאיתנו חבוי מאסטר שמבקש לצאת לאור -ועוד דבר אחד
 

 העתק התחבר דייק, במקום העתק הדבק
ם מעתיקים מכולם, כולם נשמעים כמו כולם, כולם נראים , כולcopy pestאנחנו חיים בתרבות של 

חשבתם פעם למה זה קורה? איך זה יכול להיות שכל כך הרבה אנשים שונים לגמרי כמו כולם. 
 עושים דברים כל כך דומים?

 שזה קל וזמין להעתיק ולכן זה כל כך נפוץ –נכון, התשובה המתבקשת היא 
בלעשות  היא שישנו רווח לא מודעו ,יותרובה העמוקה התשאני רוצה להציע לכם היום את  אבל

וזה רווח אדיר....  בלי לבלוט יותר מדיאת עצמם לשווק  לבעלי עסקיםזה מאפשר כי , העתק הדבק
 . במיוחד למי שיש לו פחד מחשיפה

מאשר מוגן ובטוח הרבה יותר מרגיש , דומים בדרך דומהבתוך ההמון שמשווק מוצרים  להיטמע
 .חדשה, שאולי שונה מהמקובל או בעלת טוויסט מיוחדלהגיד אמת 

 לא דרכו של המאסטר.זאת אבל  הרבה פחות חשוף לעשות העתק הדבר זה 
 

מקום של אגו או גיע מלא מוזה , לא משחק בהתאם לחוקים ולכללים של מישהו אחרהמאסטר 
מתוכו.  משהו יוצק לכל דבר שהוא עושה שהמאסטראלא משום  ,מתוך הרצון להיות מיוחד

מביא משהו מתוך עולמו הפנימי, תמיד שהוא  בכך העשייה שלומטביע את חותמו על  המאסטר
 משהו שייחודי רק לו. 

 
על כל אותם אנשים שאתם רואים בהם מאסטרים. שימו לב, שכל אחד מהם פיתח  נסו לחשוב

 . נתפס כשלוכלל אותו ברמה כזאת שזה ימשהו משלו או לקח עולם תוכן קיים וש
 

 אני לכם אתן דוגמה מעולם המוזיקה.
כשאתם כמאזינים שומעים קאבר שהוא נאמן למקור, ייתכן שתהנו מהקאבר אבל רוב הסיכויים 

אומן לקח שיר קיים ההאומן ששר אותו. לעומת זאת, אם  מי היהשברגע שהשיר הסתיים תשכחו 
תם מהפרשנות שלו לשיר, והביא אותו לעולם שלו, הכניס איזה טוויסט מיוחד משלו, ואתם נהני

מאוד יכול להיות שזה יגרה אתכם המאזינים לחפש עוד שירים של אותו יוצר כי משהו במוזיקה שלו 
 נגע בכם, כי היה שם משהו מיוחד בשבילכם.

 
למדים את זה בדיוק אותו דבר עבירים ומהם מ ;לדברים שהם למדושנצמדים אני רואה המון אנשים 

 מעיז ליישם את הדברים בדרכים יצירתיות. ואפילו מטיפים לכל מי ש
אם הוא עושה את הדברים ( to shine)מהמילה זאת אינה דרכו של המאסטר, איך הוא יכול לקרון 

 בדיוק כמו כולם???



 

 

 המאסטר לא עסוק בלהיות בסדר או בלעשות את הדברים כמו שצריך. 
 הל היעד שלו , הוא קשוב לכאב או לבעיה של קמחוייב לתוצאה הסופיתהמאסטר 

 אותם בכל דרך שנראית לו אפשרית, גם אם היא לא בדיוק לפי הספר.  ומחוייב לפתור
 

ים את לא עוש -בעלי עסקים שיש להם את כל הנתונים למימוש עצמילמה  נסבירבסרטון הבא 
 הצעד שיהפוך אותם למאסטרים ויביא להם את פריצת הדרך הגדולה שהם חולמים עליה.

עולם התוכן שממנו אתם לי כאן, מה המומחיות שלכם או מה המיקוד שלכם בתוך  ובינתיים כיתבו
, מיקוד כזה שאותו אתם מביאים לעולם. אולי תפיסה מסוימת בה אתם חושבים שחשוב מגיעים

 להתנהל, אולי עשייה של אותו הדבר בדרך ייחודית או אולי זה כישרון או יכולת ייחודיים רק לכם.
 יחד נבין מה עושה אתכם מאסטרים.אשמח לשמוע אתכם ו

 
 
 


