
" מציאות       "   בוראים עסקים ההדרכות בסדרת הראשונה להדרכה הבאים וברוכים שלום
בעסק          אוטומטיים ותהליכים עסקי למיקוד מומחית ואני סנא לילך שמי

,             , רוצים    שאתם מה לעשות חופשיים תהיו סוף שסוף כדי העסק את פתחתם זה אבסורד איזה  תחשבו
  .           ' שלכאורה  ולמרות מאושרים אתכם עושה היה מה לחשוב לעצמכם מרשים לא אתם תכלס  אבל

    . החופש           על מוותרים רובכם חייכם את לחיות רוצים אתם איך ולהחליט כרצונכם לפעול חופשיים  אתם
או                 כזאת בצורה בפרנסה לכם יפגע זה באמת רוצים שאתם מה תעשו שאם מניחים אתם כי  הזה

. אתכם    יעזבו והלקוחות אחרת

    , הפחד           איך אסביר אני העסק של הלקוחות מול מציאות בבריאת כולה כל שתעסוק הבאה  בהדרכה
. שלהם         החופש על לוותר העצמאיים לרוב גורם לקוחות לאבד

   , שהלקוחות,            הפחד מתוך באמת רוצים שהם איך לחיות שלכם הזכות על מוותרים בעצמם הם  כלומר
  . אותם      ויעזבו זה א יקבלו לא

           , קשה      כך כל עבדו שהם אפילו שלהם החופש על מוותרים שאנשים הגיוני לא טיפה אולי נראה  זה
    ,    . מגיל   אותנו שלימדו לזכור חשוב אבל אותו להשיג ,0כדי למכולת      הולכים לא חלומות  שעם

        . באמת        לא האנשים שרוב מפתיע לא זה לכן שרוצים מה את בדיוק לקבל אפשר אי  ושבחיים
. מראש             עליה ומוותרים רוצים שהם כמו בדיוק לחיות הזכות את להם שיש מאמינים

 
? שלכם         העסקית המציאות את לברוא אומר זה מה אז

  , אומר  זה התחתונה בשורה
לכם      שבא בשבוע ימים כמה לעבוד

רוצים    שאתם כמה להרוויח
לעבוד       לכם שכיף מי עם לעבוד

. מאושרים        להיות לכם וגורם אוהבים שאתם מה ולעשות
             , כדי  אקטיבית בצורה ולפעול באמת לכם וחשוב רוצים אתם מה להחליט אומר זה אחרות  במלים

  . אותו  להשיג

, באמת        רוצים הם מה יודעים לא האנשים רוב
יהפוך                 מה אותם תשאלו אם אבל שינוי להם ושבא שהם כפי מהדברים מרוצים לא שהם יודעים  הם

למאושרים     שלהם החיים את
...." חולם    "         שאני מה כל לעשות כסף מספיק לי שיהיה יגידו הם הטוב במקרה

 .     .... המטרה     להשגת אמצעי זה מטרה לא זאת כסף אבל

אתכם     ללמד רוצה שלבים  5אני
שלכם        הפרטי בעסק המציאות את לברוא לכם שיאפשרו

1שלב 
? רוצה    אני מה לדעת

 - שהוא              בעסק לכם שיש חשוב הכי הלקוח עם פגישה לקבוע הוא הבריאה בתהליך הראשון  השלב
        ,     : לאנשים   אתכם יהפוך ומה באמת לכם חשוב מה לעבוד רוצים אתם איך ולחשוב בעצמכם  אתם

מאושרים.
    , אומרים           אתם שבשטח תגלו לחיות רוצים אתם איך החלטה ותקבלו האלה השאלות על שתענו  ברגע

. מעצמו           קורה פשוט וזה שיש טבעית הכי בצורה ללקוחות הדברים את



2שלב 
הפנימי    הקול לפי לפעול

 . שלכם            עמוקים הכי ולרצונות שלכם לתשוקות לעצמכם קשובים שתהיו חשוב הזה בשלב
אתכם             מדליקים הדברים האם עצמכם את ותשאלו הראשון בשלב שהכנתם הרשימה על  עברו

עוברת,              שכתבתם שורות את קוראים אתם כאשר והאם אליהם חיבור מרגישים אתם האם  מבפנים
 . ושמחה   התרגשות בכם

 .        , זמן     לאורך בהם להתמיד קשה לכם יהיה מבפנים אתכם מרגשות שאינן מטרות

  ,    . עם           עבדתי מהשטח דוגמה למשל השני את אחד סותרים לא רוצים שאתם הדברים האם גם  תבדקו
ולהרוויח         שלה ההכנסה את להגדיל רצתה שמאוד להוביל     20,000לקוחה חלמה היא נשימה  ובאותה

 . מאוד        נמוכים שלו הרווח אחוזי הקיים שבפורמט בתחום
 .         , קשורה  אחת רגל עם לרוץ לנסות כמו זה כזה במקרה

3שלב 
.... אפשרי....   שזה להאמין

? לכם           שאפשרי מאמינים אתם מה עצמכם עם לבדוק הוא השלישי השלב
שעות            פחות ולעבוד הדבר אותו להרוויח יכולים שאתם מאמינים לא אתם אם

 . תפגע            שלכם שההכנסה מבלי שלכם בעסק הזה השינוי את להטמיע שתתקשו כנראה

, משמים     גזרה אינה כמובן זאת
, לכם           אפשרי שהוא מאמינים לא אבל מאוד משהו רוצים אתם אם

?      , אותו       להגשים מכם מונע מה אפשרי לא זה מדוע עצמכם את תשאלו
.? לעשות         ניתן מה תשאלו אתכם שבולם מניע כל ולגבי

          , אבל     העסק של הפעילות את להרחיב רצתה שמאוד עצמאית עם עבדתי מהחיים דוגמה לכם אתן  ואני
לה        יש כי אפשרי שזה האמינה .  2לא זה         מהצד הצהריים אחר בשבילם סידור לה ואין קטנים  ילדים

      .       ... דרש    זה אישה אותה בשביל אבל לילדים סידור למצוא צריכה רק היא פשוט לכם נראה  בטח
   ...          .... מכן   לאחר ורק מצליחה עסק בעלת וגם טובה אמא להיות יכולה שהיא עמוק תפיסתי  שינוי

 . פרקטיות        להיות הפכו באמת הילדים עבור לסידור האופציות

4שלב 
עליו    ולהתכוון בדבר להתמקד

. אותו          להשיג להתכוונן רוצים שאתם במה להתמקד הוא הבא השלב
   , בראש      אותם מריצים הדברים על חושבים אתם הזה בשלב

 . אותם      להשיג איך ובראש בלב ומתכננים

הרביעי          השלב את לקדם כדי לרשותכם שעומדים החשובים הכלים אחד
        , מה        של באנרגיה מחדש להטען פעם כל וכך בולט במקום אותם ולהניח הדברים את לכתוב  הוא

 . בחייכם    להגשים רוצים שאתם

 5שלב 
המציאות   המפגשעם

     , התוכניות        עם זורמת המציאות לעתים המציאות עם נפגשים רוצים שאנחנו הדברים האחרון  בשלב
. רוצים        שאנחנו למה מהשטח התנגדויות עולות ולעתים שלנו



, הלקוחות           אצל להתעורר שעשויות התנגדויות על יותר ארחיב אני הבאה בהדרכה
. רוצים          שהם מה על מוותרים האנשים שרוב השלב שזה משום

גדול              מאמץ וללא טבעית בצורה מעצמם יקרו וודאי רוצים שאתם מהדברים גדול שחלק  ולמרות
        . ובעקבותיה       שלכם העסק לגבי החלטה תקחו אתם ולפעמים חלק ילך הכל תמיד שלא שתדעו  חשוב

   ,     ,  . שלא      קרובים אנשים מהשינוי מרוצים לא לקוחות כמו מהשטח התנגדויות מני כל שיעלו  ייתכן
. אפשרי             בלתי רוצים שאתם שמה לכם שיסביר מומחה איזה אולי או בשינוי תומכים

. מהשטח        לעלות שעשויות בהתנגדויות לטפל ערוכים שתהיו וחשוב

זה                לקרות להם שגורמים אלה לבין שלהם החלומות על שמדברים אלה בין שמבדיל מה ספק  ללא
אך              אסרטיבית בצורה בדבר הנוגעים לכל רוצים אתם מה ולהסביר השינוי את להטמיע  הנחישות

ונעימה. 

שמתאים,              למה גבולות שמים בעצם אתם שלכם העסקית המציאות את בוראים אתם כאשר  ולסיכום
            . דווקא   אלא מאפשר ובלתי נוקשה ממקום גבולות לא שאלה להבין חשוב אבל שלא ומה  לכם

. לחיות             לכם ונכון רוצים שאתם כמו לחיות שלכם החופש על ששומר הבריא מהמקום

להיום    הסרטון כאן עד
איתי    שהייתם רבה תודה

אתכם        אלמד אני שבו הבא בסרטון נתראה
 . באמת            רוצים שאתם למה שלכם הלקוחות של התנגדויות עם להתמודד תוכלו איך

. חשובים    בנושאים נגענו היום
שאלות    לכם עולות אם

אותן     לשאול מוזמנים אתם
לכם        לענות מבטיחה ואני לסרטון מתחת כאן ממש


