
 

 

 מי הוא המאסטר ולמה הוא לא יוצא החוצה
 כאן לילך סנא  ברוכים הבאיםשלום ו

 פני שנתחיל אני רוצה להודות לכל מי שכתב לי ושיתף את הסדרה ברשתות החברתיות.ול
 תודה רבה לכם.

 
 אני מניחה שלחלקכם זה היה קשההמאסטריות שלכם,  יבסרט הקודם ביקשתי מכם לכתוב לי מהאז 

זה כל  לזהות את הדבר הזה בתוככם, להעלות אותו על הכתב ולשלוח אותו לרשת, אז בואו ונבין יחד למה
 .כך קשה

 
יכולים להיות מאסטר הם שבקלות כלומר, שיש להם את זה, ורואה  אני פוגשת לא מעט בעלי עסקים

הוציא את הם רק צריכים לעשות צעד קטן כדי לוייחודיים תכנים בתחומם. יש להם את הכריזמה, את האש, 
 .את הצעד הזהאבל הם בוחרים שלא לעשות  ,המאסטר שבהם

 אז למה?
למה כל כך הרבה אנשים נמצאים כל כך קרוב למימוש שלהם ועדיין לא עושים את הצעד שיהפוך אותם 

 למאסטרים. 
 .פשוט לא מרגישים שהם מאסטריםהם ש: בד"כ הסיבה היא

או שמה שיש להם לא מרגישים שיש להם מספיק מה לתת עדיין הם למרות כל העשייה והנתינה שלהם, 
ויכול לחולל בו שינויי משמעותי. וזה קורה גם לאנשים מאוד מוכרים  באמת חשוב למישהוהוא  -לתת

 ומוערכים ברמה המקצועית.

 
חוצה, זה להאמין בעצמכם ולסמוך ולכן הדבר הראשון שחשוב לעשות כדי לאפשר למאסטר שבכם לצאת ה

 שמה שיש לכם להגיד מעניין, חשוב ובעל משמעות לקהל שלכם. 
לדעת ולהאמין שיש אי שם אנשים שזקוקים בדיוק למה שיש לכם לתת להם. יש אי שם אנשים שאתם 

 יכולים לעזור להם והם רק מחכים לאדם המדוייק עבורם שייקח אותם אל המטרות שלהם.
ם שיש לכם בתוככם אין לאף אחד אחר, אתם ייחודיים ומיוחדים ויש אי שם לקוחות שמחכים כי את הדברי

 רק לכם. תאמינו וזה שם בשבילכם!
 

 קונכיה שלהםתוך הברבים מאסטרים שני שמשאיר דבר 
 ביקורת! הוא -דבר שמפחיד כל מאסטר  

 
רצות התחבא מתחת לשמיכה לכולם יש המון מה להגיד... וזה יכול להפחיד לטלטל להסיט מהדרך, ל

 ולשהות שם לנצח. 
 מאסטר!!  זאת לא דרכו של האבל 

   מדרכוהמאסטר מחויב לדרך שלו ברמה כזו ששום דבר לא יזיז אותו 
זה לא שהמאסטר לא נפגע מביקורת, ברור שהוא נפגע, אבל ביקורת לא תגרום לו להתקפל ולשנות את 

 קשוב לקול הפנימי שלו ופועל משם.  והסיבה היא שהוא באמתדרכו באופן מהותי. 
 
 

 מרגישים את זה בבטן? רוצים להוציא את המאסטר שבכם? מוזמנים לכתוב לי ואני מבטיחה לענות 
הטעות הנפוצה שמאסטרים  יומהגלה לכם מה יהפוך אתכם להיות המאסטרים שאתם ובסרטון הבא א

 מתחילים עושים.
נשים סביבכם שיכולים להפיק ערך וליהנות מהסדרה, אשמח ועד אז יש לי בקשה קטנה, אם אתם מזהים א

 שתעבירו אותה הלאה.
 תודה והמשך יום נפלא


