
 

 

 להוביל! -להיות המאסטרים שאתם
 כאן לילך סנא  ברוכים הבאיםשלום ו

 תודה רבה לכם על התגובות החמות והשיתופים שלכם ברשת
 לעשייה ולנתינה. זה מרגש אותי כל פעם מחדש ונותן לי מוטיבציה 

  
 היום נדבר על ההובלה של המאסטר, אבל רגע לפני 

 מיהו המאסטר?בואו נחדד קצת יותר 
 המאסטר הוא אותו חלק בכם שמבין שהוא הגיע לעולם הזה כדי להשאיר חותם.

 .ולהעניק לעולם את התרומה הייחודית של
 השתמש בהן כדי לקדם אחרים. המאסטר מודע ליכולות המיוחדות שלו, מעריך אותן ויודע איך ל
 המאסטר פועל על המציאות ולא ממתין שהדברים יקרו מעצמם.

 . שהוא בעצמו יוצרמשחק לפי הכללים המאסטר 
 

 . המחויבות שלו לתוצאה ולא בהכרח ללקוחאחד הדברים שהכי מאפיינים מאסטר, היא 
ב בעולם; אתם מכירים את ואני אסביר, אתם כמאסטרים בתחומכם מכירים את הלקוח שלכם הכי טו

 הכאבים שלו, את החלומות שלו ואת התשוקות הכי כמוסות שלו. 
גם להקשיב ולכן, כשלקוח מגיע אליכם זאת המחויבות שלכם לשמוע מה הוא אומר שהוא רוצה לקבל ו

 לא אומר שהוא רוצה לקבל.  לדברים שהוא
 צה להגיע ומסוגל להגיע אליו. לקחת אותו ביד בוטחת למקום שהוא באמת רווכמאסטרים עליכם 

 
טעות נפוצה היא להקשיב לכל מה שהלקוח אומר בתור אמת חיה מבלי להקשיב למה שנאמר מתחת 

  -למילים 
כי זה לא מאפשר לו , כל רגעבשחררו את הצורך שלכם לקבל מהלקוח כל הזמן אישורים ולהתייעץ איתו 

 להתמסר אליכם ולהפיק את המיטב מהשירות שלכם. 
כדי מאפשר ללקוח שלו להרגיש בטוח ושליו לוקח על עצמו את ההובלה ובכך הוא ואסטר ברורה הדרך למ

 .שיוכל לעשות את צעדים הדרושים להשגת המטרות שלו
 

זה קצת כמו, שאמא מרגישה את התינוק שלה ויודעת בדיוק מה הוא צריך ורוצה. כמובן שכדי לספק את 
ין ממנו מה הוא רוצה. יחד עם זאת, פעמים רבות נקודת מבט שלה צרכיו חשוב שהיא תהה קשובה לו ותב
 רחבה יותר לגבי מה הכי טוב עבורו.  

 
להיות מחויב לתוצאה זה אומר להיות מחויב ללקוח ברמה הכי גבוהה שיש ולהעניק לו את מה שהוא באמת 

 וא יסכים לשלם את זהבלי להתחיל לחשב כמה זה עולה, האם המ. שהוא רוצהצריך כדי להגיע לתוצאה 
להיות מחוייב לתוצאה, זה אומר לקחת את הלקוח מעבר לאזור . או מה יקרה אם הוא לא יהיה מרוצה

 הנוחות שלו כדי שיעבור לשלב הבא, הרי זאת הסיבה שהוא מגיע עליכם. 
 

 אז היום ראינו כמה חשובה ההובלה של המאסטר בדרך אל התוצאה הרצויה. 
זה משפטים שאומר הלקוח עוצרים אתכם מלהוביל את הלקוחות שלכם, אילו אשמח אם תכתבו לי אי

 משפטים או אמירות שלהם מזיזים אתכם מהביטחון הפנימי שלכם בדרך? 
 בסרטון הבא נדבר על שיווק ועל נוסחאות של מאסטרים שיעבדו גם עבורכם

 ועד אז, שתפו את הסרטון עם כל מי יכול להפיק ממנו תועלת.
 בקרובניפגש ממש 

 


