
 

 

 שיווק של מאסטרים 
 

 וברוכים הבאים שלום 
שלהם, אני יודעת שככל שיותר ויותר מאסטרים יהיו ומימוש אני לילך סנא מובילת מאסטרים אל הייעוד 

 .ויהיה יותר כיף לחיות בו מחוברים לעצמם ולמאסטריות שבם העולם הזה יהיה יפה יותר
 

טונים שלי אתם מבינים יותר מה זה להיות מאסטר ואולי אפילו אני מניחה שאחרי שצפית בכמה מהסר
מתחילים למצוא אותו בתוככם. אם עדיין לא צפיתם בכל הסידרה אני מזמינה אתם להירשם אליה כדי 

 לעבור את התהליך שיביא אותך או אותך לנקודה הזו.
 

 קוראים לה הנוסחאות........ וובנקודה הזאת אני רוצה לדבר על תופעה מאוד חזקה שמתקיימת ברשת
כולם מחפשים את נוסחת הקסם למשוך לקוחות לעסק. יש היום המון שיטות נפלאות לשיווק העסק, אבל 

ולרמה הטכנית אני מתכוונת  ,מה הטכניתאת הנוסחאות האלה בר לומדיםהבעיה מתחילה שפעמים רבות 
 למשהו בסגנון, תכינו כזה, תלחצו על זה ותכתבו כזה..... 

 לזמן קצר ביותר או עד רמה מסוימת.ה כזה, הנוסחאות האלה יכולות להצליח במקר
כי כשמעתיקים נוסחה מבלי להבין את ההיגיון שעומד מאחוריה ומה באמת בתוך הנוסחה הזו עושה את 

 יש קושי גדול להתחבר לזה מבפנים ולכן לאורך זמן האפקטיביות של הנוסחאות יורדת. -העבודה
 

ליישם אותם ולדעת היטב איך  שיווקשל עולם האת החוקים והכללים  ללמודחשוב  -טיביותכדי  לשווק באפק
 לא רק תיאורטית(. ו)

המוח של הלקוח שלכם חושב, תוכלו  ת התהליך שעובר הלקוח שלכם, רק שתבינו איךא שתבינורק כאבל 
רתית ומחוברת תוכלו בדרך יציכאשר אתם משווקים ולהגיע לתוצאות שאתם רוצים.  לשווק "פרי סטייל"

כך  תהיו אותנטיים והלקוח יוכל להרגיש איך יהפכו להיות העיקר. הנוסחאות מבלי שלהיעזר בנוסחאות, 
 המסר פשוט נוגע בו ומחבר אותו אליכם.

 
ככל שתתחברו למאסטר שבכם ותאפשרו לקול הפנימי שלכם לכוון אתכם,  כך יהיה לכם פחות ופחות צורך 

יהיה לכם פחות צורך להיצמד לחוקים ולכללים של אנשים אחרים מו שצריך ונכון", לעשות את הדברים "כ
ולא מחוברים למהות  צורך לפעול ע"פ נוסחאות שיווק שאתם לא מבינים את הרציונל שלהםופחות 

 שלהם. 
 ., הם פשוט יצליחו הרבה יותרחיבור עמוק לדברים שאתם עושיםוכשתחושו 

 
 ?אז למה לא כולם בוחרים בדרך הזאתר, אם זה כל כך טוב להיות מאסט

 משום שלהסכים להעיר את המאסטר פירושו להתמודד עם המון פחדים כמו:
 הפחד שילעגו לכם ויידחו אתכם, משום שאתם לא פועלים כמו כולם.

 יה מכם יהפוך להיות גבוה מדי ואתם לא תעמדו בו.יהפחד שרף הציפ
 הפחד שיצפו מכם להוביל אנשים אחרים.

 ד להיחשף להביא את עצמכם במלוא עצמתכם.הפח
 וכמובן, הפחד לאכזב.

 אני מאמניה שאם תתבוננו פנימה תוכלו לזהות את אחד מהפחדים 
 או לראות אפילו פחד נוסף

 בררו עם עצמכם מהו הפחד שמקשה עליכם להעיר את המאסטר שבכם
 ומפסיקים לנהל אותנו.כי כשמעלים פחדים מהלא מודע אל המודע הם מאבדים מכוחם ומעוצמתם 

 



 

 

 ולסיכום, אם בבטן עמוק אתם יודעים שאתם מאסטרים, שאתם אמורים לעמוד בחוד החנית. 
 אני קוראת לכם התעוררו, התמודדו עם הפחדים האלה בדרך הטובה ביותר שאתם מכירים. 

לם חסר והעו -כי אם בבטן אתם מרגישים שנועדתם להיות מאסטרים, כנראה שנועדתם להיות מאסטרים
 את מה שיש לכם להגיד.

 
 היה לי לעונג גדול ללוות אתכם במסע הזה אל המאסטר שבכם, תודה רבה שהייתם איתי

ויים אשמח לשמוע מכם מה קרה לכם בעקבות הצפייה בסדרת הסרטונים, אילו אסימונים נפלו ואילו שינ
 אימצתם בהתנהלות שלכם, הפנימית או החיצונית 

 
 לילך סנא

 ליווי עסקי ממוקד השגים 
 


