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  4שיעור  -חוברת תרגול
  

  -לממש את עצמי
  יעילות ואנרגיה גבוהה, פעולות ממוקדות , מטרות חכמות

  "להיות אני האמיתי ולהצליח"קורס במסגרת ה
  

  . דאגו להדפיס מסמך זה ולהביאו לשיעור הקרוב שלנו
  

  יאפשרו לכם יישום ותרגול נוספים של תכנים מרכזיים מהשיעור , המשימות כאן

  . ם מכל הקורס בחייכםהרביעי וג

  התחייבות לביצוע ופעלו , כשתשלימו את המשימות שכאן. היו באינטגרטי

  .אומץ ומעבר לנסיבות, התמדה, נחישות, בשיטתיות, במתאם

  

  
  סינרגיה+תרגול חשיבה בוחנת

  
  .לא פעם הם התנפצו בגלל אנשים אחרים. לכולנו חלומות. 1

  אם התייחסתם בעבר בביטול לחשיבה או ,     אם אתם לא רגילים לחשוב בגדול

  .עליכם לחזור ולאמץ את החלומות האלה, בוחנת    

      

  אם אתם צריכים לחזור אפילו לילדות (    דמיינו עצמכם עושים דברים גדולים 

  ).בדמיונכם, הרשו לעצמכם לחזור  אחורה בזמן, לשם כך    

  ?    על מה חלמת

  ?    מה היה הדבר שבאמת רצית לעשות

  
  .ללא עכבות . לברר את הנושא עד הסוף ולחלום באמת,     נסו לחשוב כמו אז

  
  .ללא בושה וללא ביקורת,     רשמו כאן את החלומות שלכם

  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

______________________________________________________________  
  
  
  .  שחלום שהיה לכם בשלב מוקדם יותר בחיים שלכם כבר אינו בר השגהיכול להיות. 2

  ?מה החלום שלך?     רוצים לעשותבאמת מה אתם ,     אם כן
   

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________  
  
  ?מה היית עושה כיום, אם לא היית פוחד מכשלון או מכך שילעגו לך, 2-בהמשך ל. 3

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________________  
  
  שהחלום יהפוך שנים קדימה וחשבו מה אתם צריכים לעשות כדי 10כעת הסתכלו . 4

  :שנים הקרובותה 10- לממשי ב   
  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

______________________________________________________   
  
  
  מהן הפעולות הספציפיות ,  יום קדימה ושאלו עצמכם90הסתכלו רק , עכשיו. 5

   : הימים הבאים כדי להתחיל לממש את החלום שלכם90שאתם חייבים לבצע במהלך     
  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

______________________________________________________  
  
  
    החלוםכדי לשמור על מיקוד הכינו מטרות חכמות שיאפשרו לכם להתקדם במימוש. 6

  . ולבחון את ההתקדמות שלכם לאורך הדרך    
    

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

______________________________________________________  
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  . רוב ביוגרפיה של מישהו שאתם מעריציםקראו בשבוע הק -משימת בונוס. 7

  .  ביוגרפיות שנכתבו על אותו אדם2-3ואנרגיה קראו  אם יש לכם זמן    

  .רשמו לפניכם כיצד עשה אותו אדם שימוש באנרגיה של חשיבה בוחנת    

   עקרונות  או כללים שהנחו את חייו של אותו אדם 3-5לאחר מכן חפשו     

  .להחיל על עצמכםושאותם אתם יכולים     

  .כתבו אותם כאן    

  

1 ._____________________________________________________________  

2 ._____________________________________________________________  

3.______________________________________________________________  

4.______________________________________________________________  

5 ._____________________________________________________________  

  

  
 :-. (עלו והצליחו


