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  :4שיעור ל - 2חוברת עבודה 

  

  יעילות ואנרגיה גבוהה, פעולות ממוקדות , מטרות חכמות -לממש את עצמי
  "להיות אני האמיתי ולהצליח"קורס במסגרת ה

  

  . 4 שעור -דאגו להדפיס מסמך זה ולהביאו לשיעור הקרוב שלנו
  

  יאפשרו לכם יישום ותרגול נוספים של תכנים מרכזיים , המשימות כאן

  .  בחייכם,עור הרביעי וגם מכל הקורסמהשי

  התחייבות לביצוע ופעלו , כשתשלימו את המשימות שכאן . היו באינטגרטי

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

  
  

  של השורה התחתונהתרגול חשיבה 
  
  החיים שלך יכולים להיות שלמים יותר והחשיבה שלך יכולה להניב פירות רבים . 1

  .יותר אם תדע מה המטרה שלך     

  וכתוב בתמציתיות את השורה , הקדש קצת זמן מחשבה לכל אחד מהתחומים הבאים  

  .תונה של כל אחד מהםחהת   

  ________________________________________________________:קריירה

________________________________________________________:נישואים

_________________________ ________________________________:הורות

 ________________________________________________________:בילויים

  ________________________________________________ : אמונה דתית/שירות

  _____________________________________________________: מטרת חיים

  

  זה ילך . אין סיבה שתרגיש רע אם אין לך בהירות מושלמת לגבי הנושאים האלה* 

  . התרגיל הזה הוא רק נקודת ההתחלה שלך. ויתבהר ככל שתעסוק בכל יותר   
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   שתהיה   בחייך או בקריירה שלך נועזת, גדולהבחר מטרה ו, תרגל אומץ ואמונה בעצמך.  2

.    כתוב את המטרה פה. שלך וחלומותיך     בהלימה עם אני האמיתי 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

  

  . קבע לך את השורה התחתונה של המטרה הזו  .א

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

  . כעת פתח אסטרטגיה להשגת השורה התחתונה.  ב

  ? מהם המרכיבים העיקריים אותם אני צריך כדי להשיג אותה-     שאל עצמך

 ? מהן המטרות העיקריות -

  ?אילו דרכי פעולה נדרשות בשוטף -

  . ותר הבעיה לחלקים הבסיסים ביתפרק א

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________________________________________  

  . קבע לאיזה סוג עזרה תזקק כדי להשיג את המטרה.  ג

  ? האם אני יכול לבצע את זה לבד:      שאל עצמך

  ? העמיתים,                      האם תצטרך את עזרת החברים

  ?                      אולי אתה צריך להקים ארגון חדש כדי לעשות את זה
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  ?להצטרף אליו כדי להשיג את המטרה,שתוכל                      האם קיים ארגון 

  ?                     האם אצטרך ללמוד מיומנויות חדשות או לקנות עזרה בכסף

:         ורשום כאן את סוגי העזרה

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________  

  

  . להשיג את השורה התחתונהכוון את האנשים באמצעות האסטרטגיה שקבעת כדי, כעת. ד

  ?_______________________________להנחות /    מי האנשים שתצטרך להדריך

  

   . תפקח על ההתקדמות שלך ושל האחרים המעורביםהשיטה באמצעותה /מהי הדרך. ה

.    רק  התמקדות קבועה ושיטתית תאפשר השגת השורה התחתונה. זכור    

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________  

  

  להנחיל ולהגשים , מהן היכולות והעוצמות הפנימיות שלך שיאפשרו לך להתמיד. ו

?   ורה התחתונה שלךשאת ה   

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________  

  

  

  !בהצלחה

     


