
 חוקי ההצלחה שלך!            
 לגלות מהי אסטרטגית ההצלחה שלך                    

 

האם ידעתם שיש לכם אסטרטגיות קבועות, שבכל פעם שאתם משתמשים בהן, 

 אתם יוצרים הצלחה? 

 

האם ידעתם שיש תבניות רגשיות, מחשבתיות, התנהגותיות אמונות ופעולות, 

אתם רוצים? ששבכל פעם שאתם מאמצים אותם, אתם מממשים את היעד 

התרגיל הזה עומד לחשוף בפניכם ולהעלות למודע את חוקי ההצלחה שלכם, 

ה שאולי לא הייתם מודעים להם בצורה מדויקת, ואחרי התרגול, תוכלו להשתמש ב

 בכל תחום אישי או עסקי וליצור הצלחה אחר הצלחה בשנה החדשה ! 

 

 לים לביצוע המשימה: כל

 דקות(  30-<<  תפנו פרק זמן ללא הסחות דעת חיצוניים )לפחות כ

 << תתחילו את המשימה בהאזנה לאודיו המצורף לחוברת 

 << אחרי ההאזנה, התחילו לעבוד עם החוברת לפי הסדר בצורה ממוקדת 

 ורציפה: אני מבטיחה, שאחרי ההאזנה לאודיו , הכתיבה שלכם תהיה      

 זורמת.      

 <<< כלל חשוב להצלחת התרגיל: כתיבה זורמת ורציפה ! 

 במילים אחרות, כאשר אתם מניחים את כלי הכתיבה על הנייר, כתבו        

 " על           ברצף מבלי להרים את כלי הכתיבה מהדף ומבלי לעצור "לחשוב        

 . כותבים שאתם מה        

 מוכנים לצאת לדרך ? קדימה ! 
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החודשים של השנה  12במהלך  םההישגים שמימשת ה שלרשימערכו  .1

שחלפה. תכילו ברשימה את כל ההישגים בכל תחומי החיים: אישי, מקצועי, 

 זוגי, עסקי ועוד. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 ____________________________________________________ 

____________________________________________________

______________ ______________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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החודשים של  12להגשים במהלך  םיעדים שלא הצלחתה של רשימערכו  .2

 , קטנים כגדולים בכל תחומי החייםהשנה שחלפה, ערכו רשימה של כל היעדים

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 ____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 ____________________________________________________ 
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עשיתם ש( ורשמו מה הדברים 1עברו על רשימת ההישגים שלכם )בסעיף  .3

          שעזרו לכם להצליח ? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 מהם הכללים שפעלתם על פיהם שעזרו לכם להצליח ? .4

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________________________ ____________________ 
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 את ההישגים שלכם?אילו יכולות וכישורים אישיים סייעו לכם להצליח לממש  .5

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________ _________________________ 

   

אילו דברים חוזרים על עצמם בכל ההצלחות שלכם? תזכרו בכל הפרטים,  .6

 קטנים כגדולים ? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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____________________________________________________

______________________ ______________________________ 

____________________________________________________

_____________________ _______________________________ 

 

 מהם הדברים שנמנעתם מהם, שסייעו בידכם להגיע להישגי השנה החולפת ?  .7

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

____________________________________________________

 ____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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 מחשבות | אמונות היו לכם שתמכו בהשגת ההישגים שהשגתם ?אילו  .8

 מה אמרתם לעצמכם, שעזר לכם להשיג את ההישגים הללו ?        

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________ ____________________________ 

 

אני לא יודעת אם שמתם לב או שלא, שכל מה שכתבתם עכשיו, למעשה, אלה חוקי 

אותם כללים שמרכיבים אסטרטגיה שבכל פעם שאתם משתמשים ההצלחה שלכם! 

   בה, בצורה מודעת או לא, אתם מגיעים להישגים ולהיפך

 כאשר אתם נמנעים מאותן תבניות קבועות של כללים | התנהגויות | אמונות 

 אתם לרוב, לא מפספסים את המטרה. 
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דברים,  5-10ותרכזו בין  3-8עתה, תעברו על מה שכתבתם בסעיפים  .9

 כתבו אותם כאן: שחוזרים על עצמם )או דומים זה לזה( ו

 שלי !חוקי ההצלחה 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 _______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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  2לסיכום, תעברו על היעדים הבלתי ממומשים שכתבתם בסעיף  .10

 ושימו לב: מהם הדברים שפספסתם ? מהם אותם כללים, שאם הייתם       

 משיגים את גם את היעדים האלה. כתבו אותם הייתם  –פועלים על פיהם       

 לתכנן את היום שלי"  כאן בזמן הווה, לדוגמא: "מידי בוקר, אני מתמיד|ה      

 או : "מידי יום, אני מקפיד|ה לפרגן לילדים שלי )או לבן/בת הזוג שלי(       

 באופן ספציפי" וכו'.       

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

______________________________________________ ______ 

____________________________________________________

________________ ____________________________________ 

______________________________________________ ______ 

____________________________________________________

__________________________________ __________________ 
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עם חוקי ההצלחה שלכם  : הכינו שלט זוהי משימת בונוס למתקדמים .11

 ותתלו אותו במקום בולט, שתוכלו לראות במהלך השנה החדשה. 

 

 

 עשיתם את זה ! סיימתם את התרגיל בהצלחה ועתה  –קחו נשימה עמוקה 

 יש לכם אסטרטגיה ממוקדת וברורה לגבי חוקי ההצלחה שלכם ! 

 אני אשמח אם תשתפו צילום של השלט שלכם בפייסבוק ותתייגו את השם 

 להצלחה עסקית ואישית NLPמאמנת ומטפלת  –@תמרה חרמון של הדף שלי 

 כדי שאוכל לשמוח ולחגוג אתכם את ההצלחה שלכם. 

 

 

 ובנימה אישית, 

אני מאחלת לך שנה חדשה נפלאה, מלאה בשפע של בריאות, אהבה והגשמה 

אישית ועסקית מלאה. עכשיו כשיש לך את חוקי ההצלחה שלך, אני בטוחה 

שהשימוש בה יאפשר לך להגיע להצלחות מרובות תוך כדי שימוש במשאבים 

 הפנימיים והכישורים המרובים שלך. 

 ותך בדרך לפסגת ההצלחות שלך !אשמח להיות לשירותך בכל עת וללוות א

 

 

 

 שלך באהבה והערכה, 

 תמרה חרמון 
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