
  ן מסוגו אודיו ראשותקליטור "בדרך להצלחה"
  להתמלאות בהשראה ולהעצמת האנרגיות החיוביות שלנו

                       
                       

  ,  חוששים כול כך בעיקר מפיטוריםכשמביתנו, לאחרונהבתקופה כה סוערת שכולנו חווים 
העונות היבשות " :כמו מעודד יובי לאחרונה לשמוע משפט חנו לזדמןהיכן מ, ושאר בישין

נקודת ההתחלה של כל   "או, "גשמי הסתיו תמיד יחזרו. בחיים אינן נמשכות לנצח
אלא אם אתם , ךהפניה בכביש היא אינה סוף הדר "  !"ההישגים היא תשוקה ושאיפה

, מכשולים הם הדברים המפחידים האלו שאנו רואים בדרך" ,...."מפספסים את הפניה
  . !" מסירים את עיננו מן המטרהכאשר אנו

  
 מאוסף ציטוטים של הוגי דעות ואנשי מעשה במאה השניםדוגמאות רק מספר אלה הן 

נציגו הרשמי בישראל ושותפו העסקי  ערן שטרןהמאמן  שליקט והפיק בימים אלה, האחרונות
די שנוכל  להאזין להם מ, "בדרך להצלחה"בתקליטור , ")הסוד"מהסרט  (בוב פרוקטורשל 

  . להתמלא בהשראה ולהעצים את האנרגיות החיוביות, בוקר בדרכנו לעבודה
מבחר אמירות , המלווה במוסיקה רכה ונעימה, ראשון בסדרת תקליטורים, בתקליטור זה

  וממחישות לנו עד כמה אנו יכולים לחולל שינויים חיוביים , המתייחסות לתחומים רבים בחיינו
  . כלות שלנו על החייםוכמה חשובה צורת ההסת, בחיינו

  
, את הרעיון להפיק סדרת תקליטורי אודיו שישפרו את חיינו ויסייעו בידינו להצליח במעשינו

, המתמחה באימון יחידים וקבוצות להשגת תוצאות יוצאות דופן ,ערן שטרן העסקימאמן הגה 
, ההגהאנשים היושבים מאחורי הפני מרבית הבעות   עקב אחרשטרן. לעבודהבוקר בדרכו ב

לעורר להמריץ במטרה תקליטור והחליט להפיק , עצובים או מתוחים או על ספסלי האוטובוס
, בדרכנו לעבודה, שלנו על הבוקר  חיוביותה ולהעצים את האנרגיותבהשראולמלא אותנו 

בנו אמונות חדשות לגבי להטמיע ועל הדרך גם , במטרה להפוך לנו את הבוקר לטוב יותר
  .  של עצמנוהצלחה

 לשנות מסוגלת, בדרכנו לעבודהתקועים בפקקים כשאנו , האזנה למסרים חיוביים ומעודדים"
  . שטרן מדגיש" יום העבודה שלנוואת הצורה בה נפתח את , לחלוטין את הרגשתנולנו 
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  חברת יוצא מהכלל
 Life וחברת בוב פרוקטור הינה נציגה רשמית ושותפה עסקית של 'יוצא מהכלל'חברת 

Successבובד החברה הוסמך באופן אישי על ידי ל ומייס" המנכ- ערן שטרן.  בישראל 
  והוא משתייך לקבוצה ,  להעביר את תוכניות האימון והסמינרים שלו בארץ ובעולםפרוקטור

  
  המוכר (בוב פרוקטורי "נבחרת ומצומצמת של אנשים בכול העולם שלמדו והוכשרו ע

. חודיות שלולאמן וללוות אנשים על פי תכניות האימון היי, באופן אישי") הסוד"מהסרט 
  . שנה47 -למעלה מ, תוכניות אלו משמשות בהצלחה חברות ועסקים בכל העולם
  . שנה47 -למעלה מ, תוכניות אלו משמשות בהצלחה חברות ועסקים בכל העולם

  
ארגונים , המתמחה באימון אנשים,  הינה חברת אימון פורצת דרך'יוצא מהכלל'ת חבר

החברה מציעה מספר תוכניות . רך שינוי דפוסי חשיבהד, ועסקים ליצירת תוצאות יוצאות דופן
במשך יום , סמינרים והרצאות הניתנות להתאמה לקבוצות קטנות או גדולות, סדנאות, אימון

הרצאה או תוכניות אימון ייעודיות , סמינר, במסגרת של סדנא. שלם או למספר שעות
  . לקבוצות ובודדים



חה באימון אנשים בסביבה ארגונית  לעמידה  מתמ'יוצא מהכלל'צוות המאמנים של חברת 
הדרך להשפיע על התוצאות . השגת התוצאות הרצויות ושביעות רצון גבוהה יותר, ביעדים

המאפשרת שינוי , היא דרך בחינה משותפת של דרכי החשיבה של האדם ושינוי גישה
  . התנהגותי המוביל לתוצאות הרצויות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
  
  
  


