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סגולה  -כנס שנתי
לנשים בלבד! הכול
על הצלחה נשית,
אישית ועסקית

" בדרך להצלחה"

תקשור
קבלה
פרידה
מורה
מודעות

רוצה להיות קואצ'ר?

משפחה חורגת עם אלון גל

תואר שני  M.Aעם התמחות ב Coaching -רק במסלול
האקדמי המכללה למינהל!
www.Colman.ac.il/Coaching

האתר הרשמי של אלון גל וחברת האימון תות תקשורת
ותוצאות
www.Tut-Coach.com/AlonGal

ת ק ל י ט ו ר א ו ד י ו ר אש ו ן מ ס ו ג ו ל ה ת מל א ו ת
בהשראה ולהעצמת האנרגיות החיוביות שלנו.

"העונות היבשות בחיים אינן נמשכות לנצח .גשמי הסתיו
תמיד יחז רו" .נכון שכייף ל שמוע משפ ט אופטימי ומחז ק
ש כז ה? בת קו פ ה כה ס ו ע רת ש כ ו ל נ ו ח ו ו ים ל אח רונ ה ,
כשח לק מאיתנ ו חוששים מפי טורים וקיצוצים וגם המצב
ה בי טח ו ני ל א מ שה ו ,א נו ז ק וקים יו תר מת מי ד ל שמ וע
מסרים חיוב יים ומעודדים  .מענה לכך ניתן בתקליטור חד ש
ומ ק ו ר י " ב ד ר ך ל הצ לח ה " ,א ו ת ו ל י ק ט וה פי ק ה מאמ ן
) קואוצ' ר( ערן שטרן ,מנכ"ל חב' "יוצא מהכלל" ,שהוא נציגו
הרשמי בישרא ל ושותפ ו העסקי של בוב פרוקט ור )מהסרט
"הסוד"(.
"בדרך להצלחה" ,שהוא הראשון בסדרת ת קל יטורים ,מובא אוסף ציטוטים של הוג י דע ות ואנ שי מע שה במא ה הש נים
האחרונות .על רקע מוסיקה רכה ומ רג יעה ,מושמעות אמירות חכמות ,המתייחסות לתחומים רב ים בחיינו ,וממחישות לנו
עד כמ ה אנו יכ ולים לחולל בהם שינויים חיוביים וכמה ח שובה צור ת ההסתכלות ש לנ ו על הח יים .הנוחות בהשמ עת
התקליטור היא ,שניתן לה אזין לו בבו קר ,בדרכנו לעבודה )או ,אם ת רצ ו ,בחזרה ממנ ה ,בשעת פעילות פיזית כלש הי או
בשעת מנוחה ( .צריך רק להקשיב ,ואז להתמלא בהשראה ולהעצים את האנרגיות החיוביות.
את הרעי ון לה פיק סד רת תק ליטור י אודיו שישפרו את ח יינו ויסייע ו בידינ ו להצל יח במ עשינו ,הגה המאמן הע סקי ע רן
שטרן ,המתמחה באימון יח ידים וקבוצ ות להשגת ת וצאות יוצאות דופן ,בדרכו בבוק ר לעבוד ה .שטרן עק ב אחר הבעות פני
מרבית האנשים היושבים מאחורי ההגה או על ספסלי האוטובוס ,ומצא שרבים מהם עצובים או מתוחים.
כתוצאה מכך החל יט להפיק תקל יטור במ טרה לעור ר ,להמריץ ו למלא אותנו בהשראה ולהעצים את ה אנרגיות חיוב יות
שלנו על הב וקר ,בדרכנו לעבודה ,במטרה להפ וך לנו א ת הבוקר לטוב יותר ,ועל הדר ך גם להטמיע בנו אמ ונות חדשות
לגבי הצלחה של עצמנו.שטרן משוכנע ש"האזנה למסרים חיוביים ומעודדים ,כשאנו תקועים בפקקים בדרכנו לעבודה,
מסוגלת לשנות לנו לחלוטין את הרגשתנו ,ואת הצורה בה נפתח את יום העבודה שלנו".
חברת " יוצא מהכלל" הינה נצ יגה רשמית ושותפה עסקית של ב וב פרוקטור וחברת  Life Successבישראל .ערן שטרן -
המנכ" ל ומייסד החברה ה וסמך באופן אישי על יד י בוב פרוקטור להעביר את תוכניות האימ ון והסמינרים שלו בארץ
ובעולם " .יוצא מהכלל" הינה חברת אימ ון פורצ ת דרך ,המתמחה באימון אנשים ,ארגונים ועסקים ל יצירת תוצאות יוצאות
דופן ,דרך שינוי דפוסי חשיבה.
והנה לסיום ,עוד כמ ה 'משפטי מ פתח' מהתקליטור ,שכדאי לחשוב עליהם" :נקודת ההת חלה של כל הה ישגים היא
תשוקה ושאיפה!"; "הפניה ב כביש היא אינה סוף הדר ך ,אלא אם אתם מפספסים את ה פנ יה" ;"....מכשולים הם הדברים
המפחידים האלו שאנו רואים בדרך ,כאשר אנו מסירים את עיננו מן המטרה !".
התקליטור ניתן להשגה באמצעות טל' . 1700-50-50-79
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שמואל הנדר המאמן האישי שלך צמיחה עסקית ואימון
אישי בדרך להצלחה
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