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 חודשים 6מפגשים במשך  12משך האימון:  

לעצמי שני שינויים לאפשר  ההחלטה וזאת לאחר התלבטויות רבות,גמלה בליבי  2015בתחילת 
 השרון והשני, במקביל, הינו פירוק האחד, הינו מעבר מגורים מאזור חיפה לאזורמרכזיים בחיי. 

                     שותפות עסקית אשר מיצתה את עצמה והקמת העסק מחדש באזור אליו עברתי.
 .ווך במקרקעיןהעסק אגב הינו משרד עצמאי לתי

 תולאחר פרק זמן קצר בו עקבתי אחרי התכנים של חגי באינטרנט, הרגשתי כי הוא האדם הנכון ללו
לגבי, עברתי תהליך לא פשוט אשר  .הכזיבהאותי באתגרים שלקחתי על עצמי ואכן תחושתי לא 
 .בהקמת עסק זה וכל זה תוך בנייתו בשלב מסוים אף היו לי ספקות לגבי בחירתי ויעודי

, ישנו עסק חי, חדש אשר מתחיל לתת את פירותיו וכמובן אני חודשים לאחר תחילת התהליך 6כיום 
 ומשפחתי השלמנו את מעבר הדירה לאזור מגורינו החדש.

לגבי חגי, מצד אחד  הוא ידע להתגמש ומה שנקרא לזרום איתי בספקות ובשאלות הלא פשוטות 
אותי ולנתב אותי לתכנית העסקית אותה בנינו יחד.  ששאלתי את עצמי, אך מצד שני, ידע להוביל

תית הולמת, אשר יסיוני, הינו בהקדשת זמן ותשומת לב ראויים לבניית תשתית הווייייחודו של חגי מנ
בניית ממהווה בסיס מוצק למימוש היעדים העסקיים כפי שהוגדרו.  כל זאת מבלי לגרוע במאום 

  רבעונית וחודשית הכוללת מדדי מעקב ובקרה. ם שנתית,תכנית עסקית רצינית הכוללת תכנית יעדי

המעכבים או מונעים הצלחה כפי  ותכללה בין היתר: שינוי דפוסי חשיבה ורגש being-עבודה זו על ה
תית מועצמת לקראת מימוש ישהגדרתי אותה, שינוי ו/או חיזוק אמונות קיימות ובניית תשתית הווי

 חודיים אשר מאפשרים שינוי אמיתי מבפנים החוצה. יים ושיטות יהיעדים שהוגדרו וכל זאת במגוון כל

נקודה חשובה נוספת הינה הזמינות של חגי וזאת מעבר לפגישות עצמן, זמינות אמיתית השתמשתי 
 .ף. אם במיילים, אם בהודעות טקסט וכמובן כמובן בשיחות טלפוניותטבה באופן שו

 אז חגי,

ן והאמונה שלך בתהליך שלי, על הזמינות כמו גם על תודה לך על הניסיון שהבאת, על האמו
ההרגשה הטובה שנתת בזמינות זו, אשר חרגה בהרבה מהפגישות המוגדרות שלנו. וכמובן תודה על 

 התמיכה שהענקת לי ברגעים הקשים באמת.
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