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סיכום אימון – דניאל רוט

אחרי שנה וחצי של פיתוח מיזמים שונים ופעילויות עסקיות בהן לא הגעתי לשלב המכירות ,החלטתי
לעצור ולהתחיל מחדש .ידעתי שאני זקוק לשינוי בצורת העבודה שלי אבל לא הייתי בטוח אחר איזה
שינוי בדיוק חיפשתי .התחלתי לעבוד עם חגי בפיתוח מיזם חדש בשם  .easy.lyאחרי ארבעה חודשי
עבודה עם חגי ,פיתחתי שירות עסקי חדשני והשגתי את המכירות הראשונות שלי .הלקוחות שלי
מרוצים .אין לי ספק שהעבודה שלי עם חגי עזרה לי להשיג את שני היעדים הללו.
חגי עזר לי לעשות סדר דרך הגדרת חזון ,מטרות ויעדים .איבחנתי מחדש מי אני ,מה אני אוהב לעשות,
איזה דברים מלהיבים אותי ,מהן החוזקות שלי ומה אני רוצה בחיים ,ושילבתי את המיזם העסקי עם
החזון האישי שלי .אני מרגיש שעברתי תהליך טרנספורמטיבי דרך העבודה עם חגי .הוספתי הרגלים
חיוביים גם לחיי האישיים וגם במיזם העסקי .חגי לימד אותי כלים ספציפיים שאני משתמש בהם ביום יום
כדי להרים את רמת המודעות שלי למחשבותיי ומתוך כך למציאות שאני מייצר לעצמי .חגי עזר לי לגלות
בעצמי תעוזה ושאיפה להגשמת החלומות הכי גדולים שלי.
במשך תקופת האימון שנמשך כ  6חודשים ,עברתי גם ירידות קלות ונתקלתי באותם מחסומים שהגעתי
אליהם קודם לכן .מכיוון שהפעם הצלחתי לעבור אותם ,אני מרגיש שהוכחתי לעצמי שהכלים החדשים
שאני מיישם והדרכים החדשות בהן אני בוחר לחשוב ,מהווים עבורי שיטה שאינה חד פעמית או
תקופתית ,אלא הגשמה עצמית דרך שיטתיות ארוכת טווח.
הכרתי חבר חדש – מישהו בו אני מאמין ,שאיתו אני מזדהה ואוהב להיות בקרבתו .מצד אחד חגי הוא
חבר ,ומצד שני דמות אבהית שאני יכול לסמוך עליה ולבוא אליו כאשר אני זקוק לעזרתו בכל דבר .כבר
המלצתי על חגי ועוד אמשיך להמליץ עליו בחום לקרובים אלי .חגי הוא אדם מיוחד שעצם השהייה איתו
וצפייה בהתנהלותו החדירה בי אנרגיות של תעוזה ,כח רצון ואהבה ,ועל כך אני מודה לו.
חגי הוא בהחלט אדם ששווה להכיר ולעבוד איתו.
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