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 אלי מבדלי, רו"ח ויועץ פיננסי -סיכום אימון

 .כשבעה חודשיםמפגשים על פני  13משך האימון: 

הקשר הראשוני המקצוע הקודם שלו, והנוכחי שלי.  -אל חגי הגעתי דרך המכנה המשותף שלנו

, במהלכה של תקופה קשה מאוד שעברתי בחיי האישיים 2013למעשה נוצר אי שם בסוף שנת 

מרוסק כלכלית, עם ילדים קטנים בבית, כשבדיוק נפלטתי משוק העבודה  ובקריירה. הייתי כמעט

כשכיר, והתקשיתי מאוד לחזור אליו. עם זאת, לקח לי בדיוק שנתיים, במהלכן עקבתי אחר תכניו 

שבאמת הייתי מוכן לשינוי, כשהבנתי שכדי לשבור את תקרת הזכוכית אני צריך של חגי, עד 

עזרה. או אז, על אף הסקפטיות הרבה שליוותה את הכניסה שלי לתהליך, החלטתי להיעזר 

בשירותיו של חגי ולהיכנס לתהליך אימון פורה ומפרה, איכותי, מקצועי, מכיל, ויעיל. הגעתי לחגי 

הרבה מחשבות ו"סרטים" שהייתי "טוחן" בראש, שלמעשה היו  עם הרבה חששות מהעתיד,

 יום ולא מאפשרים לי להגשים את מטרותיי וחלומי. -משתלטים לי על שגרת היום

עד תחילת התהליך, כלל לא ידעתי מה זה אימון, לא התעניינתי בכך, אך היה בחגי משהו כל כך 

 שונה, מעין תשוקה אינסופית לעזור לי להגיע ליעדים ולמטרות שאליהן אני רוצה להגיע. 

לאורך התהליך, התחלתי להבין ולגלות על עצמי בדיוק את הדברים  שגרמו לכל המחשבות הללו, 

ת" כלשונו של חגי, ולקבל מעין "משנה סדורה" של כלים איכותיים על מנת להתמודד ה"תקיעויו

עם אותן מחשבות, ולאט לאט הבחנתי שהן מתחילות להיעלם ואני יותר עסוק בעשייה שתקדם 

זהו לדעתי אחד הכלים החשובים ביותר ש ,אותי. כלים כמו ההבחנה בין "מעל הקו" ו"מתחת לקו"

, עזרו לי להבין מה אני עושה לא התחברות ל"אני הגבוה" וביטול האגו כמו גםשרכשתי בחיי, 

 . נכון, לאן אני צריך לכוון, ואז, כשה"מה" היה ברור, ה"איך" התחיל להתברר

כאן המקום לציין, שלא כל מה שציפיתי להשיג עד סיום תהליך האימון אכן הושג, שכן מבחינה 

ון אינה מספקת, רמת ההכנסה לא השתפרה מדידה, כמות הלקוחות שרכשתי בתקופת האימ

פלאים עדיין, אך האמונה בדרך ובתהליך, במתודולוגיה שלו, גם אם הדברים קצת מתעכבים 

בפועל, גורמת לי להאמין שע"י בחירות נוספות באופ"ק חיובי, הסכר ייפרץ, ואחווה תקופה של 

אני מבין, שככל שאמשיך בדרך  שפע רב, גשמי ורוחני, שאותו ביקשתי להשיג עם הכניסה לתהליך.

 ואשתמש בכלים שחגי המופלא העניק לי, אוכל לחוות את השפע.

ובנימה אישית, הייתה לי הזכות להתאמן אצל אדם מופלא, חכם מאוד, בעל תשוקה אינסופית 

לעזור לאנשים להגשים את חלומותיהם, שתמיד ידע למצוא את המילים הנכונות, להרים כשהיו 

 ידע לתת את העצה הטובה בזמן הנכון, ולהדביק באנרגיות ובביטחון שלו. נפילות בדרך,

 תודה לך חגי!!  -ועל זה

"מצליחנים מגשימים את החלומות שלהם. מנהיגים עוזרים גם לאחרים להגשים את החלומות 

 חגי הוא ללא ספק מנהיג!!! -שלהם"
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