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מוביל להגשמה שלך

השלימו את המשפטים הבאים:
כסף זה          כסף זה       
כסף זה          כסף זה        
החששות הגדולים ביותר שלי לגבי כסף הם        
עושר הוא          עושר הוא       
אנשים עשירים הם          אנשים עשירים הם       
עסק הוא          עסק הוא       
להיות בעל עסק זה          להיות בעל עסק זה       
להיות בעל עסק זה          להיות בעל עסק זה       

מכירות זה        
מכירות זה          
 אנשי מכירות הם         
 אנשי מכירות הם         

אנשי מכירות מצליחים מאוד הם      
אנשי מכירות מצליחים מאוד הם      
הדבר הטוב ביותר בלהיות עצמאי הוא       
הדבר הגרוע ביותר בלהיות עצמאי הוא       
הדבר המפחיד ביותר בלהיות עצמאי הוא       
החשש הגדול ביותר שלי בניהול עסק עצמאי הוא      

הסיבות שיכולות למנוע ממני להצליח הם )כתבו כמה(       
           
           

המחירים שמשלמים עצמאיים מצליחים מאוד בעסק שלהם הם      
           
           
על מנת שאוכל להתעשר או לפתח רווחה כלכלית עליי לחזק או לפתח אצלי תכונות כגון:   
          

        
תנו ציון מ1-10 עד כמה אתם מסכימים עם המשפטים הבאים: )ציון 10 מייצג "מסכים לחלוטין", ציון 1 - "מתנגד בתוקף"(

רוב האנשים העשירים כנראה עשו משהו לא מוסרי כדי להתעשר         אני לא חושב שאני מספיק טוב להיות 

עשיר         המירוץ אחר כסף גורם לבעיות מתח ובריאות          ההשקעה בהתעשרות לא תשאיר לי זמן או 

אנרגיה לשום דבר אחר         במבט ריאלי, הסיכויים שאתעשר הם קלושים          כדי להתעשר יש להשתמש 

באנשים ולנצל אותם          אם אתעשר, כולם ירצו ממני משהו כל הזמן         . אם אתאמץ להתעשר ולא אצליח, 

ארגיש שאני כישלון          יש לי פוטנציאל טוב להתעשר, כל מה אני צריכ\ה זה קצת עזרה          התעשרות 

לא מתאימה לאנשים כמוני           אם אתעשר, יש אנשים בחיי שיתרחקו ממני          אם יהיה לי הרבה כסף, 

זה אומר שלאנשים אחרים יהיה פחות          אדם לא יכול לרוץ אחר הכסף ולהיות מאושר באותו הזמן          זה 

לא בסדר שיהיה לי יותר כסף מלהורים שלי       . אני לא באמת רוצה להתעשר          כסף לא באמת כזה 

חשוב          אם אהיה עשיר אהיה פחות רוחני או טהור       .כסף יכול לגרום להרבה בעיות          כסף מרחיק 

בין אנשים          הלוואי ולא הייתי צריך להתעסק עם כסף          מי שרוצה הרבה כסף הוא חמדן          כדי 

לעשות כסף צריך קודם שיהיה לך כסף          אני לא אוהב\ת כסף          אני צעיר\ה - מבוגר\ת מדי כדי 

להתעשר          אני טוב בנתינה ופחות בקבלה          אני לא מנהיג\ה          כסף הורס משפחות          אלוהים 

יקבע אם אהיה עשיר או לא          אנשים עשירים הם אנשים נפוחים ומתנשאים          אם יש לך שפע אהבה, 

בריאות ושמחה, אתה לא צריך כסף          אם אבקש עזרה מאחרים יחשבו שאני חלש          אני לא מגיע 

מסביבה של מצליחנים, אז אני לא יודע להצליח          יש כל כך הרבה שרוצים להצליח, למה שזה יקרה דווקא 

לי?         .אם לומר את האמת, אני מפחד מכסף          אני לא באמת מסוגל/ת לדמיין את עצמי עשיר/ה          .         


