רן טוקר

ראיון של פרנק קארן עם רייאן היגינס

כל הזכויות שמורות 2010

תמלול הראיון של פרנק קארן עם ריאן היגינס מ:MIND MOVIES -

פרנק :יום טוב ,כאן פרנק קארן.
מה שאני רוצה לדבר עליו היום הוא משהו שהוא קצת ...קצת חריג ...אני מניח...
לגבי "סרטון וידיאו בתחום השיווק באינטרנט"...
מדובר כאן על אסטרטגיה רבת עוצמה שאיננה קשורה למכתבי מכירות באינטרנט וגם לא על
מכירות בעזרת גוגל או על פרסום מודעות גוגל  .למעשה מדובר כאן בכלל על כל מה שנמצא
בתוך ראשכם ממש בין האוזניים...
ובכן ,זאת אסטרטגיה של שימוש מעשי במה שנקרא "הדמייה" )" ("VISUALIZATIONבהעדר
מלה טובה יותר.
אני חייב לשתף אתכם .הייתה לי אי נוחות מסוימת בהכנת הוידיאו הזה .אבל אני השתמשתי
בהדמייה בחיי שלי ובעסקיי והשגתי באופן מפתיע תוצאות מדהימות ...באופן מפתיע תוצאות
מדהימות )צוחק" ...חזרתי פעמיים על המשפט הזה עבור המורה שלי לדקדוק וללשון מכיתה
ח' ...עשיתי את זה במיוחד עבורך.("...
אני ממשיך לקבל תוצאות שוב ושוב כתוצאה מההדמייה וזה הביא אותי לבוא ולדבר איתכם
על זה.
לאחרונה פגשתי את ריאן היגינס מאוסטרליה ,חלק מ"מהלהקה המטיילת" של מומחים
בינלאומיים לנושא של ההדמייה אשר יוצאים מגבולות המדינה שלהם ונוסעים ברחבי העולם
ומלמדים את הנושא הזה .לראיין יש ממש טכניקות מעמיקות שממש מרחיבות מאד את
ההדמייה והופכות אותה להרבה יותר קלה ופשוטה תוך הפחתת ההיבטים ה" -מגוחכים" או
ה"-מוזרים" שלעיתים משוייכים לביצוע ההדמייה .אז בלי "בירבורים" נוספים ממני ...כי אתה
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המומחה מבין שנינו לנושא הזה ,אני רק נהנה מהפירות של מה שהוא יודע...
ספר לנו מעט על הסיפור שלך ועל ההתנסויות שלך כתוצאה מכך.
ריאן) :צוחק( עכשיו תורי ל"ברבר"...
פרנק :אכן ...יש לך תוכן מוכן ל"בירבור"...
ריאן :מדליק .אז כמו שפרנק אמר ,הבנתי שההדמייה זה דבר חשוב אבל הייתי נורא בביצוע
של זה ...זה שיעמם אותי ...לא פיניתי את הזמן לביצוע ההדמייה...
אני מניח שהמסע התחיל עבורי כשממש ניסיתי להתקדם .עבדתי בבית חרושת .נאלצתי
לקום מדי בוקר ב 4:30 -לפנות בוקר .הייתה לי את העבודה הזו ששנאתי .נאלצתי לבלות
שם  8-9שעות .כשחזרתי הבייתה ,ניסיתי להרים עסק משלי .נכנסתי לאינטרנט ,ניסיתי כל
מיני דברים ,ייבאתי דברים ...הפכתי מומחה ל"לקבור עסקים אל תוך האדמה"...
פרנק :אמממ) .צוחק( זה יותר קל ממה שזה נראה...
ריאן) :מתגלגל מצחוק(
פרנק) :צוחק( נדרש מאמץ מסויים לקבור את העסק לגמרי בתוך האדמה ...צריך להכשל
לגמרי ואז לכסות אותו לחלוטין ...צריך ממש לצאת החוצה ולקלקל את העסק לגמרי...
ריאן :הייתה לי אסטרגייה ממש טובה לצאת ולעבוד בבוקר ולהרוויח כסף ואז להפסיד אותו
לגמרי בערב...
פרנק :אכן...
ריאן :ובכן זו דרך הגונה לעשות את זה...
פרנק :כן ,הרי יש לך מיסים שאתה חייב לשלם...
ריאן :בכל מקרה ,אני מתבייש להגיד את זה ,אבל עשיתי זאת במשך שנים .וזה ממש
התחיל לכרסם בדימוי העצמי שלי .ניסיתי זאת שנים !
זה לא שרציתי להרוויח מיליארד דולר ...פשוט רציתי להתקדם ...אתה יודע ,פשוט רציתי
לשלם את החשבונות ואת הקניות במכולת בלי שאצטרך לרעוד מפחד שיגזרו לי מול הפנים
את כרטיס האשראי.
אני מניח שעשיתי זאת ובמהלך הניסיונות שלי והכישלונות שלי בעסקים ,משהו עלה
והתבהר עבורי .הבנתי שהבעייה היא לחלוטין פנימית אצלי .הבנתי שמסיבה כלשהיא אני לא
מאפשר לכסף להגיע אלי .ומשהו בתוכי ,חלק ממני כנראה הרגיש שלכאורה אני נמצא כבר
במקום הכלכלי בו אני אמור להיות .וכך התחלתי לחקור דברים כמו הדמייה ואיך לשנות את
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מצב התודעה ודברים כגון אלה.
ואז נתקלתי בחומרים שקשורים לחוק המשיכה ) ("Law of Attraction" LOAוהסרט "הסוד"
)" ("The secretודברים בסגנון הזה.
ואז אמרתי לעצמי או קי ,בסדר ,אני צריך להתחיל ולדמיין ולתת לזה סיכוי .התחלתי לעשות
הדמייה ולדמיין דברים .גזרתי תמונות ממגזינים התחלתי לומר לעצמי בקול רם הצהרות
חיוביות )"מחייבות" " ("Affirmitionsודברים בכיוון הזה .זה לא הרגיש לי כיף.
פרנק :זה כאילו שלא רצית לאפשר לעצמך לגלות האם זה באמת עובד...
ריאן :בדיוק !
פרנק :אומר בציניות" :נניח כעת את הדבר הזה מאחורי התמונה ...וכעת תוך כדי ההדמייה
נזיז את התמונה ונסתכל על הדבר הזה ששמנו שם"...
אני יודע בדיוק למה אתה מתכוון ...זה היה קצת מוזר כל העניין הזה עבורי ...אתה יודע...
פרנק :כן ,נכון.
ריאן :אני מניח שזה דומה למה שהרגשת בהקשר של יצירת הסרטון הזה הנוכחי...
או קי .אז אני עושה הדמייה אבל אני מרגיש קצת אי נוחות ובלבול לגבי העניין .בטח יש
איזושהי דרך שזה יכול להיות מדליק עבורי ויהיה לי כיף לעשות את זה.
וכך ,עשיתי יום אחד חיפוש באתר הסרטונים  .YouTubeהיה שם משהו שהיה נראה מדליק
עבורי ,וחשבתי לעצמי שזה יכול להניע אותי .וכך כשהרעיון היה עדיין בראשי ,אמרתי לעצמי
שאני הולך לעשות סרטון שבו יראו החיים שלי כפי שאני רוצה שייראו.
עשיתי את זה בתאריך של החמישי בדצמבר  .2006תוך כדי הכנת הסרטון איתרתי תמונות
מדליקות באינטרנט ,שילבתי איתן כל מיני הצהרות חיוביות ויצרתי מעין "קולאז'" של
תמונות והצהרות חיוביות במה שאחר כך בהמשך קראתי לו "") "Mind Movieסרטון
תודעה"(.
אז כפי שאמרתי עשיתי אך הסרטון הזה בדצמבר  .2006הגעתי לזה משנים של מאבקים
ולחץ כלכלי ובלגן עם כרטיס האשראי שלי .למעשה ,אני חושב שהייתי באותו הזמן בחוב של
) $ 70,000מינוס בבנק ,הלוואה אישית ,כרטיס אשראי וכד'( .זה ממש הרג אותי )שניהם
צוחקים .(...זה לא היה מקום טוב להיות בו ...הייתי בתסבוכת אמיתית.
אז עשיתי את הסרטון הזה .צפיתי בו כל יום .הוספתי לו פסקול מדליק וזה הפך להיות חוויה
מדליקה.
הראיתי את זה לכל מיני אנשים ואז הם אמרו שזה נראה להם אחלה דבר והאם אוכל ללמד
אותם איך להכין סרטון כזה.
הליבה של העניין היא שרציתי להשיג את הדברים שהיו בסרטון ,את החלום שלי .רציתי
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להיות משוחרר כלכלית ,רציתי להיות יזם עצמאי מצליח והכי חשוב :רציתי לעזוב את
העבודה ההיא .זה היה דבר מאד חשוב עבורי .אם אוכל לוותר על העבודה ההיא אוכל לסמן
 Vגדול על ההצלחה שלי וזו תהיה מטרה ענקית שהשגתי.
אז ממצב של "הר של חובות" הצלחתי תוך  90יום לממש את מה שהיה בסרטון שהכנתי:
הייתי משוחרר כלכלית" ,פיטרתי את הבוס" ללא ספק זה היה יום מאד מאושר בחיי )שמח
וצוחק( .זה היה ממש כיף.
פרנק :האם שלחת לו את הסרטון עם פתק שכתוב עליו" :פשוט רציתי שתראה את זה? "...
ריאן) :צוחק( " :אני מסתובב ברחבי העולם עכשיו ,אני שט בכל מיני יבשות"...
פרנק) :צוחק( "אם תצטרך פעם עזרה במחסן תנסה לקרוא לי"...
ריאן :ממשיך" :עדיף שתפרסם מודעה בעיתון  ...כי אני לא יודע אם אני."...
אז כאן היה כאן שינוי ענקי .אני חייב להודות ,אני אוהב את המוחשי ואת הדברים המוחשיים.
הכנתי את הרשימות של הדברים המעשיים שעשיתי .ניסיתי למצוא נוסחה מעשית למה
שעומד מאחורי ההצלחה של סרטון התודעה .פשוט הנחתי לזה .זה היה מדליק ואני יודע
עכשיו שההדמייה עובדת .אין לגבי זה שום ספק .אנשים ומקורות שהתייחסו אליהם בסרט
"הסוד" וכל מיני סלבריטאים :אתה מתבונן באלוף אולימפי ,מה הוא עושה?
פרנק :נכון מאד.
ריאן :מה הם עושים? מקשקשים ומדברים ביניהם על מה הולך להיות מחר? לא ,לא ,לא.
הם ממוקדי לייזר ומדמיינים את עצמם זוכים בתחרות הזו .כל אלוף מצליח נוהג כך .אין שום
ספק שההדמייה עובדת .אני ידעתי זאת אך לא ידעתי איך לעשות את זה כך שיהיה לי כיף
לבצע את זה.
וכשעשיתי את זה כפי שתיארתי ,התוצאות פשוט הדהימו אותי .ככל שהעליתי את הרף
בחודשים שלאחר מכן ,פשוט התחלתי למשוך לחיי את הדברים הכי נהדרים של חיי.
התנסויות מהנות וכיפיות ,והחיים שלי הפכו לקלים יותר ויותר .ככל שהתקדמתי ,הזמן שלקח
לי לממש את הדברים הלך והתקצר .הרי "פיטרתי את הבוס" ובזמן שעשיתי את הסרטון
הראשון שלי זה היה פשוט בלתי ייאמן.
פרנק :זה היה שכאילו  90אחוז מהסרט היה על זה .זה היה כאילו אתה מפטר את הבוס
כמו שדונאלד טראמפ אומר" :אתה מפוטר! ".
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ריאן :בדיוק !
אז ,לקח לזה להתממש  90יום .היום אני בנקודה שבה אני שם משהו בסרטון תודעה,
וכעבור  2-4שבועות יש לי אותו.
פרנק :שמע ,אני מתכוון ..מה ....תראה ,אני מאמין לך בכנות ,כי לי הייתה התנסות דומה.
ונוכל לדבר על זה עוד רגע.
אבל למה אתה חושב שזה קרה? מה יכול להיות ההסבר האפשרי לזה?
כי בוא כי נסתכל על זה רגע מנקודת מבט אחרת :נניח שאני מסתכל על הוידיאו זה שבו חבר
שלי סיפר לי שהוא עשה מין סרטון כזה ,הוא שם בו כל מיני תמונות וכד' ואז כל החלומות
שלי התממשו...
ואני מרגיש פתאום "בום !"
אני לא קונה את זה ...זה מוזר מדי...
אז מה אתה חושב שקרה כאן שיכול להסביר איך כל זה באמת קרה "על אמת" ?
ריאן :אני חושב שיש כאן בהחלט מספר מרכיבים.
המרכיב הראשון שבהם הוא שכל רעיון ורעיון ,הספה הזאת ,הבית הזה וכל דבר אחר ,היה
קודם כל תמונה בתודעה של מישהו לפני שנוצר פיזית .כדי שמשהו יווצר במציאות הפיזית
מישהו חייב לחשוב על זה ואז לצאת לשטח ולבנות את זה .אני מאמין שבמישור הפיזי וגם
במישור האנרגטי אנו רוטטים בתדר מסויים .כאשר אנו מחזיקים בתודעה שלנו תמונות
מסויימות או דברים מסויימים אנו מהדהדים עם התדר הזה .לכל דבר יש תדר .זה בר מדידה
מבחינה מדעית .אפילו הספה הזו היא מפגש של תדרים וזה ניתן למדידה.
וכשאתה מגיע לרמה המסויימת של רטט ,כשאתה מחזיק את התמונה של המטרות שלך
בתודעתך ואתה נהיה האדם הזה שאתה מדמיין ,היקום מארגן עבורך את כל מה שאתה
צריך :הכלים ,המשאבים השונים ,הכסף להשגה של כל דבר .המהירות שבה זה קורה זה
החלק הבלתי ייאמן .זה פשוט מגיע אליך במהירות.
פרנק :תראה ,אני יכול לאשרר את כל מה שאמרת .אני הייתי הרבה יותר ""Low Tech
ממך)"פחות מבין בטכנולוגיות"( ...אני אפילו לא עשיתי את זה בכוונה...
זה היה ...וכאן יש ממש צרוף מקרים מוזר ,כשאני חושב על כך ...באותה תקופה שבה אתה
הכנת את הסרטון שלך ב ,2006-זה היה בערך  30יום אחרי שאני הכנתי את שלי .אני חושב
ש ...זה לא היה אפילו סרטון ,פשוט העליתי על הכתב כמה דברים ,בוא נאמר בסביבות
נובמבר  ,2006דצמבר  ,2006משהו בסביבות...
זה היה יותר שניסיתי לתכנן קדימה כמה דברים .לא הייתי מאושר ,כי אמנם הצלחתי להגיע
להצלחה כלכלית ,אבל עדיין חייתי בעיר ששנאתי ולא ממש אהבתי את הבית שגרתי בו .היה
לי את אחד הרגעים שבהם אתה אומר לעצמך ,או קי ,אני ממש צריך להתארגן עכשיו כי
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הדברים התחילו להסתדר טוב אבל אני נותרתי עם הרגשה של "תיק ריק" של ריקנות" ..מה,
זה הכל? מה אני הולך לעשות עכשיו?" .זה היה מאד לא נעים ואפילו מלחיץ ,תחושה של
ריקנות ..ממש לא נעים אני מקווה שאף אחד לא יגיע לנקודה הזאת...
אז ישבתי ואמרתי לעצמי שבמקום להיות כל הזמן לא מרוצה ,אשב ואכתוב לעצמי כיצד
ייראה היום המושלם עבורי .כתבתי לי מטרות שונות בזמן הווה .כתבתי על הדברים השונים
שאני עושה ביום מושלם רגיל של חיי .אז כתבתי את זה ופשוט שכחתי מזה .כשעשיתי את
זה ,זה היה נחמד ונעים .לזמן מה הייתי במצב הזה .זו הייתה הפוגה מהבלגן וגם הזדמנות
לארגן את הדברים במח .הדברים השונים שאתה צריך לעשות .אתה מכין רשימה ואתה
חושב על כל הדברים האלה ...כמו תקליטור שמתנגן לך שוב ושוב בראש ב"לולאה" .אז
כתבתי את הדברים.
תשעה חודשים מאוחר יותר ארזתי את כל הדברים שלי ועברתי לדרום קליפורניה ,מקום
שמעולם לא גרתי בו ,מקום שצץ עבורי באופן מקרי והתגלה כגן עדן עלי אדמות .קניתי את
בית החלומות שלי .הייתי מאושר .התחלתי לעשות גלישת גלים ,דבר שרציתי לעשותו מאז
שהייתי ילד קטן .אף פעם לא עלה על דעתי שהחיים ש"ציירתי" עבור עצמי באותו מסך
שתיאר את ה"יום המושלם" ,תאמו אחד לאחד את מה שהתרחש בפועל בחיי .לא הייתי
עולה על זה כנראה אם לא הייתי פותח ארגז כשהעברתי את הבית ואז מצאתי את המחברת
שבה זה נכתב .היו שם מלא מחברות שלי ,ואז אני עובר עליהן ואומר לעצמי" :אני לא זוכר
את הדבר הזה"  ...אני איום ונורא במה שקשור לתיעוד ...כמו תיקיות במחשב ...יש לי המון
ניירות ושרטוטים ...אני כותב על נייר משהו ,שוכח אותו ואז עובר לנייר אחר...
ואז מצאתי את המסמך הזה ואמרתי לעצמי" :אין מצב ! זה לא יאומן!" .אני אפילו תיארתי
לעצמי איך תראה המקלחת שלי וכך היא הייתה !
שום דבר מהדברים האלה לא היה מודע מבחינתי ,זה פשוט קרה .אז אני מאמין בחומרים
האלה .מוזר ככל שזה יישמע אני חייב לספר לאנשים על כך כי זה קרה לי .וזה עוד כשלא
ידעתי על כך ולא עשיתי שום דבר מדליק כמו שאתה עשית .אני חושב שכאתה משלב בזה
עוד ערוצים כמו מוסיקה וממש את התמונות כפי שאתה רוצה שזה יקרה ,אני חושב שזה
ממש עוצמתי.
ריאן :יש משהו שרציתי לומר .אתה זוכר שציינת שכבת את הדברים בזמן הווה?
פרנק :כן.
ריאן :ובכן ,זה מרכיב ממש חשוב .כי שילבנו מספר טכניקות ") NLPניתוב לשוני ופיסיולוגי",
טכניקות שעובדת על המוח ברמת תת המודע( כדי לעזור לאנשים ליצור סרטוני תודעה משל
עצמם וזה אחד מהכלים .ודבר נוסף חשוב.
ציינת את הערוצים השונים .אז זה בסדר להסתכל על תמונות .אבל בזמן שאתה צופה
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בסרטון ,המוסיקה מתנגנת ברקע והדברים כתובים בזמן הווה והכל מסתדר "באותה שורה".
מה שקורה הוא שברמה התאית ,אתה כבן אדם ,עובר שינוי ואתה מתחיל לרטוט בתדרים
שונים .אני חושב שזה הדבר האחרון שקושר את כל הדברים יחדיו.
אתה למעשה עובר שינוי.
ודבר נוסף .תוך כדי שאתה משתנה ,אתה מתחיל להוקיר ולהעריך את כל הדברים הכיפיים
והמהנים שמופיעים בחייך .אתה באמת מתחיל לשים לב לדברים.
אתה אומר לעצמך שההזדמנות הזו לא התרחשה אצלי לי כבר  70שנה והנה היא מופיעה
לה לפתע! והתודעה שלך מתמלאת ביותר רגעים של הודיה והכרת תודה .רגעים שאתה
אומר לעצמך" :וואו! זה מוטרף לגמרי!".
אז לפני כ 8-חודשים היית בסיטואציה שהרגע תיארתי ,השתחררתי מבחינה כלכלית
וחשבתי לעצמי איך אעצב את חיי? מה אעשה? כסף אינו מכשול עבורי.
אמרתי לעצמי שאטייל סביב העולם ,ואהיה בקיץ אינסופי .בזכות ההתנסות שלי עם סרטוני
התודעה ,אהפוך להיות "מיסיונר" של הנושא הזה .אני רוצה להוציא את המידע הזה ולהפיץ
אותו לכמה שיותר אנשים .ואז חשבתי על הדברים שאני יכול לעשות.
אז הדבר הראשון היה שבסוף הקיץ עברתי בית .עברנו לאמריקה לחבור לאנשים שיעזרו לי
להוציא את הבשורה הזאת לאנשים בעולם .והייתה לי רגע ממש כמו עכשיו :אני למעשה
מגיע אלייך ביום ההולדת שלך ,אני יושב שם על המרפסת הזאת )מצביע על המרפסת בבית
של פרנק( ,אנו יושבים ושותים בירה  ,זאת היום הולדת שלך ,אנו שותים ,השמש המדהימה
שוקעת ויש לילה קיצי נפלא .אני יושב כאן עם מישהו שיש לו נסיון עצום בלהפיץ את הבשורה
דרך האינטרנט ,כי ידעתי בשעתו מעט מאד על האינטרנט...
פרנק" :הנאד הנפוח הזה"...
ריאן" :הוא בטח לא יאהב את זה"...
ואז עברה בי ההכרה" :זה ממש רגע מושלם עבורי!".
ומאז ,מה שקרה הוא שהאנשים שפנו אלי ,שהגיעו אלי ,זה פשוט דבר מדהים!
אני מתכוון לכל האנשים המפורסמים האלה כל אנשי תעשיית ה"דוט קום" ,כל ה"גורואים"
כמו בוב פרוקטור ,ג'ון אסרף ,ג'ק קנפילד הם למעשה שלחו מיילים אלי!
פרנק :האם עשית איזשהו סרטון על כך? לגבי כל ה...
ריאן :ספציפית עליהם? אמרתי שאני צריך את העזרה של אנשים שיעזרו לי להפיץ את זה
לעולם .וכן ,ספציפית היו התמונות שלהם בסרטון התודעה שלי שהכנתי.
פרנק :אתה יודע שזה נשמע ממש הזוי ? זה מדליק אבל הזוי ...אלוהים אדירים!
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ריאן :רמת העומק של הפרטים היא...
אתה זוכר את מה שסיפרת לגבי הקונכיות?
פרנק :כן.
ריאן :האם כתבת על הקונכיות בסיפור שלך?
פרנק :כן ,כן .כל מה שכתבי שם ממש התקיים .זה מדהים ,כשאתה חושב על זה עד שלא
ראיתי את מה שכתבתי ...אמרתי לעצמי שזה יותר מדי מוזר ...אלוהים אדירים ...אבל זה
באמת קרה לי.
אפילו מבחינת החברים שהיו לי  ..אנשים שפגשתי שבכלל לא היו בתודעה שלי ,בקזינו
ובמקומות אחרים ,אפילו לרמה של פרטי פרטים כמו שדיברנו על כך בארוחת הצהריים.
אתה יודע ,דיברנו על כך שדברים יקרו בצורה מסויימת ולא יקרו בצורה אחרת וכך זה היה.
זה ממש מטורף.
אז כך שאמרתי לעצמי ...זה עובד...
אתה יודע ,זה נשמע מוזר כמו הסיפור שלך אבל...
אתה יודע ...ברור שארצה להמשיך לעשות את זה.
ריאן :ואני בטח שבנקודה מסויימת ,לא נגיע לזה כרגע ,אבל המדע יגיע ליסודות המוצקים
של זה ויידע להסביר מה בדיוק קורה ברמה התאית .אבל לכרגע זה לא משנה...
פשוט להמשיך לעשות את זה ולמשוך לחיי את הדברים.
פרנק :ובכן ,יש לי קצת הקלה לדעת שיש לנו אישרור מצד גורמים חשובים בכלי התקשורת
לגבי הדברים שדיברנו עליהם .אתה יודע ,אם דיברו על זה אצל אופרה וינפרי אז כנראה
שאנו לא כל כך משוגעים....
אבל יש לך כל מיני חומרים שאתה רוצה לתת במתנה.
ריאן :כן .מה שעשיתי היה להכין  6סרטונים מוכנים .כי לא לכל אחד יש את הכישורים לבנות
בעצמו סרטון תודעה ולא לכל אחד יש את הזמן ליצור לעצמו סרטון כזה .אז מה שחשבתי
שאצור סרטים בסיסים "מוכנים מראש" על שישה תחומים מרכזיים בחייכם כאשר העיקרי
שבהם הוא על כסף ,כי רוב האנשים רוצים שיהיה להם יותר כסף .אז עשיתי סרטון תודעה
על איזה אדם אתה צריך להיות כדי למשוך אלייך יותר כסף ואיך ההזדמנויות מגיעות אלייך.
על איך הדברים נעשים קלים יותר ויותר והכסף מגיע אליך בזרימה רציפה .עשיתי אחד על
איך למשוך את הגבר המושלם ועל איך למשוך את האשה המושלמת .עשינו סרטון על
הגשמה עצמית רוחנית ,על משפחה ומערכות יחסים וכמובן נושא ענק נוסף הוא בריאות
ושמירת על המשקל .אז מה שחשבתי זה שהדרך הטובה ביותר להוציא את הבשורה החוצה
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הוא לחלק את הסרטונים האלו לאנשים .אז בצד ימין של עמוד האינטרנט שאתם צופים בו
כרגע ,יש מקום להכניס את המייל שלכם כדי שאוכל לשלוח לכם את הסרטונים במיידי.
פרנק :אני חייב להגיד לך בן אדם ,הלוואי והיה לי משהו כזה ...הלוואי והייתי בכלל יודע על
זה או אפילו יודע חצי ממה שדיברת עליו לפני שנתקלתי במקרה כאשר כתבתי איך ייראה
יום מושלם בחיי ,במיוחד משהו מדליק כמו סרטונים מוכנים מראש חינמיים שהיו נשלחים
אלי .אני חושב שזו הצעה ראוייה וזה דבר נדיב מצידך.
אני מתכוון שאם אתם צופים בזה עכשיו ואתם חושבים שזה קצת מוזר ,אז קודם כל אתם
צודקים ...זה באמת קצת מוזר.
אבל אני אומר לכם ,החומר הזה עובד ! פשוט תנו לזה צ'אנס וריאן ישלח לכם בחינם את
הסרטונים .זה חומר ממש טוב ואני ממש מאמין שזה יוכל לעזור לכם.
אז תודה על כך שצפיתם בסרטון הזה שאנו נהנינו להכין עבורכם ונתראה בהמשך.
ריאן :תודה רבה ולהתראות !
תומלל ע"י רן טוקר
http://eftblog.enjoytheway.com/
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