מאמרים

אנשים ישכחו מה אמרת,
אנשים ישכחו מה עשית,
אבל אנשים לעולם לא ישכחו כיצד גרמת להם להרגיש) .מאיה אנג'לו(. .
המאמרים נועדו לעזור לך למצוא את דרכך .כדאי לזכור את ה"איך" ,אבל מאוד מומלץ להפנים את
ה"למה" .לאחר ההפנמה של ה"למה" יהייה יותר קל לגבש דרך אל ה"איך".
אני מקווה שתפיקו תועלת מהמאמרים .במידה ויש לכם הארה ,הערה ,שאלה ,בקשה או רצון לשוחח,
דרך האתר או ישירות אלי .
אנא צרו קשר
 .טכניקה לקניית מוצרים במחיר שמתאים לי
 .החופש הגדול כהקדמה לחגים
 .בין שבועות לשבת ,על אופטימיות של אנשים ללא ברירה אחרת
שינו לי את התאריך בלוח השנה ואני מעושר! כיצד אני יכול בעזרת דמיון מודרך לשפר את מצבי
.
הפיננסי ולהמשיך לבלות ולקנות דברים הרצויים והנחוצים לי.
 . .היום מחר ומחרתיים ,לקט ידיעות על כיצד הבריאות שלנו מחר וההכנסות שלנו מחרתיים מבוססות
על מה שאנחנו עושים היום.
 . .הגשמת חלומות הוא רצון שמשותף לכולם .בפורים הילדים מגשימים חלומות .אולי כדאי
..
שנלמד מהם ונגשים את החלומות שלנו ... ...
" . .קיץ מכוסף" הינו מאמר שעוזר לנו לעבור את הקיץ בבילויים וללא חור בתקציב או שיחות
..
מהבנק על היתרה המתדלדלת.
 . .מחאת האוהלים הינה מחאה של מעמד הביניים הקורס תחת עול המחירים הגבוהים .במאמר זה
אסקור את הבעיות האוביקטיביות העומדות בפני זוגות רבים ואת חלק מהפתרונות למצב.
 .חתונות וגם לחיות זה האתגר שעומד בפני כל זוג צעיר שמתכנן את חתונתו .הסתכלות שונה וחדשנית
תגרום לכם לממש את כל התוכניות במחיר נמוך ,או אם תחליטו אפילו בחינם
מחיר החתונה ,כיצד להוזיל את מחיר החתונה עד חינם ללא פשרות
הנשיא לשעבר ,קצב ,נשלח ל 7-שנים בכלא וזקוק לעזרתי .האם אתם מכירים קשר אליו או
לאחרים הנמצאים במצבו?
להביט לילדים בעיניים ,כשנופלים ממגדלי עזריאלי ,בקומה  5עדיין הכל נראה טוב למרות
שההתרסקות קרובה .האנלוגה הפיננסית חשובה לגיבוש התא המשפחתי.
כש . . .למה הגדולים לא לומדים מהקטנים? כשתצליחו ,תצמחו ותמריאו ,אני מבטיח לכם שתצחקו כמו
ילד ,רוצים להיות ילד?
כש. . .

סבתא זושה רוצה ששביתת הפרקליטים תימשך ,היא אוהבת מאוד את נכדה רן .על הקשר
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להתנהלות כלכלית.

.

.
 .כתבת תחקיר מקיפה על "הקשר הרופף בין ההבטחות לחוזה בסלקום" ,כולל הקלטות לתשומת ליבך,
יש קישור להקלטת שיחת-השיווק לצורך הבנה מעמיקה של השיטה .כדאי להקשיב להקלטה אחרי קריאת
המאמר כולו.
או הקשב להקלטה
 . .ניסיתי  ,בידול בן סוגי עסקים )ומקומות עבודה(
40%

 . .מחיר נסיעה במוניות מיוחדות ,הפרשים של עד
.

הריבית
 ,הסברים מסודרים להבנה מהירה.
.
קניה וחיסכון בעזרת
"רשימה זוכרת"
 .אתם מכירים רשימה שוכחת? כנסו והפנימו שיטה חדשנית לחיסכון.
.
צרכנים וספקים נמצאים בעולמות שונים .להקטנת החיכוך חשוב לבנות
שפה משותפת
.
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