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עצות שאף  68. מתחשק לי להתיישב לי בכיסא נדנדה ולחלק עצות לצעירים. הנה 68זהו יום ההולדת שלי. אני בן 
 אחד לא ביקש שאני מציע כמתנת היומולדת שלי לכולכם. 

 
יכולים למצוא את האמת  למדו כיצד ללמוד מאלו שאינכם מסכימים איתם, או אפילו מרתיחים אתכם. ראו אם אתם 

 במה שהם מאמינים. 
 

 נקודות איי קיו  25התלהבות שווה 
 
תמיד תתעקשו על דדליין. דדליין עוזר להיפטר מהמיותר והשגרתי. הוא מונע ממך מלנסות להפוך משהו למושלם,  

 כך שאתה חייב להפוך אותו לשונה. שונה זה עדיף. 
 

מהזמן כל השאר חושבים על אותה שאלה   99%גלל שאל תפחדו לשאול שאלה שאולי נשמעת מטומטמת ב
 ונבוכים מכדי לשאול. 

 
להקשיב היטב זה כוח על. כשאתם מקשיבים למישהו שאתם אוהבים תמיד תשאלו "יש עוד משהו?" עד שאין עוד  

 משהו. 
 

 יעד ראוי לשנה הוא ללמוד מספיק על נושא כלשהו עד שלא תוכלו להאמין כמה בורים הייתם בשנה שעברה. 
 

 הכרת תודה יכולה לפתוח דרך לכל שאר המעלות והיא דבר שאפשר להשתפר בו. 
 

להזמין מישהו לארוחה זה הימור בטוח ומאוד קל לביצוע. זה עובד מעולה עם חברים ותיקים וזו גם דרך טובה  
 ליצור חברים חדשים. 

 
 אל תסמכו על דבק רב תכליתי 

 
 את דמיונם.  לקרוא לילדיכם באופן קבוע יחבר ביניכם ויצית

 
אף פעם אל תשתמשו בכרטיס אשראי כדי לקבל אשראי . הסוג היחיד של אשראי, או חוב, שהוא קביל הוא חוב  

שנועד לקנות משהו שסביר מאד שערכו יעלה, כמו בית. הערך של רוב הדברים יורד או נעלם ברגע שקונים 
  אותם.

 אל תהיו בחובות לאפסים. 
 

 חובבנים שיודעים להתאושש בחן מטעויותיהם. מקצוענים הם פשוט 
 

 טענות יוצאות דופן דורשות ראיות יוצאות דופן כדי שניתן יהיה להאמין להן. 
 
אל תהיו האדם החכם ביותר בחדר. תבלו עם אנשים חכמים יותר מכם ותלמדו מהם. עדיף שאפילו תמצאו אנשים 

 חכמים שלא יסכימו איתכם. 
 

להגיע לסיבה האמיתית, תבקשו מאדם להעמיק יותר ממה שהוא אמר כרגע. אז שוב, חוק השלוש בשיחה. כדי 
 ואז עוד פעם. התשובה בפעם השלישית תהיה קרובה לאמת. 

 



 אל תהיו הטובים ביותר. תהיו היחידים. 
 

כולם ביישנים. אנשים אחרים מחכים לכם שתציגו את עצמכם, מחכים שתשלחו להם מייל, מחכים שתבקשו מהם  
 איתם לדייט.  לצאת

 

עסוקים, טרודים, או שדעתם מוסחת. נסו  -אל תקחו את זה באופן אישי כשמישהו מסרב לכם. הניחו שהם כמוכם
 שוב לאחר מכן. מדהים כמה פעמים הנסיון השני עובד. 

 
המטרה של הרגל היא להסיר פעולה מההתלבטות הפנימית שלכם. אתם מפסיקים לבזבז אנרגיה על ההחלטה  

ת אותה או לא. אתם פשוט עושים אותה. יש טווח רחב להרגלים טובים, מלהגיד את האמת ועד  האם לעשו
 להעביר חוט דנטלי. 

 
 מענה מהיר הוא סימן לכבוד. 

 
בדלות אמיתית, להחזיק כמה שפחות רכוש, לאכול    חודשים עד שנה כדי לחיות  6כשאתה צעירים תשקיעו לפחות 

כדי לחוות מה סגנון החיים "הגרוע ביותר" שלכם עשוי להיות. ככה כל פעם   אורז או עדשים בחדר קטנטן או אוהל,
 שאתם מסתכנים במשהו בעתיד לא תפחדו מהתרחיש הגרוע ביותר.

 
 תסמכו עלי: אין דבר כזה "הם". 

 
 ככל שאתם מתעניינים יותר באחרים, כך הם חושבים שאתם יותר מעניינים. כדי להיות מעניינים, התעניינו.

 

 מקסמו את הנדיבות שלכם. אף אחד על סף מותו לא התחרט שהוא נתן יותר מדי. 
 

כדי ליצור משהו טוב, פשוט עשו אותו. כדי לעשות משהו נהדר, פשוט עשו אותו שוב ושוב ושוב. הסוד ליצירת  
 דברים איכותיים הוא ליצור אותם מחדש. 

 
 זב אתכם. הוא הבסיס לכל שאר המעלות. לעולם לא יאכ   כלל הזהב )מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך(

 
אם אתם מחפשים משהו בבית, וסוף סוף מוצאים אותו, כשאתם מסיימים איתו, אל תחזירו אותו למקום שמצאת  

  אותו. שימו אותו במקום הראשון שחיפשת אותו.
 

ם רבים ללא  לחסוך כסף ולהשקיע כסף הם שני הרגלים טובים. סכומים קטנים של כסף שמושקעים תדיר עשורי
 התלבטות על כך הם דרך אחת לעושר. 

 
לטעות זה אנושי. לקחת אחריות על טעויות זה אלוהי. אין דבר שמרומם אדם יותר מלהודות במהירות בטעויותיו  

ולקחת אחריות אישית עליהן, ואז לתקן אותן בצורה הוגנת. אם אתם מפשלים, תודו בכך. זה מדהים כמה לקיחת  
  האחריות הזו חזקה.

 
 אף פעם אל תתערבו במלחמה קרקעית באסיה. 

 
אתם יכולים לשרת את הלקוחות/הקהל שלכם בצורה טוטאלית או לנסות בצורה טוטאלית לנצח את המתחרים,  

 שניהם עובדים, אבל מבין השניים, להיות טוטאלי לגבי הלקוחות שלכם יקח אתכם רחוק יותר. 
 

 מההצלחה זה להגיע. 99%תגיעו. תמשיכו להגיע. מישהו מוצלח אמר: 



 
הפרידו את תהליכי היצירה והשיפור. אתם לא יכולים לכתוב ולערוך, או לפסל וללטש, או ליצור ולנתח באותו זמן.  

אם תעשו כך, העורך יעצור את היוצר. כשאתם ממציאים, אל תבחרו. כשאתם משרטטים, אל תבחנו. כשאתם  
 לה, מוח היוצר חייב להיות חופשי משיפוט.כותבים את הטיוטה הראשונה, אל תהרהרו בה בהתח 

 

 אם אתם לא נופלים לפעמים, אתם סתם ממשיכים מכוח האינרציה. 
 

אולי האמת הכי לא אינטואיטיבית של היקום היא שככל שתיתנו יותר לאחרים, כך תקבלו יותר. תחילת החוכמה  
 היא להבין את זה. 

 

יכול לעשות, חברים יכולים לעשות טוב יותר. בכל כך הרבה  חברים יותר טובים מכסף. כמעט כל דבר שכסף 
 מובנים חבר עם סירה יותר טוב מסירה משלך. 

 
 זו האמת: קשה לרמות אדם ישר. 

 
מהזמן הוא חבוי בהישג יד מהמקום האחרון בו ראיתם אותו. חפשו בכל מקום אפשרי ברדיוס    95%כשחפץ אבד,  

 הזה ותמצאו אותו.
 

מה שאתה אומר, לא מה שאתה מאמין, לא מה שאתה מצביע, אלא מה שאתה    אתה מה שאתה עושה. לא
 משקיע בו את זמנך. 

 
אם אתם מאבדים או שוכחים להביא כבל, מטען, או מתאם, תבדקו עם המלון שלכם. לרוב המלונות היום יש  

לכם. הרבה    מגירות מלאות במטענים, כבלים ומתאמים שאנשים אחרים שכחו מאחור, וכנראה יש להם מה שחסר
 פעמים תוכלו לקחת את החפץ איתכם אחר כך. 

 
 שנאה היא קללה שלא משפיעה על השנוא. היא רק מרעילה את השונא. היפטרו מטינה כמו מרעל. 

 
אין שום מגבלה על טוב יותר. כישרון מחולק בצורה לא הוגנת, אבל אין גבול לכמה אפשר לשפר את מה שהתחלת  

 איתו.
 

מפרויקט גדול )בית, סרט, אירוע, אפליקציה(, אינספור הפרטים הקטנים ייקחו לכם   90%כשסיימתם  היו מוכנים: 
 נוספים להשלים.  90%

 
 כשאתם מתים אתם לא לוקחים איתכם דבר מלבד המוניטין שלכם. 

 
יד  לפני שאתם מזדקנים, השתתפו בכמה שיותר לוויות, ותקשיבו. אף אחד לא מדבר על הישגי הנפטר. הדבר היח

 שאנשים מדברים עליו הוא איזה אדם היית בזמן שהגעת להישגים הללו. 
 
על כל דולר שתשלמו בקניית מוצר משמעותי, תצפו לשלם עוד דולר בתיקונים, תחזוקה, או כדי להיפטר ממנו עד  

 סוף חייו.
 

ביקום ומיומנות   כל דבר אמיתי מתחיל בלדמיין מה יכול להיות. לכן דמיון הוא הכוח עם הכי הרבה פוטנציאל
 שאפשר לשפר. זו היכולת היחידה בחיים שמשתפרת אם מתעלמים ממה שכל שאר האנשים בעולם יודעים. 

 
 כשמשבר ואסון מתרחשים, אל תבזבזו אותם. אין בעיות, אין התקדמות. 

 



זרות במקום  בחופשה לכו קודם למקום הכי נידח בתוכנית הטיול שלכם, ועקפו את הערים. תמקסמו את ההלם של 
 הנידח, ולאחר מכן תברכו על הנוחות המוכרת של העיר בדרך חזרה. 

 
כשאתם מקבלים הזמנה לעשות משהו בעתיד, שאלו את עצמכם: האם הייתם מקבלים את ההזמנה אם היא  

 הייתה למחר? לא הרבה הבטחות יעברו את פילטר המיידיות הזה. 
 

ם מרגישים בנוח להגיד לאותו אדם ישירות, בגלל שבסופו של  אל תאמרו שום דבר על מישהו באימייל שלא היית
 דבר הם יקראו אותו. 

 
אם אתם זקוקים נואשות לעבודה, אתם פשוט עוד בעיה לבוס. אם אתם יכולים לפתור הרבה מהבעיות שיש לבוס  

 ברגע זה, יקחו אתכם. כדי שיקחו אתכם, תחשבו כמו הבוס. 
 

 אמנות מצויה במה שלא נכנס ליצירה. 
 

 לרכוש חפצים לרוב לא יביא לכם סיפוק עמוק. אבל לרכוש חוויות דווקא כן. 
 

במחקר. אתם יכולים לגלות כל דבר, אם אתם מוכנים לעבור שבע רמות. אם המקור הראשון שפניתם  7-כלל ה 
  אליו לא יודע את התשובה, שאלו אותו למי כדאי לפנות וכן הלאה. אם תתמידו עד המקור השביעי כמעט תמיד

 תגלו את התשובה. 
 

 איך להתנצל: במהירות, באופן מפורש ובכנות.
 

 אף פעם אל תיענו להצעה עסקית או נסיון למכור משהו בטלפון. הדחיפות היא בלוף. 
 
כשמישהו מגעיל, גס רוח, מלא שנאה או אכזרי כלפיכם תעמידו פנים שהם חולים במחלה. זה יקל עליכם להרגיש 

 לרכך את הקונפליקט. אמפתיה כלפיהם, מה שיכול  
 

 להיפטר מגודש מפנה מקום לאוצרות האמיתיים 
 

 אתם ממש לא רוצים להיות מפורסמים. קראו את הביוגרפיה של כל אדם מפורסם. 
 

התמקדו ביכולת האישית שלהם ,ולמדו אותם מיומנויות.    ניסיון מוערך יתר על המידה. כשאתם מגייסים עובדים, 
 ימים קורים כשאנשים עושים אותם בפעם הראשונה.רוב הדברים הנהדרים או המדה 

 
 חופשה+אסון=הרפתקה. 

 
קניית כלים: תתחילו בלקנות את הכלים הכי זולים שאתם יכולים למצוא. שדרגו את אלו שאתם משתמשים בהם  

 הרבה. אם אתם משתמשים בכלי לעבודתכם, קנו את הכלי הכי טוב שאתם יכולים. 
 

 דקות ללא מבוכה.   20של למדו איך לדפוק שנ"צ חזק 
 

ללכת בעקבות האושר שלכם זה מתכון לשיתוק אם אתם לא יודעים מה התשוקה שלכם. מוטו יותר טוב לנוער  
הוא "תהיו מעולים במשהו, לא משנה מה". דרך מיומנות גבוהה בדבר אחד, תוכלו להגיע לשלוחות של המיומנות  

 את האושר. הזו שיגרמו לכם יותר הנאה ובסופו של דבר לגלות
 

שנים הרבה ממה שאנחנו חושבים שנכון היום יוכח כשגוי, אולי אפילו שגוי בצורה מביכה,   100אני בטוח שעוד 
 ואני ממש מתאמץ לזהות לגבי מה אני טועה כיום. 

 



בטווח הארוך, העתיד נקבע בידי האופטימיים. כדי להיות אופטימיים לא צריך להתעלם מכל הבעיות הרבות שאנו 
 אותנו משפרים את יכולתנו לפתור בעיות.   יוצרים. אתם פשוט צריכים לדמיין

 
היקום עובד בסתר מאחורי גבכם כדי להפוך אתכם להצלחה. יהיה לכם הרבה יותר קל בחיים אם תאמצו את  

 הפרונויה הזו. 
 


