
 

 

 

 

 

 

 

 ! מהנים ועובדים מעולה, וכולם מעולים, ליצירת מציאות" טריקים"יש המון טכניקות ו

 .וזו השגרה -אבל יש דבר אחד שבלעדיו זה לא יעבוד

יצירת מציאות והשימוש בטכניקות התודעתיות והרגשיות לא יעבדו אם לא נכניס 

 .היומיום שלנו ונסגל לנו אותם כהרגל לכל דבראותם לשגרת 

תה מבחינתי משנה חיים והיא זו שיצרה עבורי את המקפצה יההבנה הזו הי -באופן אישי

 .הקוונטית מהחיים שהיו לי לחיים שחלמתי עליהם

 ?למה ואיך זה עובד

קורים שני דברים , כשאנחנו מכניסים טכניקות של יצירת מציאות לחיי היומיום שלנו

 :מדהימים

תדר אנרגטי שונה " פולטים"או בעצם , מבחינה פיזיקלית אנחנו משנים תדר -האחד

התדר הזה הוא זה שיוצר את המציאות סביבנו כפי שאנחנו . לשדה הקוונטי סביבנו

 .חווים אותה

נינוחים , מבחינה פסיכולוגית אנחנו הופכים שמחים -וחשוב לא פחות -השני

 .יים יותר להזדמנויות שנקרות בדרכנוונלהבים יותר ואז גם עירנ

 

 

 

 

גופניות ליצירת מציאות עם -רגשיות-משלב בעצם את הטכניקות התודעתיות" מתכון"ה

 ).המופלאהעדי מאור סיסו שלמדתי מ(טכניקות של תכנון וניהול זמן 

 , אני יודעת, זה נשמע קצת כבד

  -אבל אני מבטיחה שברגע שאראה לכם איך אני עושה את זה

 תבינו כמה זה פשוט ומהנה 

 

 

 

 

 



 

 1T1?איך כותבים כאלה ומה עושים איתם -אשרוריםT 

 1T3 -תכנון קדימה לפי חוק ה 1T 

 1T1יצירת זמן בשבוע לכל דבר חשובT 

 1T 1להכניס ליומיוםטריקים ליצירת מציאות שאפשרT 

 

 

          

 

 יצורהדברים שאנחנו רוצים ל, שלנואשרורים הם בעצם הדברים שאנחנו רוצים שיקרו בחיים            

 .במציאות שלנו           

בכדי לזמן אותם אל המציאות  מאשרים את קיומם בתת המודע שלנואנחנו בעצם 

 .שאנחנו חווים כרגע

 

 ?איך כותבים אשרורים

 בכדי ללמד את תת המודע שזה מה  המשפט חייב להיות מנוסח בזמן הווה 

  .עכשיו שקורה          

 דולר 100,000יהיו לי בבנק דולר ולא  100,000לי בבנק  יש: לדוגמא

 

 כלומר רק מה שאנחנו כן רוצים , המשפט חייב להכיל רק מילים חיוביות 

 ...).'אפילו ש וכו, מינוס, ללא, אבל, בלי: מילים שלא יופיעו במשפט תקין(         

 אני ובן זוגי לא רבים בכללעם בן זוגי ולא  תקשורת נעימה ואוהבתאני חווה : לדוגמא

 

 , צבעים, ימים, תכונות, סכומים, תאריכים  .כמה שיותר מפורט יותר טוב 

 . או תגיו ליעד קרוב, מקסימום תשנו את דעתכם . לא לפחד לפרט  -דגמים         

 . לפחות תדעו שאתם בדרך. זה מעולה          

 

 הגוף שלנו יודע לייצר את התדר הנכון להפעלת השדה הקוונטי .  להכניס רגש 

 להכניס ניסוח של רגש למשפטים כדי שכשאתם מקשיבים להם . בעזרת רגשות         

  זה מאיץ. פיזיתתוכלו להתחבר לרגש הזה ולחוש אותו  -או קוראים אותם         

 .בצורה מדהימה הגשמה          

, להיכנס אליו בכל יום אחרי העבודהנהנית אני גרה בבית החדש שלנו ואני כל כך : לדוגמא

 .בטוחה ושלווה, ומרגישה בו מוגנתכל פינה בו  אוהבתאני 

 



 

 

 ?מה עושים עם האישרורים             

 . לרשום אותם -קודם

, הורות, זמן, לייפסטייל(שרורים שנוגעים בתחומים שונים כמה שיותר אלרשום  אפשר בכיף

 )'מצב כלכלי וכו, עסק, זוגיות

 .אחרי שעברתם עליהם וראיתם כי מומלץ מאוד להקליט אותם

 .בל ממש לא הכרחיאני אוהבת להקליט כשברגע מתנגנת מוסיקה נעימה או שמחה א

יש להקשיב לו בכל יום לפחות פעם אחת ולמשך , שרוריםאחרי שיש לכם קובץ מוקלט של א

 ).'לופ'להקשיב ב, אם הקובץ עצמו קצר משש דקות(שש דקות לפחות בכל פעם 

שרורים היא תכנות מחדש של תת המודע למציאות הרעיון בהקשבה לא ?למה זה טוב

חודש וחצי כי זה הזמן הנדרש  –האזנה יומית במשך חודש  רצוי מאוד להקפיד על. אחרת

 .לתכנות מחדש של תת המודע

 

 

איך תיראו , איך תעמדו, נסו לעצום עיניים ולדמיין איך תלכו -גוף של מצליחנים 

" לשחק את התפקיד של עצמכם"נסו לנשום עמוק ו. כשתגשימו את כל כחלומות שלכם

 .במציאות הזו

 -אם אתם רוצים לעבור לבית חדש או לקנות בית חדש -אותפעולות קטנות של מצי 

שבו ערב ? חופשה בהוואי. שבו ותכננו את הבית שתבנו, קנו שטיח קטן לכניסה לבית החדש

הרעיון הוא !) עובד מדהים(אפילו אפשר להתחיל לארוז תיק לחופשה , אחד ובחרו בית מלון

זה ... וליצור אצלכם מחויבות לזה, יםולא סתם מפנטז, לשדר ליקום שאתם רציניים לגבי זה

 . עובד מדהים

להגיד תודה על מה שכבר . כמה פעמים ביום, כל יום, ממש ממש ממש חשוב -תודות 

וגם על מה שאתם רוצים שיהיה כאילו הוא , גם הדברים הקטנים וגם הדברים הגדולים, יש

 .זה מייצר תדר נכון שיוצר מציאות. כבר ישנו

לבדוק אותה , בכל פעם שעולה מחשבה שלילית. בות שלכםלהיות מודעים למחש 

 .אופטימיות אמונה אותה במחשבה שיוצרת תדר של שמחה ולנסות להחליף

, שמדברים על זה, שכבר עשו את זה כל הזמן לקרוא וללמוד מסיפורים של אחרים 

 .להרחיב את התודעה 

 



 

 

 

 

 .3-תכנון קדימה לפי חוק ה 

 , ימהקדלכל שנה לשלוש שנים " כותרת"שבו ותנו 

 .כשהכותרת היא בעצם המטרה המרכזית לאותה שנה

ואפשר גם לכל שנה לתת מטרה , תמשפחתי, אישית, כלכלית, מטרה יכולה להיות עסקיתה

 .ת משפחתיתאחת עסקית ואח

 : לדוגמא

 

 :2018שנת                       :         2017שנת :                       2016שנת        

 לקנות בית                           כסף בחודש    Xלהרוויח         לקבל קידום בעבודה                          

 לעשות עוד ילד                      להתחיל ללמוד                        לצאת לחופשה משפחתית                  

 

 

 )א"בלוקים של ארבעה חודשים כ(אחר כך חלקו את השנה הקרובה לשלוש              

 .ותנו מטרה מרכזית לכל בלוק             

 )מטרה מרכזית לכל חודש(המשיכו כך עם שלושת החודשים הקרובים 

 .וכו, שלושת השבועות הקרובים

 .סימני דרךזה ימקד אתכם במטרות הגדולות ויאפשר לכם ליצור לעצמכם 

 .אפשר להשתמש בתכנון הזה לכתיבה האשרורים

 

 יצירת זמן במהלך השבוע 

 .כאן הרעיון הוא ליצור חלונות זמן קבועים מראש לדברים שחשובים לכם

 . י שעותאעדיף מחולק לחצ, ז שבועי ריק"התחילו בהדפסת לו

  -קודם את העוגנים הקבועים ווהכניס ושב

 חוגים של הילדים ודברים בעסק שכבר קבועים מראש , ארוחות, זמן משפחה

 .ויש להם זמן ידוע

  -ות עם כותרת כלליתצאחרי שהכנסתם את העוגנים הכניסו משב

 .'זמן משפחה וכו, זמן עסק, זמן משימות בית, יצירת מציאותזמן : למשל

 .שאתם רוציםאחרי שיש לכם משבצת מוכנה תוכלו להכניס אליה את התוכן 



ת שבץ אתוכלו ל -שאתם רוצים לשמועוקובץ  זמן יצירת מציאותלכם  אם למשל יש

 .במשבצות הזמן שקבעתם ההקשבה לו

 ...'עבודה דרך הגוף וכו, תודות -כך גם לגבי שאר המרכיבים

 

  !׀ך א ז׀ך ׃ט,    

 ?׀  ךׂי .... ׀   

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 כרמל גליציאנו מפיצה אושר                     


