
 כל הזכויות שמורות לכרמל גליציאנו ©
 

  כסף ליצור

  

  2יום 
  

  אהלן, הגענו ליום השני. 
וגם  תמונת חזון ברורה של המקום אליו אנחנו הולכות בחייםוהיום אנחנו הולכות ליצור לעצמנו ממש 

  בתהליך הזה. 
  יש מלא טכניקות ושיטות וגישות כדי ליצור חזון ברור. 

ניסיתי המון מהן, ויש הרבה שאני אוהבת. הלוואי ויכולתי להעביר לך את כולן עכשיו. אבל אני הולכת 
מאד כייפית, וקל מאד לחזור אליה ולשחזר אותה שוב -היא יחסית פשוטה, היא מאדלבחור אחת ש

  ושוב ושוב. 
  ובתרגיל הזה אנחנו בעצם הולכות ליצור את היום האידיאלי שלנו. 

תראי, את באת לכאן כדי ליצור לעצמך מציאות חדשה. וחשוב מאד לומר שאמנם באנו לכאן ליצור 
נועד בשביל לשבת בבנק ושנוכל להסתכל עליו. אנחנו רוצות  כסף, אבל גם הכסף הוא לא באמת

ליצור כסף כדי שנוכל בעזרתו ליצור לעצמנו את החיים שאנחנו רוצות. אנחנו יוצרות כסף כדי שהוא 
יאפשר לנו את החופש, את מרחב התנועה, ההתפתחות, הגדילה, שאנחנו רוצות עבורנו ועבור 

צור את הכסף הזה, שהוא בעצם כלי כדי ליצור את החיים האנשים שאנחנו אוהבות. ולכן כדי לי
  שאנחנו רוצות חשוב שיהיה לנו ברור מה זה החיים האלה שאנחנו שואפות אליהם. 

אז אני רוצה להזמין אותך היום לדמיין את היום האידיאלי שלך. היום האידיאלי שלך זה היום הזה 
שמתרחש באותה מציאות חיים, באותם שמהרגע שאת קמה בבוקר ועד הרגע שאת הולכת לישון 

  חיים שאת יוצרת לעצמך אחרי שכבר יצרת אותם. 
  אנחנו משחקות פה משחק. ואנחנו מדמיינות. 

  
אני רוצה שתעצמי עיניים, כמובן שאם את נוהגת עכשיו או עושה משהו אז את יכולה לעשות את זה 

ה שהוא שלב תעשי את התרגיל הזה אח"כ, או פשוט לדמיין ולחזור לזה אח"כ. כן חשוב שבאיז
  ממש תיכנסי לזה. עוד מעט אני אסביר למה. -בעיניים עצומות, וממש

אז את עוצמת עיניים. ואת קופצת לך בדמיון לאותם חיים אידיאליים שאת רוצה לבנות לעצמך, שאת 
ת. עם שואפת לבנות לעצמך. ואני רוצה שתדמייני את הרגע שבו את קמה בבוקר. איפה את מתעורר

מי? אם בכלל. איפה? באיזה בית? איך נראה החדר שאת מתעוררת בו? איזה מצעים יש על המיטה? 
איזה פיג'מה את לובשת, אם בכלל? מה את עושה בשנייה שאת קמה בבוקר? את יוצאת קודם כל 

בבוקר? מה השעה  10-למרפסת? את מצחצחת קודם כל שיניים? את קמה בזריחה? את קמה ב
ררת? מה את עושה? מה אנשים סביבך עושים? אם יש כאלה. תדמייני שאת יוצאת כשאת מתעו

מהחדר ומסתובבת בבית או במלון, או איפה שזה לא יהיה שאת נמצאת. איך נראה המטבח, איך 
  נראה הסלון? איפה את מצחצחת שיניים, ואיך נראית המקלחת? 

  ממש תתארי לפרטי פרטים את כל מה שאת רואה. 
נה אותך להמשיך ככה את היום, גם במה את עושה, עם מי את נפגשת, על מה אתם ואני מזמי
  מדברים. 



 כל הזכויות שמורות לכרמל גליציאנו ©
 

מה את אוכלת, מה את שותה, מה את לובשת. וגם מה את רואה סביבך, איפה פיזית, גיאוגרפית, את 
  נמצאת. איך נראה הבית שסביבך, החפצים שסביבך, השבילים שאת הולכת בהם. 

מאפשר לנו לדייק את הרצון שלנו, כי המון פעמים יש לנו פנטזיה על כל הדמיון הכל כך מפורט הזה 
מיני דברים שאנחנו רוצות, אבל עד שאנחנו לא ממש מדמיינות אותה לפרטי פרטים אנחנו לא נוכל 
לראות שיש שם כמה דברים שחשבנו שאנחנו רוצות אבל פתאום כשאנחנו ממש חוות אותם בדמיון 

ו, או לא כל כך מדויקים לנו. וזה ממש חשוב לדייק, שלא יהיו שום הם לא כאלה מדליקים אותנ
מעצורים בינינו לבין הדבר שאנחנו רוצות. ולכן, ככל שאנחנו נדמיין את היום הזה שוב ושוב, ככל 

באמת -שנתאר אותו במדויק אנחנו נוכל להבין בצורה הרבה יותר נקיה ומדויקת וטהורה מה באמת
  ? OKרמת הכוסות על המדף.  אנחנו רוצות להגשים, עד

אז אל תדלגי על התרגיל הזה, וכן הוא ייקח לך קצת זמן. וזה כ"כ חשוב וזה פשוט יוצר ניסים בחיים. 
לאפשר למוח שלנו לתרגל וממש לחיות, גם אם זה רק בדמיון בינתיים את אותם חיים אידיאליים 

  שאנחנו רוצות עבורנו. 
  

לעשות את זה, תרשמי את זה לפרטי פרטים במחברת, ובואי  שוב, כמו תמיד, תמצאי לך את הזמן
לקבוצה לשתף אותנו, לספר לנו מה גילית, ממה הופתעת, מה לא חשבת שתראי שם, מה היית 

ממש חשוב לחוות -בטוחה שתראי שם ולא ראית. מה הכי ריגש אותך. מה הכי הלחיץ אותך. זה ממש
באמת התמונה, -באמת-, כדי שיהיו באמתas we goאת הדברים האלה, לעבד אותם, ולדייק אותם 

  החזון הזה שאנחנו כ"כ רוצות לעצמנו. 
  

  מוכנה? 
  צאי לדרך, ואני מחכה לך בקבוצה לראות מה יצא לך.


