
 

 

 

 

 

 

הולכת להיות השנה הקוונטית שלך, כי אין לי מושג מה תבחרי טוב, בואי, אין לי באמת דרך לדעת בוודאות שזו 
 לעשות עם המידע הזה. 

 תבחרי. אםכולה לדעת בוודאות שזו יכולה להיות השנה הקוונטית שלך ן יאני כ
 אני גם אומר את זה עכשיו באופן ברור, כדי שנבין זו את זו.

 השנה הזו לשנה הקוונטית שלך.תי( כדי להפוך את את לא זקוקה לאף אחד ולשום ידע חדש )כן, כולל או
, עמוק ואוהב  היה זמן מתאים, נכון ובשל כדי שנשים ינהיגו שינוי אמיתיטוריה סיאת רק צריכה לדעת שאם אי פעם בה

 זה עכשיו. -בעולם
 ה.בספרים, ברשתות החברתיות, ביו טיוב, ברחוב, בפוליטיק  -זה צץ וצף ועולה מכל פינה

 ל מה להסתכל רואה את זה קורה וזה מתרחש ממש עכשיו.ומי שמחפשת ויודעת ע
 ולא, זה לא שאם לא "תעלי עכשיו על הגל" את תפספסי אותו. זה בולשיט. אל תקשיבי לאנשים שאומרים לך את זה.

 שות שינוי קוונטי בחייך בכל רגע נתון, בכל שנה, עכשיו, וגם בעוד חמש שנים.את יכולה לע
 הכל בסדר.

 
 אבל. 

 שבילי? אולי זה ב -ף שלך דגדג לך לבדוקך בוחר עכשיו להקשיב למילים האלה, משהו בגומשהו ב
 

י רוצה לספר לך על התהליך שיצרתי ואז לתת לך כמה שאלות שתוכלי לשאול את עצמך כדי לבדוק שזה  אנ אז
 בשבילך כרגע.

 
  -מוני אינטנסיבי וקצר שיש לו מטרה אחתעצם תהליך אישנה הקוונטית שלך היא בסדנת ה

בתוכך לגבי הייעוד שלך כרגע, ולאפשר לך ליצור תכנית פעולה שמתאימה לך, למי  לאפשר לך ליצור את הבהירות 
ואת אשכרה תוכלי לממש, ליישם אותה ולגדול להיות האישה שנולדת   -שאת, לחיים שלך עכשיו ולחלומות שלך

 בחיים שלך ובעולם. -שאת חולמת עליולהיות, ולחולל את השינוי 
 ת התהליך תלויה המון בך,חשוב להבין שהצלח

כמה תסכימי  -בכמה תסכימי לצלול לעומק של הדבר הזה, להתעמת עם השאלות הגדולות שהוא יעלה ובעיקר
השראה" "מעוררת מה ושינוי ולא סתם עוד סדנה להפוך אותו באמת ליריית הפתיחה לדרך חדשה ומרגשת של הגש 

 שהיית בה. 
 

 שרו לך לבדוק אם זה בשבילך: הנה שלוש שאלות שייאפ
, בתחות האם אני מוכנה לשינוי קוונטי במערכות היחסים שליהאם אני מוכנה באמת לשנות את חיי עכשיו?  .1

 פוק שלי ובמצב הכלכלי שלי?הסי
? והאם אני מוכנה להתמסר ולתת ליקום ליצור עבורי ם תהיה לי תכנית הגשמה מפורטתמה יתאפשר בחיי א .2

 את המציאות המיטיבה לי ביותר?
גיע למקומות חדשים שפעם לא בל אותם ולהעם הפחדים שלי, המעצורים שלי, לקהאם אני מוכנה להיפגש  .3

 העזתי לגעת בהם? 
 כי לפרטים בדף הנחיתההמשי  -עני לעצמך על השאלות האלהאחרי שת


