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  כסף ליצור

  

  3יום 
  

  אהלן, הגענו ליום השלישי. 
וכדי שנוכל לעבור למשימה אני רוצה קודם לעשות איזה שהוא יישור קו, לגבי איך אנחנו בכלל יוצרות 

  ת. איך זה עובד כל הקונספט הזה של מחשבה יוצרת מציאות. וזה ממש בכמה משפטים. מציאו
שכל מציאות שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו כל הקטע של מחשבה יוצרת מציאות נובע מתוך ההבנה 

  כבר קיימת איפה שהוא במרחב הקוונטי. 
מציאות מסוימת זה פשוט המרחב הקוונטי הוא מרחב האפשרויות שיש ביקום שלנו, וכשאנחנו חוות 

בגלל ששם הפוקוס שלנו כרגע, ובעצם כשאנחנו אומרות מחשבה יוצרת מציאות זה פשוט איפה 
הפוקוס המחשבתי והרגשי שלנו נמצא, מתוך שלל האפשרויות שלנו. למשל, אם אני כל הזמן דואגת 

ת, ותמיד בטוחה שיקרה משהו רע, אז הפוקוס שלי הולך על זה שיקרה משהו רע. אם אני אופטימי
  שעוד מעט יהיה משהו טוב, אז הפוקוס שלי הוא על משהו טוב. 

  
היום אנחנו הולכות לאמן את עצמנו בלשים פוקוס על כסף שיש, על שפע של כסף, על פלוסים בבנק. 

  על יתרות זכות, כי זה מה שבאנו ליצור פה. נכון? באנו ליצור עוד כסף. 
בין אם זה פנסיה, בין אם זה חסכונות, אולי כאלה אפילו ששכחנו היופי הוא שלכולנו כבר יש כסף, 

מהם, קופות גמל. גם אם אין לך אף אחד מהדברים האלה יש איזה שהוא סכום כסף שנכנס לך כל 
חודש מעבודה, מביטוח לאומי, לא משנה. אם רכשת את הקורס הזה כנראה שאיפה שהוא יש לך 

  כסף. גם אם זה מעט, זה בסדר. 
  

אני מזמינה אותך לבדוק, וכן, זו בדיקה ממש טכנית, כמה כסף יש לך באמת. עכשיו, שימי לב,  היום
אלף שקל אנחנו לא מסתכלות על החוב,  500אנחנו מדברות רק על היש, גם אם יש לך חובות של 

אנחנו מסתכלות על יתרות הזכות שלך. שוב, אנחנו לא מסתכלות על הסכום הכללי של הכסף שיש 
  ולם, אנחנו רק בודקות איפה יש לך יתרות זכות היום. לך בע

  שקלים שנכנסים כל חודש.  6,000יש לי אז משכורת קבועה שנכנסת, זו יתרת זכות. 
אם יש לך פנסיות, אם יש לך קופות גמל, אם יש חסכונות ששכחת מהם, או שאת זוכרת. אם יש לך 

איזה שהוא נכס, בית, שטח, אדמה. לא משנה, היום את הולכת לבדוק מה הערך הכספי של כל 
  הדברים שיש להם ערך כספי בחייך. את כל יתרות הזכות שלך וממש לסכם כמה כסף יש לך. 

מש רוצה, תתמחרי גם את האוטו שלך, גם זה כסף שאם ממש תרצי תוכלי מחר אגב, אם את מ
למכור את האוטו ויהיה לך כסף ביד. את לא הולכת למכור את האוטו. אני רק רוצה שתוכלי לראות 

שחור על גבי לבן ובכתב כמה יתרות זכות יש בחייך. כמה כסף יש לך היום. ואם את רוצה לספור את 
  י על זה. מעולה. הכל טוב. השקלים בארנק, לכ

  
כל מקום שאת חושבת שיכול להיות לך בו כסף, תכתבי, תרשמי את הסכום, תסכמי, ושוב, כמו תמיד, 
בואי לקבוצה. אם בא לך לספר לנו כמה גילית שיש לך, בכיף. אם את לא רוצה לחשוף, זה גם בסדר. 
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יקה הזאת. האם הופתעת ממה אבל נשמח לשמוע מה חווית. ואיך זה הרגיש לך לעשות את הבד
ממש חשוב להבין גם מה עולה בנו כשאנחנו -שגילית, מהסכומים שיש לך. האם התאכזבת? זה ממש

עושות את התהליך הזה. לראות איזה רגשות עולים בנו, אילו התנגדויות, איזה התרגשויות עולות בנו 
גשות שעולים בנו אלה הדברים כשאנחנו עוברות את התהליך הזה ואת המשימות שבתוכו, כי אותם ר

  שאנחנו נעבוד איתם בהמשך, שיאפשרו לנו בעצם ליצור מציאות חדשה. 
  

  אז לכי לבדוק כמה יתרות זכות יש בחייך, ובואי לספר לנו בקבוצה. 
  בהצלחה.


