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  כסף ליצור

  

 רגע לפני שנתחיל...
  

ממש מתרגשת שאת פה איתי. אנחנו עוד שנייה -שלום וברוכה הבאה לקורס ליצור כסף. אני ממש
נתחיל, ואני כבר עכשיו שולחת לך גם את הקובץ של השיעור הראשון בעצם. אבל לפני כן אני רוצה 

  לתת לך כמה דגשים שיעזרו לך באמת להוציא את המיטב מהקורס הזה. 
  

רוכים. הם ממש כמה דקות, אבל מגיע לך ומגיע לכסף שלך ולאושר קודם כל, השיעורים הם לא א
ע', את הזמן ואת תשומת הלב לתהליך הזה שנתת לעצמך במתנה. ואני רוצה -שלך, ולעושר שלך, ב

ימים הקרובים שבהן את  30-להזמין אותך כבר עכשיו לקבוע עם עצמך ביומן כמה דקות כל יום ל
יום, זה יכול להיות שעה קבועה ביום, אבל חשוב שתשבי עם יושבת, וזה יכול להשתנות מיום ל

המחברת, תקשיבי לשיעור, תעשי את התרגיל. אח"כ את יכולה לשמוע את השיעור שוב ושוב כמה 
  פעמים שאת רוצה, ואני מבטיחה לך שבכל פעם שתקשיבי לו יהיו לך תובנות חדשות. 

להקשיב לתרגיל. לענות על השאלות, אבל אני כן מאד ממליצה פעם ביום לשבת עם המחברת, 
לכתוב, כי שם קורית העבודה האמיתית, ושם קורית הלמידה האמיתית והגדילה שקורית בתוכך 

  ובחשבון הבנק שלך. 
  

דבר נוסף, אני יכולה להגיד לך אחרי שיותר ממאה נשים וגברים עברו את התהליך הזה שהשיתוף 
בקבוצת הפייסבוק וגם קריאת תגובות של אחרים, גם מענה לאחרים, כל הדיון הזה סביב התהליך 

מאד מפרה, והוא יכול ממש להיות ההבדל בין עוד קורס מגניב שקניתי ויישמתי או לא יישמתי, -מאד
  לתהליך שיהיה משנה חיים עבורך, לנקודת מפנה בחיים שלך. 

  
אז אם עוד לא נכנסת לקבוצת הפייסבוק אני מזמינה אותך כבר להיכנס לשם, ולכתוב לנו איזה 

שהוא פוסט היכרות. וגם את זה את יכולה להכניס לך פעם ביום או כמה פעמים בשבוע שאת נכנסת 
משלך, משתפת בתהליך שלך, כי שוב, זה באמת יכול להיות לקבוצה, עונה לאחרים, מעלה פוסטים 

game changer. OK ? 
  

דבר אחרון שאני רוצה להזמין אותך זה לבוא באיזו שהיא פתיחות והתמסרות. יכול להיות שכבר 
אילו קורסים וסדנאות של -אילו תהליכים של יצירת מציאות, יכול להיות שכבר למדת אי-שמעת אי

יכול מאד להיות שיהיו פה דברים שכבר עשית בעבר, שמעת בעבר, מעולה. התפתחות אישית, ו
אפילו טוב מאד. אני רוצה אבל להזמין אותך, אם את פוגשת משהו שכבר שמעת בגירסה כזו או 

אחרת, משהו שאת כבר מכירה, אפילו משהו שעשית בסדנאות אחרות, לבוא לזה פתוחה ולהתחיל 
יים, איפה שהיית לפני חודש, זה לא מי שאת היום. ואנחנו יכולות מחדש, כי איפה שהיית לפני שבוע

לעשות את אותה מדיטציה, אנחנו יכולות לעשות את אותו תרגול, את אותה כתיבה, לענות על אותה 
שאלה, ובכל יום אנחנו נגלה על עצמנו משהו חדש ואנחנו נעשה קפיצה חדשה. גם את התהליך הזה 

בחייך, כל פעם כדי לקפוץ לרמה הבאה, וזה לא משנה איפה את את תוכלי לעבור כמה פעמים 
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נמצאת. אז אני מזמינה אותך לבוא פתוחה, ולבוא בסקרנות, ולבוא בשאלה של "איך זה יכול לעבוד 
עבורי הפעם?", או "מה אני יכולה ללמוד מזה הפעם? גם אני כבר מכירה את זה". ושוב, הפתיחות 

 gameת לכל התרגולים, לכל המשימות, יכולה להיות ממש הזאת, ההסכמה הזאת להתמסר באמ
changer  .עבורך. היא יכולה להיות ממש נקודת מפנה  

  
אז אני מקווה שאת מתרגשת כמוני, כי אני ממש מתרגשת. ויאללה, כנסי לקבוצת הפייסבוק, תכתבי 

  לנו פוסט היכרות, ומיד תוכלי לעבור לתרגיל הראשון. 
 ביי.


