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  כסף ליצור

  

  6יום 
  

  מה שלומך? 
  אז הגענו ליום השישי. 

אתמול התחלנו לגעת קצת באמונות המגבילות שלנו, ברווחים שיש לנו מהתקיעות של היום. ואנחנו 
ממשיכות קצת בקו הזה היום, ואני רוצה שאנחנו נדבר על הפחדים הכי עמוקים שלנו מהלרוויח כסף. 

  ב, זה דומה למה שדיברנו אתמול אבל מזווית קצת שונה. שו
  היום אני רוצה שתשאלי את עצמך מה אם חס וחלילה אני באמת אצליח בתהליך הזה? 

  והחס וחלילה הוא קריטי פה. 
דיברנו בהתחלה על הדברים שיקרו, על החיים המדהימים שאת יוצרת לעצמך, זה אחלה. אבל היום 

  . worst case scenarioאני רוצה שנדבר על 
  מה יקרה בחייך, מה עלול לקרות אם חס וחלילה באמת תרוויחי הרבה כסף? 

זה המקום לבדוק מה הדברים שאת הכי מפחדת מהם. מה באמת מפחיד אותך בליצור יותר כסף, 
בליצור מציאות אחרת, בלהיות עשירה. בלחיות את החיים שאת מפנטזת עליהם, גם אם הם לא 

  יבה שלך בשום צורה. קשורים לסב
  מה עלול לקרות בחייך, חס וחלילה אם יהיה לך יותר כסף? 

  שוב, מה הדברים הגרועים, המפחידים, הנוראיים, שעלולים לקרות בחייך אם תרוויחי יותר כסף? 
אני לא סתם חוזרת על השאלה הזאת שוב ושוב, זו שאלה שיכולה לעורר הרבה התנגדויות, או פחד, 

בכוחה של המילה אולי אפילו חשש להגיד את זה בקול. ואני רוצה להבטיח לך ששום  ומי שמאמינה
  דבר רע לא יקרה אם תתני לעצמך להביע בכתב ובקול את הדברים שעולים פה. 

להפך, זה קריטי להציף את הפחדים שלנו למעלה. גם אם הם יותר נוראיים ממה שאפשר לעלות על 
עוד אנחנו לא נדבר אותם, כל עוד אנחנו לא נסכים להסתכל  כ"כ קריטי, כי כל-שפתנו. זה כ"כ

באמת להמשיך איתם הלאה. הם תמיד יהיו -עליהם שחור על גבי לבן, אנחנו לא נוכל באמת
מעצורים, ולא משנה כמה נתקדם בחיים שלנו הם תמיד יעצרו אותנו. ואם אנחנו רוצות להזיז את 

  גם אם זה מפחיד, קשה, מטלטל. המעצורים האלה אנחנו חייבות להציף אותם, 
-מאד-זה תרגיל שהוא לא פשוט. ושוב, אני נמצאת בקבוצה כדי לתמוך בך בתרגיל הזה ואני מאד

  מאד רוצה שתעזרי בי. אל תישארי עם זה לבד. 
למה אני לוקחת את זה כ"כ קשה ועושה מזה דרמה? כי אני רוצה שתרשי לעצמך באמת להציף פה 

, את ההתנגדויות הכי עמוקות, את הסצנריו הכי נוראיים שעולים בראש שלך את הפחדים הכי עמוקים
שאת מדמיינת שעלולים לקרות אם חס וחלילה באמת תתחילי לעשות יותר כסף, ליצור יותר כסף, 

  ולהיות עשירה יותר. 
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  עבורך.  life changingקחי נשימה עמוקה, ותגשי לתרגיל הזה. הוא לא פשוט, אבל הוא יכול להיות 

ושוב אני מזמינה אותך, בואי לקבוצה, אני שם ואנחנו שם כדי לעזור לך, לתמוך בך ולהמשיך איתך 
  הלאה. 

  ביי.


