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  כסף ליצור

  

  5יום 
  

  אהלן, מה שלומך? 
  !קודם כל, סחתיין עליך

באמת בעניין. היום -רבה אנשים פורשים בהתחלה, ואם הגעת ליום החמישי זה אומר שאת באמתה 
אנחנו הולכות לדבר קצת על המעצורים שלנו. אנחנו הולכות להיכנס קצת פנימה, ולדבר על למה 

בעצם אין לי את הכסף שאני רוצה. מה בתוכי עוצר אותי מלעשות את הכסף הזה, מליצור את 
ת. כי גם מציאות לא נוחה שיש לנו, ולא נעימה, בסופו של דבר אנחנו יוצרות אותה. אם המציאות הזא

יש משהו שאנחנו רוצות ואנחנו לא מצליחות להשיג, כמו כסף למשל, זה בגלל שאנחנו עוצרות אותו 
מלהגיע. בגלל אמונות, בגלל מחשבות, בגלל כל מיני תפיסות, חלקן אנחנו אפילו לא מודעות אליהן. 

לק מהתהליך שאנחנו נעשה פה זה להרים אותנו ולהציף אותנו אל המודעות שלנו כדי שנוכל לטפל ח
  בהן ולעבור מהן הלאה. 

  
  והיום אני מזמינה אותך לשאול את עצמך מה יוצא לי מזה? 

  ולא, השאלה היא לא מה יוצא לי מהקורס הזה, או מההצלחה, או מלהשיג כסף, אלא ההפך. 
אני נמצאת בו היום, ובין אם זה ממש מצב שאת בחובות ואת לא יודעת איך מה יוצא לי מהמצב ש

לעבור את היום או את החודש, או אם זה מצב שאת מגלגלת מיליונים אבל את פשוט לא מצליחה 
לעבור לרמה הבאה שלך. הסיבה שרכשת את הקורס הזה כי את מרגישה איזו שהיא תקיעות. ואני 

  וצא לך מהתקיעות הזאת. רוצה שהיום ננסה לראות מה י
אנחנו שומרות על עצמנו בתוך סיטואציות בחיים כי יוצא לנו משהו מהן, כי יש בהן איזה שהוא רווח, 

לפעמים הוא מאד ברור, ולפעמים הוא נסתר, אבל חשוב שנבין את זה ושנכבד את זה. שאנחנו 
וכואבת, ואנחנו חייבות להבין  מרוויחות משהו, שיוצא לנו משהו טוב, גם אם הסיטואציה הכי נוראית

את הרווח הזה כדי להתקדם הלאה, כדי להסכים לוותר עליו, או לקחת אותו איתנו בדרך אחרת כדי 
  שלא נצטרך להמשיך לשמר את המצב כמו שהוא היום. 

  
  אז מה יוצא לך מזה? מה את באמת את מרוויחה מהתקיעות שאת נמצאת בה? 

זה מלמד אותך דברים על עצמך, אולי זה נותן לך מוטיבציה איזה טוב זה מביא לחייך? אולי 
המון דברים מאנשים שעברו את -להתאמץ ולעבוד? אולי זה מזכיר לך להיות צנועה? שמעתי המון

התהליך הזה על למה טוב להם להיות בתקיעות הזאת. אני רוצה באמת להזמין אותך להיות רגע כנה 
מזה? מה יוצא לי מלהיות תקועה במקום שאני תקועה בו עם עצמך ולשאול את עצמך מה יוצא לי 

  עכשיו, ולא להרוויח את הכסף שאני רוצה? 
אני מזמינה אותך לשתף אותנו במה שהבנת ומה שגילית בקבוצה, ופה זה החלק שהשיתופים 

, כי יהיו דברים שאת לא יכולה לראות על עצמך אבל life changingבקבוצה יכולים להיות ממש 
אחרים רושמים אותם פתאום את תגידי "ואוו, גם אצלי זה ככה". ויכול מאד להיות שדברים  כשתראי

  שאת תכתבי יפצחו איזה משהו אצל מישהו אחר, ויכולים ממש לשנות את הסיפור עבורו. 
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אז עבורך ועבור אחרים, בואי לקבוצה, שתפי אותנו מה גילית. מה יוצא לך מהתקיעות שאת נמצאת 
  בה היום? 

  י מבטיחה שיש לזה תשובה. אנ
  מחכה לך בקבוצה. 

  


