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  כסף ליצור

  

  4יום 
  

  שלום. הגענו ליום הרביעי של ליצור כסף. 
ל יתרות הזכות שלנו. ואני אגיד שוב, אתמול דיברנו על לבדוק כמה יתרות יש לנו ולשים את הפוקוס ע

ברגע שאנחנו מתרגלות לשים את הפוקוס במקומות האלה אנחנו פשוט ניצור עוד מהדבר הזה, 
אנחנו נגדיל עוד. אנחנו בעצם מתרגלות את הגוף, את הנפש, את הראש שלנו, להתפקס על מה שיש 

וככה אנחנו בעצם יוצרות מציאות וברגע ששם הפוקוס שלנו המציאות הזאת גדלה ומתעצמת בחיינו, 
  חדשה. 

  
והיום אנחנו ממשיכות עם תרגול פוקוס על מה שיש. והיום אני רוצה להזמין אותך ליצור לך או 

במחברת של הקורס, או אפילו באיזה שהוא פנקס או מסמך בנייד, מסמך תיעוד של כסף שנכנס. מה 
משנה מה את עושה בחיים, או איך את  זה אומר? בין אם את בעלת עסק, בין אם את שכירה, לא

מרוויחה את הכסף שלך, אני רוצה שתתחילי לתעד כל שקל שנכנס אליך. זה יכול להיות רכישות של 
שקלים שמצאת ברחוב  5לקוחות, זה יכול להיות החזרים ממע"מ וממס הכנסה, זה יכול להיות פשוט 

ול להיות שאולי חברה הזמינה אותך היום או בכריות של הספה בזמן ששאבת אותה לכבוד פסח. זה יכ
  שקל על קפה הפוך, תכניסי לרשימה.  12לכוס קפה וחסכה לך 

כל כסף שהרווחת היום, בכל דרך שהיא, נכנס לדבר הזה. למה אנחנו עושות את זה? כי שוב, זה 
כ"כ תרגול ולאמן את המוח שלנו להתפקס על הכסף שיש לנו, על הכסף שנכנס. המון פעמים אנחנו 

בפוקוס על הסכומים הגדולים שאנחנו לא רואות שבמהלך היום ובמהלך השבוע, בשגרה שלנו, המון 
  כסף נכנס אלינו, ומטפטף אלינו, ובעצם אנחנו עושות הרבה יותר כסף ממה שנדמה לנו ביומיום. 

ת ושוב, כשאנחנו שמות שם את הפוקוס שלנו אנחנו נהיה הרבה יותר מסוגלות, יצא לי משפט קצ
עקום, אבל אנחנו נגביר ונגדיל את המסוגלות שלנו ליצור עוד מהכסף הזה, להיות יותר אמיצות ויותר 

  להאמין ביכולת שלנו ליצור יותר כסף ומתוך כך באמת ליצור גם בסכומים הגדולים. 
OK ? 

  
 אז תבחרי אם את עושה את זה בנייד, באיזו שהיא אפליקציה של רשימות, או עם איזה פנקס או

מחברת שאת שמה בתיק, או במחשב, זה לא משנה. וממש תתעדי כל כסף שנכנס. ואת שוב מוזמנת 
בשמחה ובעידוד חזק ממני לקבוצה לספר לנו איך זה מרגיש, מה גילית, איזה דברים מגניבים קרו לך 

היום בעקבות הדבר הזה, כי התרגיל הזה ממגנט כספים. הוא ידוע בתור מגנט כספים מעולה. אז 
שימי לב שאת מתחילה לתעד, אבל מה שיקרה זה שבימים הקרובים פשוט יקרו עוד ועוד מקרים 

  שבהם פתאום נכנס לך כסף, רק מעצם זה שאת רושמת כל מה שנכנס. 
  

  אז בואי תספרי לנו מה חווית, מה ראית, איך זה מרגיש, אנחנו מחכות לך בקבוצה. 
  


