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 כנסו לחנות הוירטואלית שלנו

 ותוכלו להוריד עוד היום למחשב או לנייד

 הרצאות מוקלטות ודיסקי אשרורים

 לירידה מהירה במשקל,

 להעלאת הבטחון העצמי,

 למשיכת זוגיות רצויה,

 ולמשיכת כסף,

 www.GoldMind.co.ilנסו לאתר כ

 storeולחצו על לשונית 

 או סרקו את הקוד וקבלו גישה מיידית מהנייד:

 

 

http://www.goldmind.co.il/
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"האדם מסוגל לברוא דברים במחשבה, ועל ידי 

הטבעת מחשבה בחומר נטול הצורה, הוא מסוגל 

 חושב.לגרום להיווצרות אותו דבר עליו הוא 

 

כדי לעשות זאת, חייב האדם לעבור מצורת מחשבה 

תחרותית לצורת מחשבה יצירתית, אחרת לא יוכל 

להיות בהרמוניה עם התבונה הראשונית, שאופייה 

 תמיד יצירתי ולעולם היא אינה תחרותית"

 

 מתוך הספר: מדע ההתעשרות / וולטר די. ווטלס
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 שלושת המפתחות ליצירת מציאות רצויה

 

ון שלכולם מאוד קל למצוא חניה כשהם נכ

 מתכווננים על יצירת מציאות,

אז למה כל כך קשה לצאת מהמינוס או למצוא חתן? 

 קילו... 7או אדרבא לרזות 

 

כמה פעמים שמעתם או קראתם משהו או ראיתם 

רוץ ולנסות לתרגל כם לסרטון השראה, שגרם ל

טכניקות של יצירת מציאות, אבל אחרי שעה 

ו אפילו יומיים הגעתם למסקנה שזה לא שעתיים א

 עובד...

 

למה אנשים שבדרך כלל מודעים, משתדלים להיות 

חיוביים, ועושים מעשים לקראת המטרות שלהם, 

 לא מצליחים ליצור את המציאות שהם רוצים?

למה בדברים הכי חשובים בחיים שלנו, זה הכי קשה 

 להצליח?
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ה של מפתחות, וסיפורי הצלח 3בחוברת זו נציג 

יישום המפתחות האלה, ליצירת מציאות בדברים 

 ה"אמיתיים והחשובים בחייכם".

 

 שלושת המפתחות עליהם נדבר הם:

 

ליצור את המציאות בכיף איך  :1מפתח מספר 

 .והנאה ולא מתוך לחץ

 

האמונה שהמטרה  איך לחזק את :2מפתח מספר 

 שלי אפשרית בשבילי ואפילו בקלות.

 

הלחץ שמלווה  חרר אתאיך לש :3מפתח מספר 

 יצירת מציאות.תהליך ל
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יש לנו את הזכות ללוות אנשים  2006החל משנת 

בתהליך שחרור המחשבות המעכבות שלהם ויצירת 

 המציאות הרצויה להם.

הטכניקה ליצירת מציאות היא קלה ללמידה ואפילו 

די פשוטה ליישום, ועדיין, ראינו לאורך כל השנים, 

 אותה...שאנשים מתקשים ליישם 

 

 כדי לעזור להם, היה חשוב לנו להבין מה מפריע...

אז חקרנו ומצאנו שיש כמה סיבות עיקריות שדי 

חוזרות על עצמן בקרב רוב האנשים שבאמת רוצים 

 להצליח לשנות את חייהם ולהשיג מטרות.

 

 הנה מה שמצאנו...
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 שאנשים נתקלים בהם ביצירת מציאותהבעיות 

 

מין במחשבות המעכבות הרבה אנשים נוטים להא

 הבאות:

 

 שלמדתי. אין לי זמן ליישם את הכלים 

  זה עובד לאחרים וזה לא יעבוד לי. 

 זה קשה ליצור מציאות ומעייף אז מי צריך את זה בכלל. 

 מה יגידו אנשים אם לא אצליח להשיג את המטרה. 

 מה יגידו אנשים על זה שאני רוצה או מנסה בכלל. 

 זה תמיד מרגיש קשה לנו להאמין שזה אפשרי ו

 ואדרבא ,מפחיד ומאיים אפילו להגיד מה אני רוצה

 ליצור את זה.  -

 

 

 

 גם לכם עולות המחשבות האלה?

 גם לכם לפעמים קשה להאמין שזה עובד?
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 זה אנושי ביותר...

עדיין לא יצא לנו להכיר את האדם שלא חושב 

מחשבות שליליות שמעכבות אותו מלתהקדם לעבר 

 המטרות שלנו.

 אבל מה כן?

כן פגשנו, אינספור אנשים, שפשוט לא נכנעו 

 למחשבות המעכבות שהאלה.

 זכרו דבר חשוב אחד:

 אתם לא המחשבות שלכם!

המחשבות שלכם מגיעות אליכם מדפוסי חשיבה 

עליהם גדלתם, על האמונות של ההורים, המורים 

החברים והתקשורת, אבל אף אחד מהן לא חייבת 

 בה.להיות שלכם אם לא תבחרו להחזיק 

 

כן, אתם מחזיקים במחשבות שעוצרות אתכם בחיים 

 ושגורמות לכם חוסר שביעות רצון.
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כדי להגיע למטרות שלכם, חשוב שתתעקשו לשחרר, 

או לפחות להתעלם, מהמחשבות המעכבות האלה, 

 ושפשוט תמשיכו הלאה!

 איך עושים את זה תכל'ס?

 מיד נרחיב בנושא.

 

ו מה עשו אבל רגע לפני זה, אנחנו רוצות שתרא

אחרים שיישמו את תהליך יצירת המציאות ושחרור 

 המחשבות המעכבות שהגיעו לגולד מיינד:

 

 

שחונכה וגדלה על ברכי התרבות המזרח  קלרה

בות הרבה מחש אירופאית, "הביאה מהבית"

מעכבות על כסף כדבר לא מוסרי. היא ממש האמינה 

ו"אין  "לא מגיע לי שיהיה לי כסף"  במשפטים כמו 

 יכוי שיהיה לי משהו שווה ערך בחיים".ס

בשלב מסוים בחייה, היא הגיעה למצב שכמעט פינו 

אותה מהבית עקב אי תשלום משכנתא שצברה חוב 
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של מעל למליון ש"ח. כמפלט אחרון היא פנתה אלינו 

במפתחות  שהשתמשה ואחרי, ללמוד את הטכניקה

, היא ליצירת מציאות ושחרור מחשבות מעכבות

 חוב תוך חודש אחד!מחקה את ה

 

, אם חד הורית, שנפצעה קשה בתאונת דרכים  נילי

והתמודדה עם המון אתגרים קשים בחייה, נקלעה 

עבודות  3ב . היא עבדה שח  328,000לחוב ענק של 

רק נבלע בחוב ללא  , אבל הכסףבמשך שנים

 התקדמות. 

נילי לא האמינה שיש סיכוי בכלל לפתור את המצב 

יכלה  שרקכל מה  עשתהר היא שלה כי במשך עשו

 . , המצב רק הלך והתדרדר.. קרהושום שינוי לא 

מרוב בושה היא אפילו לא סיפרה על זה לקרובים 

 ביותר אליה...

 "במקרה"  אחרי חודשיים מסיום הקורס הגיעה נילי

לתוכנית של אורלי וגיא וכסיפור הדגל כל החוב שלה 
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ך נמצא מאז, היא רק ממשיכה לצמוח, והחיו נמחק.

 על פניה כל יום 

 

, שהיתה מתוסכלת 35בת  כרווקה הכרנו אוריתאת 

מעולם ההיכרויות, וכבר התחילה להאמין שאין 

סיכוי שתמצא את הגבר שהיא רוצה להקים איתו 

משפחה, ושבקרוב היא "תפספס את הרכבת"... אבל 

 את המפתחות ליצירת מציאות, היא אחרי שיישמה

והיום י שנים של רווקות, אחר ,הכירה את בן זוגה

 הם נשואים באושר ומצפים לילד.

המחשבה המעכבת העיקרית של אורית היתה 

ש"מאוחר מדי" וש"הגבר שהיא תרצה, לא ירצה 

דמיון מודרך ועבודה על תרגול של בעקבות אותה". 

שהיא בהחלט יכולה למשוך לחייה את האמונה 

, היא התחתנה תוך שנה הגבר המדהים שהיא רוצה

  כבר עומדת להרחיב את המשפחה.ו
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 ,29, בן מדריך בחברת ביטוחהגיע אלינו כ יאיר

שאהב לחלום בגדול. הוא רצה לטוס לחו"ל, להקים 

עסק ולהרוויח בגדול, אבל לא היה לו מושג איך 

 עושים את זה, והאם בכלל הוא מסוגל...

אז הוא התחיל לתרגל את הטכניקה, ולמד למקד את 

לו, ובעיקר: הוא שחרר את המחשבה והדמיון ש

המחשבה המעכבת שהוא צעיר מדי כדי להיות 

 מצליחן ברמה בינלאומית....

ואז, "כאילו במקרה" באירוע אליו הוא הוזמן, הציגו 

בפניו יזם נדל"ן יהודי אמריקאי מבוגר, שחיפש בחור 

צעיר, אנרגטי וחדור מוטיבציה, שיוכל ללמד אותו 

 אליו את העסק... כל מה שהוא יודע, כדי להעביר

המהירות שבה הדברים קרו ליאיר הדהימו אפילו 

אותנו! תוך פחות משנה הוא היה בעלים של חברת 

 נדל"ן אמריקאית, מאושר ומבוסס כלכלית.

 אבא מאושר.הוא כבר התחתן ו מאז הוא 
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הגיעה אלינו כשהיא במצב רוח ירוד אחרי  איילת

תקופה  פרידה קשה מבן זוג.... היא היתה מדוכדכת

ארוכה, ולמרות גילה הצעיר, והאישיות המדהימה 

שלה, היא לא הצליחה לראות עד כמה היא מדהימה.  

היא רצתה מאוד למשוך לחייה זוגיות חדשה וטובה, 

 אבל התקשתה אפילו לצאת מהמיטה בבקרים...

אבל אחרי שהיא הסכמה לשחרר את הפחדים 

י והמחשבות המעכבות שהיו כרוכות בתהליך, ואחר

שהצליחה להגיע למצב בו היא באמת מאמינה 

שמגיע לה הטוב ביותר, היא פגשה את בעלה להיום! 

תוך פחות משנה, הם התחתנו, וכל זאת בזכות 

האומץ שלה להתמודד עם הפחדים הגדולים שהיו 

 לה.  

  



14 

 

 

 

 
  

 

הרבה יותרהספק הורג   

...הצלחות מהכישלון  

 האמינו בעצמכם !
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מכל האנשים עליה הבעיה העיקרית שאנחנו שומעות 

היא שברמת שמנסים ליצור מציאות ולא מצליחים 

מוח שלהם ממוקד במחשבות שליליות יום יום הה

 שתוקעות אותם.

 

 :ושזה מה שבעצם קורה לנו

 

 אנחנו מאמינים במחשבות מעכבות כמו: .1

מה שצריך בשביל זה, ואין סיכוי שזה אין לי "

 שאני צודק"... ההוכחותהנה ו יקרה

 ואל תכנעו אותי אחרת...שתו לי, אכלו לי,  ,עשו לי

 

ן לשמוע כמה מספרים לכל מי שמוכ ואז אנחנו .2

 ...קשה לנו וכמה רע לנו

 

ואז אנחנו מופתעים שהנה שוב זה קורה לנו בצורה  .3

 זאת או אחרת... 
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, חשוב להיות מודע וממוקד במחשבות שלנו לכן

לשים לב איזה מחשבות שליליות נמצאות   כל יום.

 שם ולשחרר אותן. 

 

 שותחדה בכמות לקצץכמובן אנחנו גם ממליצות 

שיחות עם אנשים ב , לקצץשאתם רואים או קוראים

מדכאים ולהקיף את עצמך באנשים חיוביים 

 שתומכים במטרות שלך ובמחשבות החיוביות. 

 

  

 האושר שלך תלוי

 רק בך !

 ביירון קייטי
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כדי להצליח בתהליך יצירת מציאות, חשוב לשנות 

בתפיסה שלנו. מי שיסכים לנסות  בסיסאמונות 

ואפילו לתקופה מסוימת להאמין במחשבות אלו, 

שהחיים הרבה יותר פשוטים יפים וקלים ממה  יבין

 שהם נראים וממה שלימדו אותנו...

 

הנה כמה מחשבות עיקריות שאנחנו ממליצות לכם 

 להתחיל לתרגל:

 

 "יש כוחות ביקום שעוזרים לי להשיג מה 

כל פעולה קטנה שאתם עושים יש  "שאני רוצה

מאות ואלפי אנשים, גורמים, כוחות שמאפשרים 

לקרות. למשל הבית שבו אתם גרים:  לפעולה שלכם

גם אם אתם קניתם אותו במיטב כספכם ובעמל רב, 

הרי שהעסק שלכם או מקום העבודה עזרו לכם 

להשיג את הכסף, הקבלן שבנה את הבית או שיפץ 

אותו עזר לכם גם. אין דבר אחד שאתם עושים 
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בחיים שאנשים אחרים או כוחות אחרים לא עוזרים 

 הכיר בזה!איזה כיף ל –לכם 

שח, הבינה  328,000לדוגמא: נילי שצברה חוב של 

שהיא לא לבד בעולם ושיש מספיק אנשים שיהיו 

מוכנים לעזור לה. וכך היא פתחה את הדלת לעזרה 

למחיקת  טלויזיה הזו שהגיעה בצורה של תוכנית

זה לא היה  –חובות. בלי להאמין בעזרה מבחוץ 

ה "אם אין כאן זה המקום לשחרר את המחשבקורה. 

אני לי מי לי" או האמונה ש"אף אחד לא עושה את 

הדברים טוב כמוני" , כי רק ברגע שתבינו שאתם 

מוקפים באנשים ובכוחות שרוצים את טובתכם, 

וממש רוצים לעזור לכם להשיג את המטרה )בדיוק 

רק אז תוכלו  –כמו שאתם שמחים לעזור לאחרים( 

יה הרבה לקצר את התהליך ולהביא לתוצאה הרצו

 יותר מהר.
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 " בטח  "שביליבכל דבר מגיע אליי בזמן הטוב ביותר

קרה לכם לפחות פעם אחת בחיים שרציתם משהו 

ולא קיבלתם אותו ובאותו רגע הייתם מאוד 

מאוכזבים, ואז חלפו להם מספר חודשים או שנים 

והבנתם איזה מזל גדול היה לכם שלא קיבלתם מה 

ר טוב קרה, ואם כי משהו אחר יות –שביקשתם 

הייתם מקבלים את מה שרציתם, זה היה מונע מכם 

להגיע לאן שהגעתם היום. זה יכול להיות בן זוג 

לשעבר שכאב לכם הלב כשנפרדתם, אבל ללא 

הפרדה לא הייתם מכירים את בן/ בת הזוג 

הנוכחיים... זה יכול להיות פיטורים ממקום עבודה, 

אים את שאם לא היה מפטר אתכם לא הייתם מוצ

כן, כל דבר מגיע בזמן הטוב  המקום הנוכחי, וכו'...

זה רק  –ביותר עבורכם ואם זה לא מגיע עכשיו 

, תהיו סובלניים ותאמינו שהטוב ביותר לטובה

מחכה לכם ממש מעבר לפינה )כן, תתמודדו עם 

 . חוסר הידיעה לתקופה.. זה חיוני!(
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 "הכל אפשרי אם אני מאפשר לו לקרות" 

העולם שלנו ותראו שיש כל מיני אנשים, תסתכלו על 

מליון דולר זה עניין של  להוציא יש כאלה שבשבילם

 זהח "ש 100בשבילם להוציא מה בכך ויש כאלה ש

סיפור גדול. למרות המחשבה הרווחת שזה עניין של 

מזל או המשפחה אליה נולדת, מחקרים מוכיחים 

שאם בודקים את אותם אנשים שקל להם להשיג 

זוגיות או עבודה או כל דבר שהם רוצים, כסף או 

מגלים שהאנשים האלה קודם כל מאפשרים לדברים 

את אנשים שאין להם  ,האלה לקרות להם. לעומתם

לרוב לא מאמינים שזה אפשרי עבורם הדברים הנ"ל, 

, ולרוב זה מגיע עם הסבר ולכן זה לא קורה להם

 . מבוסס וברור למה זה לא קורה להם..

שהאמינה רוב   9פור של קלרה מעמוד זה בדיוק הסי

חייה שקשה להרוויח כסף. ובעיקר שקשה לה 

להרוויח כסף. היו לה הרבה הסברים טובים למה זה 

ככה, אבל ביום שהיא הסכימה לאפשר לכסף להגיע, 
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 –והיא הפסיקה לשנן את המשפטים עליהם גדלה 

 (... השפע דפק לה בדלת הבית )תרתי משמע 

 

 "יש מספיק מהכל לכולם" 

 , בכסף,למרות שגדלנו על ברכי החיסכון באנרגיה

מראים  מחקרים שנעשו לאחרונה ,במים ואפילו מזון

ששעה אחת של שמש על כדור הארץ יכולה לספק את 

 כל האנרגיה שאנחנו צריכים אם רק נשתמש ה נכון.

אותו הדבר לגבי מים... יש אינסוף מים באוקיאנוסים, 

א את הדרך הנכונה והכלכלית להתפיל ברגע שנמצ

  אותם, לא יחסרו לנו מים לעולם.

יש מספיק אוכל לכולם )רק שמטעמים כלכליים ו

. ורווחיים משמידים אותו או מונעים אותו מאחרים( 

מאוכלוסיית  5%-אז מה זה אומר על כסף? ידעתם ש

 מרזרבות הכסף? למה זה? 95%העולם מחזיקה ב 

צמצום היא מחשבה מאוד כי עדיין המחשבה על 

 נפוצה.
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איש הייטק מקסים,  עופר הוא לדוגמא.  עופרקחו את 

האמין  אבל הוא ,שרצה להתקדם במקום העבודה שלו

חשבון אדם  שהרצון שלו להתקדם בחברה יבוא על

אחר. ברגע שעופר הבין שהוא יכול לאחל לאדם 

תפקיד טוב   - בתפקיד שהוא רוצהמחזיק כרגע ש

קל יותר לשחרר את המחשבה המעכבת  היה לויותר, 

שמישהו אחר יפסיד מהרווח שלו, ואז קרה מה שהוא 

הבוס שלו קיבל הצעת עבודה ממקום אחר והוא  רצה! 

שניהם יצאו מרוצים מיידית התקדם לתפקיד שרצה. 

  כי כשיש שפע בעולם, הוא אינסופי והוא לכולם. לא

 תיגשו לקחת גם? ...
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 המפתחות

 יאותליצירת המצ

 הרצויה לך
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I  - משחק 

 תפסיקו להיות כל כך כבדים!!!! 

היקום כולו בנוי מאנרגיה ואנרגיה זורמת היא לא 

 אוהבת להיות תקועה. 

    אנרגיה היא גם קלילה וסוחפת אז מה שאתם יכולים      

 כבר לעשות זה להכניס הומור לחיים.      

 

ם עדיין , מותר לכ12כן, גם אם עברתם כבר את גיל 

לשחק ולהנות מהחיים, כי בשביל מה באמת אנחנו 

פה? רק בשביל הדור הבא? הייתם רוצים להאמין 

 שהדור הקודם היה כאן רק בשבילנו?... 

 שאנחנו כאן כדי להנות!התשובה האחת והיחידה היא 

כדי להיות כמה שיותר בתדר חיובי וגבוה עד כמה 

כים שאנחנו מסוגלים בכל רגע נתון, ואחת הדר

 הטובות ביותר להגיע לשם היא על ידי משחק!

 

 הנה כמה משחקים שיעזרו לכם ליצור בהנאה:     
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  .משחק ה"נדמה לי" דמיינו כמו ילדים    

 כם, תעצרו ותשאלו את עצמכם :    כל פעם שקשה ל  

תשתדלו להתמקד בתוצאה  "?אני רוצה שיקרה"מה  

 דמיינו ואז הסופית המרגשת ביותר שיכולה להיות, 

זה כבר  מרגיש ואיך זה נראה אם  זהכמו ילדים איך 

ספרו לעצמכם במילים מה קורה שם,  חלק בחייכם. 

ותתחברו לתחושת ה "יייייייששששש" האדירה 

   מיון מרוב אושרדשמלווה לזה. קפצו ב

חייכו מאוזן לאוזן ותתרגשו מתחושת הסיפוק האדיר 

 שעולה למראה התמונות האלה בראשכם. 

לעצמכם להנות מזה כמה שיותר. השתדלו כל תרשו 

 דקות. 5יום להקדיש לזה לפחות 

 

דוגמא: האם להיות עשיר/ה הנה הדמיה קטנה ל

קצת פעמים בשנה?  4מבחינתך אומר לטוס לחו"ל 

  אירופה? אולי תאילנד? ניו יורק? 

עצמו עיניים )טוב, אחרי שתקראו את כל הקטע...( 

דלת, ואת המונית דמיינו את המזוודה שלכם ליד ה
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 מחכה לכם למטה. ההתרגשות מתחילה לעלות לאט

לאט מהבטן לחזה, הלב דופק והחיוך  תופס את כל 

 הרוחב מאוזן אחת לשניה...

אתם נכנסים למונית, בודקים שוב שהדרכונים 

והכרטיסים עליכם, ומחייכם למי שאיתכם.... והנה 

ם, אתם בדיוטי פרי... איזה עונג! הריחות של הבשמי

, ובעיקר מרובההעגלה הקטנה שאתם דוחפים בהנאה 

תחושת החופש הזאת שמתרחבת לכם בכל הגוף... כן, 

עשיתם את זה! וכל זה עוד לפני שבכלל התחלנו 

לדמיין את השמש הנעימה בחופי תאילנד המרהיבים, 

או את הקפה המצוין שאתם שותים בניו יורק בזמן 

 שאתם מסתובבים בין גורדי השחקים 

 נכון שזה קל?... עכשיו תורכם!

 

 ויטליבאתר שלנו אתם יכולים לראות את הוידאו שבו 

מספר איך בדיוק בעזרת התרגיל הזה הוא יצר חופשה 

כשויטלי למד  באירופה כמתנת בר מצוה לבן שלו. 

אצלנו את תרגיל ההדמיה, מצבו הכלכלי לא היה כל 
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 הואכך טוב... הוא היה עצמאי, והעסק שלו די דשדש. 

צא באותו זמן מגירושין, והבן שלו עמד לחגוג בר י

מאוד רצה לשמח אותו עם הטיול שחלמו הוא מצוה. 

עליו יחד, אבל באותו זמן זה נראה לו די בלתי 

ביקשנו ממנו ליישם את הכלים שכתובים אפשרי... 

שאתם )נו כאן קודם כאן, ולתרגל את האמונות שצויי

 7ל בוקר יקדיש ושבכ.... (לא לבד, שמגיע לכם וכד'

דקות לדמיין אותו עם הבן שלו בטיול באירופה עליו 

רק שויטלי עשה את כל אלה, הוא גם שיתף לא חלם. 

ות של הדפיסו תמונהם  !את הבן שלו בתהליך

 "שחקו"ס, והם ממש האתרים אליהם הם רוצים לטו

הודיעו לכולם שהם יהיו בחופש הם . "אנחנו טסים"ב

 !הזמין כרטיסי טיסהויטלי  -בתאריכים האלה ו 

, 100$כאלה שאפשר לבטל עד שבוע מראש בעלות של 

מאותו רגע, הטלפון שלו במשרד לא והמשיך לתרגל... 

הוא  ! חוזי עבודה גדולים 3קיבל הוא  !הפסיק לצלצל

סיפר לנו שלא רק שהם ביקרו בכל האתרים שרצו, עוד 

 נשאר לו כסף לבזבוזים 
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יותר מדי קצרים כדי החיים 
, כעסלבזבז אותם על 

להשקיע  עדיףדאגה ותסכול. 
ל יום באהבה, אושר, נתינה כ

 וצחוק.
 

 ועדי, גולדמיינדנחמה 
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 גיל נווילתר

 

"אני מפציר בכם להשתמש בדמיון שלכם באהבה 

לכולם ולהאמין במציאות של הפעולה הדמיונית 

שלכם. אם יש לכם חבר שהיה רוצה להיות מועסק 

במשרה טובה, הקשיבו בקפידה עד שתשמעו את 

קולו מספר לכם על התפקיד החדש שלו. הרגישו את 

. ידו אוחזת בשלכם. ראו את החיוך על שפתיו

השתמשו בכל חוש שבאמצעותו אתם יכולים להביא 

אותו להשתתף בהתרחשות הדמיונית. התעקשו עד 

שתרגישו את התרגשותה של המציאות, ואז שחררו 

את ההתרגשות ותנו להתרחשות להגשים את עצמה 

 מחוצה לכם".

 

 מתוך הספר: מוקד המשיכה / ג'ו ויטאלי.
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 .החליפה משחק

במשחק הזה אנחנו מדמיינים את עצמנו לבושים 

בחליפה של הדבר שאנחנו רוצים: אם אני רוצה 

להיות בזוגיות אני לובש את החליפה של האדם 

שנמצא בתוך זוגיות מדהימה. אני מחייך יותר, אני 

 ומתנהג בהתאם. בטוח בעצמי, אני מרגיש מבוקש

כבר הייתם במצב בו חיפשתם עבודה במשך זמן בטח 

 2בה הגיעו עוד ווקא כשהגיעה הצעה ממש טורב, וד

 מדהימות אחריה...

יכולות בחיפוש אחרי זוגיות.  קורה הרבה גםזה 

לבד לגמרי,  לעבור תקופות זמן ארוכות בהן אהיה

, "אין בנמצא את מה שאני רוצה"במצב מתסכל של 

ואז, כשסוף סוף משהו מוצא חן בעינינו ומעלה לנו 

כאלה, וצריך חיוך על הפנים, מגיעים עוד כמה 

 לבחור...

וט בכל בוקר כשאתם הבקשה שלנו היא שפשאז 

של  החליפהיוצאים מהבית, תורידו מהקולב את 

לחכות שזה למה אותו אדם שאתם רוצים להיות. 
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יגיע אם ראינו שהתדר שלכם כשאתם שם הוא זה 

 ?שמושך עוד מזה

מהבית אנשי עסקים מצליחים, או מאושרים צאו 

או  בזוגיות נהדרת, או רזים יותר, אנרגטיים יותר,

 כל דבר שתרצו להיות...

 

 !תראו מיידית את השינוי במציאות שלכםאתם 

 

הרגישה מתוסכלת מזה שהיא לא למשל,  כשענת

מוצאת זוגיות ולכן התהלכה שפופה ולא בדיוק 

מלאת אנרגיות חיוביות. היא החליטה ללבוש את 

ה"אני בזוגיות ואני מאושרת" באופן מיידי חליפת 

 ישה יותר מושכת. היא חייכה יותר והרג

שחליפת הזוגיות הזאת עשתה לה, גרמה התחושה 

לה בפועל להשקיע יותר בלבוש שלה, והיא שמה לב 

די ברור לנו שאם אנחנו היינו שהיא מחייכת יותר... 

היה לנו יותר כיף להתחיל עם מישהי  "הצד השני"

כן, די מהר היא אז  ?חייכנית שמשקיעה בעצמה נכון
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לקבל הצעות ממחזרים שלשם שינוי היו  התחילה

 בדיוק הטעם שלה.

 

 

כל פעם שאתם תופסים את  משחק ה "אוי אוי אוי"

מים על עצמם תעשו "אוי אוי אוי.... אני חעצמכם מר

 לא מוצאת חתן..."

י אוי אוי לא אישרו לי את ההלוואה השניה או או או

אוי אוי אוי אין לי כסף לקנות מגף שאני ממש רוצה 

אתם תופתעו לראות כמה   - ותצחקו על הסיטואציה

זה ישחרר את האנרגיה ביקום ויביא לכם את מה 

 שאתם רוצים. 

 

תעשו כבר בימים הקרובים  – משחק ה"כבר זכיתי"

הייתם מקבלים את  את הדברים שהייתם עושים אם

. כמו ילדים קטנים שברגע שהם מה שאתם רוצים

מבקשים גלשן, הם כבר לא הולכים בבית אלה 

גולשים, הקירות מלאים בתמונות של גלשנים והם 
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כבר ביררו איפה קונים את הגלשן ואיפה עושים 

 קורס גלישה. 

בו היא  עבודהמקום הנסעה כל בוקר ל, למשל רותי

דקות נסיעה  50הוסיף לה זה רצתה לעבוד. 

באוטובוס כל בוקר, אבל אחרי חודש היא קיבלה 

שם עבודה כשלא היו לה אפילו את הדרישות 

  !ת לתפקידהבסיסיו

הלכה לבחור היא פשוט אז מאוד רצתה ג'יפ.  נילי

נסיעת מבחן, הדפיסה תמונה שלו ינה הזמ אותו.

היום היא ו) ..."יש לי ג'יפ"והתחברה לתחושה של 

 והגת בו(. נ
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II  בחיובי חיזוק אמונה 

 

ת האמונה שלנו בחיובי, אנחנו חייבים לחזק אכדי 

לשחרר קודם את המחשבות המעכבות והמגבילות 

שלנו אסף במשך שנים רבות הוכחות המוח שלנו. 

מצדיקות את המצב השלילי בו אנו נמצאים, רבות ש

אבל אם זה יוצר לנו תסכול וסבל, כדאי שנשנה את 

 !זה בהקדם

ת מאוד לתרגל כל יום הסיבה שאנחנו ממליצוזאת 

וכמה שיותר את הטכניקה הבאה, על כל מחשבה 

 מעכבת שעולה לכם.

 

 יפוך ושלוש הוכחות.: ההכלי

 אמונה מגבילה כלשהי. :המשפט המקורי

 האמונה המוחלט מאותה ההיפך  :המשפט ההפוך

: פה למשפט ההפוך הוכחות 3נמצא אז ו מגבילה. 

מהחיים שלי או של אחרים שיוכיחו  יופיעו דוגמאות

 שזה אפשרי.
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 : לדוגמא

 : להתחתן תוך שנהמטרהה

"אי אפשר : משפט מקורי שמראה חוסר אמונה

 למצוא את האחד ולהתחתן תוך שנה"

 פתרון: 

זה קל ואפשרי "את המשפט להיפך הגמור: להפוך 

 להתחתן תוך שנה"

 שהמשפט החדש נכון:  בואו נוכיחועכשיו 

ליבה  ורי הצלחה "התחתנה עם בחירבגוגל סיפ חפשו

סיפורים נסו להזכר בתוך פחות משנה להיכרות", 

סיפור מצאו מחברים על אנשים אחרים ם ששמעת

 . אחד לפחות שאני מכיר/ה באופן אישי

סביבכם אנשים אם הם שמעו על שאלו  ?מצאתםלא 

 משהו כזה...

כאשר י' מתל אביב סיפרה לנו שיש לה לופוס, היא 

הייתה מאוד מתוסכלת ולא האמינה שאיי פעם היא 
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 , ולא האמינהתחיה חיים בריאים ומשמעותיים

 לעבוד ולהקים משפחה משלה. שתוכל 

המשפט שלה היה: אין חיים נורמליים שכוללים 

 עבודה ומשפחה לאנשים שחולים בלופוס. 

המשפט ההפוך היה כמובן: יש אנשים שחיים חיים 

 נורמליים עם הלופוס. 

כששלחנו את י' למצוא דוגמאות באינטרנט על 

אנשים כאלה, היא לא האמינה שזה בכלל אפשרי 

 לה שבועיים לבדוק זאת.  ולכן לקח

אחרי שבועיים חזרה אלינו י' בהתרגשות גדולה 

וסיפרה שמצאה בחורה שבעזרת מיצים וטיפולים 

 מסויימים עובדת, נשואה ואמא לילדים. 

היום י' חיה חיים רגילים עובדת בעבודה נורמלית 

 וחיה בן בן זוגה. 
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III    שחרור 

 השתחררו  מהתלות בתוצאה.

ת /להיות מאושרמהתלות בתוצאה אומר  להשתחרר

 כלומר:  ללא קשר לתוצאה.

 להיות מאושרת מהרווקות בזמן שאני רוצה זוגיות. 

להיות מאושרת מהזמן הפנוי בזמן שאני מחפשת 

לדעת שאני בסדר גמור גם אם לא אקבל     עבודה.

 את התוצאה שאני רוצה. 

 

שביל יוצאים לדייט רק בשביל להנות, ולא בכשאתם 

נכון  – "מערכת יחסים רצינית וארוכת טווח"למצוא 

 נכון שהרבה יותר כיף איתכם כשלא ?שיותר כיף 

 ?מהבילוי "יוצא בסוף"משנה לכם מה 

 

מבצעים פרויקט לעבודה שמרגש אתכם כשאתם 

ומהנה אתכם, נכון שהוא יוצא הרבה יותר מוצלח 

  ?מפרויקט שבוחנים אתכם לפיו
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נסו להכניס את עצמכם למקום המנטלי שבו אז 

אתם לא מוטרדים מהתוצאה הסופית, אלא פשוט 

 !נהנים מהדרך

 

לבדוק מה הכי גרוע אחת הדרכים לעשות זאת היא 

כשבודקים ל לקרות אם לא אקבל את התוצאה. שיכו

את הגרוע מכל רואים שגם לזה יש פתרון ואז תהליך 

 היצירה הופך להיות מהנה במקום מלחיץ. 

זוכרים מה אמרנו על אנרגיה והיקום? הם לא 

אוהבים לחץ, הם מעדיפים זרימה, אנרגיה חיובית 

 ומשחק. 

 

אי ג. קיבלה אישור להלוואה לעסק ובעקבות  נילי

הבנה מנהלת הסניף החליטה לא לאשר את 

 ההלוואה. 

נילי הייתה צריכה את ההלוואה בהקדם, ולמרות 

זאת היא בדקה מה הכי גרוע שיכול לקרות אם הבנק 

 יישאר בעמדתו ולא יאשר את ההלוואה. 
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מהר מאוד נילי הבינה שבמקרה הגרוע ביותר יקח 

לה כמה ימים נוספים לאשר את ההלוואה בבנק 

. כמובן שמכאן הכל היה פשוט והלחץ אחר

מהתוצאה נעלם. כבר בתחושה נילי הרגישה הקלה 

עצומה וכמובן שההלוואה הגיעה והכל התנהל 

 כמתוכנן.

 

כלי נוסף שיעזור לשחרר את התלות והלחץ 

הפעולה שאני עושה לדעת שגם אם מהתוצאה הוא 

זה לא  הרצויה התוצאה את כרגע לא נותנת לי

אמשיך עד שאקבל את מה שאני רוצה, ני א משנה. 

 או עד שזה יהפוך ללא רלוונטי...

ה אקבל את משבסופו של דבר אחזיק באמונה אני 

שאני רוצה. בדרך הנכונה בשבילי ובזמן הנכון 

 בשבילי. 

היא הבינה שאם הבנק לא ישנה את  נילי,במקרה של 

זה  –דעתו לגבי ההלוואה והיא תפנה לבנק אחר 
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יהיה רק לטובה כי אם זו האנרגיה שמלווה לקבלת 

 הכסף, עדיף לעבוד עם בנק אחר. 

 

הלחץ לשחרר את נוספת שכדאי לסגל כדי אמונה 

 מהתלות בתוצאה: 

יש כוחות ביקום הזה שיודעים קצת יותר טוב ממני 

מתי ואיך נכון לי לקבל את הטוב ביותר, ולא 

"בערך" רק בגלל הפחד שאולי אני להתפשר על ה

 א אקבל את מה שאני רוצה ואז לשאת בתוצאות.  ל

 

 כדי לשחרר את הלחץ מהתוצאה ובנוסף דעו ש

 מן.תוספת זלתת לעצמכם  ותוכל תמיד

אם נחבר את כל האמונות על היקום יחד נקבל את 

ההבנה שאנחנו לא לבד ביקום ושיש כוחות 

אינסופיים שעוזרים לנו לקבל את מה שאנחנו רוצים 

 אפילו בלי שנצטרך לבקש. 
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כל שעלינו לעשות הוא להגיד מה אנחנו רוצים, 

לעשות פעולות כדי ליצור את הדברים שלנו ולא 

 וצאה. לפחד מהתזמון של הת

כל עוד אנחנו מתמידים וממשיכים לפעול כדי להשיג 

 את המטרות שלנו, כל דבר שנרצה יקרה. 

לפעמים זה יקח יותר זמן ממה שחשבנו או שרצינו, 

אבל תמיד זה יגיע בזמן הטוב ביותר עבורי ומה 

שחשוב בתוך כל התהליך הזה שזה מהנה, מלא 

כל חשיבה חיובית, מלא אנשים מדהימים בדרך ושה

 קורה רק לטובתי. 
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 קלילים וכייפים,ם להיות חשוב לנו להזכיר לכ

לזכור שאנחנו לא עושים שום דבר לבד בפועל ושיש 

 על מי לסמוך.

)אדם ממוצע חושב  תנו מנוחה למחשבות שלכם

או  מהן חוזרות על עצמן( 90%מחשבות ש  65,000

לפחות תקפידו לשמור על מחשבות חיוביות וטפלו 

 המגבילות. במחשבות 

שאתם ממש לא חייבים להאמין למחשבות תזכרו ו

לפעמים זתם כמו מסטיק מעצבן שנדבק הם  !שלכם

 תועלת וסתם מציקות... חסרות  !לכם לנעל

 

אנשים חושבים שליצור מציאות זו עבודה קשה 

שדורשת שעות של עבודה, אנחנו רוצות להגיד לכם 

שיצירת מציאות בכיף והנאה היא דרך חיים שברגע 

שמיישמים את הכלים והם הופכים לחלק מכם, 

הכל פשוט ולא דורש לפנות זמן, את רוב העבודה 

 אתם עושים בשינוי החשיבה. 
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 ! תורכםעכשיו 

 ?אתם רוצים שיקרהמה 

, ציינו הרבה כאן את התוצאה הסופית הרצויהתארו 

שתת המודע שלכם יוכל לקבל תמונה כך  !פרטים

 :מושלמת וברורה
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שמה שביקשתם כבר קרה, איך אתם בהנחה 

 ?אתם מתנהלים ביום יוםאיך  ?אתםמי  ?מרגישים

 ?אתם עושים אחרתמה 
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המחשבה שאתם מאמינים שהכי מעכבת אתכם מה 

 ?ע מלהשיג את מה שאתם רוציםכרג

 :אותה כאןכתבו 

 

 

 

 :להכתבו את ההפך המוחלט שכעת 

 

 

 

 :הוכחות שההפך הוא הנכון 3מצאו 
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 ,רגע נתוןבכל 

 ,קשר לנסיבותוללא 

 בחרופשוט 
 ואופטימיים. םשמחייות לה

 !תרוויחו הכי הרבה מזה אתם 

 

 

 והמון אהבה,בחיוך 

 ר ועדי שביב.סבנחמה 

 מיינדגולד 

Mind.co.ilwww.Gold 

077-3252001 

 

http://www.goldmind.co.il/
http://www.goldmind.co.il/

