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  שלך הגדולה – הפנימית העוצמה מקור – 5יום 

  

  יקרים אנשים שלומות

  . בתכנית החמישי ליומנו הגענו

.  שאנחנו מי את, בנו שיש מה את ולאהוב להוקיר, בלהכיר כל קודם מתחיל הצלחה של פנימית תחושה עם לחיות

 יאפשרו לא דולר מיליון גם עצמכם עם טוב מרגישים לא כשאתם כי, עצמכם עם טוב בלהרגיש מתחילים והצלחה שפע

  . טוב להרגיש לכם

 עצמכם עם טוב מרגישים פשוט אתם, לכם אין או יש כסף  כמה משנה לא, עצמכם עם טוב מרגישים כשאתם שני מצד

  .מסביב שיש ממה ליהנות ויכולים

 כדי שקיבלנו הסגולות אוסף: האישית הגד�לה שוכנת הזה במקום. פנימית עוצמה מרכז קיים מאתנו אחד בכל

 לכמות קשר בלי החיים במסע אותנו ומלוות לרשותנו עומדות האלה הסגולות. הזה החיים במסע ולצמוח להתפתח

  .לנו שיש הידע למידת קשר בלי, העסקאות לכמות או ההצלחה למידת קשר בלי, שאספנו החברים או הכסף

. חיים אנחנו עליו הארץ כדור ואל האנושות אל בחזרה בו שזיכינו מהטוב להחזיר כדי, העולם את לשרת כדי כאן אנחנו

 העליונה לטובתנו בהן להשתמש היא שלנו והאחריות מאתנו לקחת יכול לא מצב בשום אחד שאף בסגולות זכינו

  . בדבר הנוגעים כל ולטובת

 לי יש. ידע בלצבור התמדתי ארוכות שנים. גד�לה אינו ידע במציאות. אישית סגולה כאל ידע אל להתייחס נוטים אנשים

  !אבל שקלים מיליון משני ביותר האחרונות בשנים נמכר הזה והידע ושיווקי עסקי ידע המון

 אנשים היו עדיין, וסדנאות קורסים איתו וייצרתי הזה הידע את לקחתי כאשרש עובדה כי הזה בידע אינה שלי הגדולה

  . משמעותיות וחוסר כישלון תחושת הרגשתי אני ואילו בעזרתו הצליחו שלא

 בכל והמדויק הנכון במקום לגעת, פנימה אנשים להוביל: שקיבלתי במתנות טבעי באופן השתמשתי כאשר, זאת לעומת

 הסיפוק וחווית אנשים של בחיים יותר רבים שינויים קרו – תוצאה שמייצרת לפעולה החוצה ולהניע שינוי ליצירת אדם

  .מופלאה הייתה והמשמעותיות

  :מנֶדָלה נלסון אמר 1984 משנת המפורסם ההכתרה בנאום

  ומאושר מוכשר, מקסים, מבריק כך כל להיות לעצמי להרשות שאוכל אני מי,

  אלוהים של ילדים אנו, כזה להיות לא לעצמך שתרשה אתה מי, למעשה 

  העולם את משרתים לא אנו, הקטן המשחק את לשחק בוחרים כשאנו 

  שלנו האישיות בצמצום מואר או נאור דבר שום 

  "בחברתנו נוח ירגישו שאחרים כדי רק

 מה" היה למצליחים עסקים בעלי להפוך כדי מספיקים לא ומכירות בשיווק וסדנאות שקורסים להודות שלי הגדול הפחד
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  "? רם בקול ואודה שלי האמת את השולחן על כשאשים יגידו הם

  

 אני מי" , "זה על לי לשלם יסכים מי", "זה את לעשות צריך ככה" כמו לפחדים נותנים אתם כאשר מוותרים אתם מה על

  " ?שלי האמת את...ש אגלה אם עלי יגידו מה" "זה את שאלמד

 היא עצמכם עם טוב להרגיש הבטוחה והדרך עצמכם עם טוב בלהרגיש מתחיל השפע כי השפע על מוותרים אתם

, לעולם שלכם המסר את ולהעביר הזו הגדולה את שיוצרות מהסגולות ואחת אחת כל לזכור, שלכם בגדולה להכיר

  .מכם שיצאו במילים ולבטוח שלכם האמת את לומר להעז

 לידכם הניחו כך לשם. שלכם הפנימית העוצמה במקור הטמונות הסגולות לגילוי פנימי למסע נצא היום במדיטציה

  . המסך על נקי גיליון פתחו או ועט מחברת

  : במחשבה שלכם הלב תשומת את מקדו, שלנו היומית המדיטציה לקראת מתארגנים שאנחנו כדי תוך

  בי שקיים הטוב מכל לעולם מעניקה אני

  מסביבי בעולם שקיים הטוב כל את לקבל פתוחה אני

  בי שקיים הטוב מכל לעולם מעניק אני

  מסביבי בעולם שקיים הטוב כל את לקבל פתוח אני

  

  מדיטציה יומית

 את עצמו. האף גשר את ולשחרר משקפיים להוריד מומלץ, זקוף בגו שבו. בנוחות לשבת תוכלו בו מקום לכם מצאו

  .לנשימה הלב תשומת את והפנו העיניים

  . הפה דרך האוויר את לאט ,לאט ושחררו הבטן חלל את מלאו שאיפה כל עם, האף דרך עמוקה שאיפה שאפו

  . החוצה ונשיפה פנימה שאיפה

  נוספות פעמים 3 עוד תכםא אמשיך אני

  .שלכם האמיתי הטבע עם חיבור של עמוק למצב ולהיכנס לשחרר, להירגע לכם שמאפשר המקצב היא שלכם הנשימה

 האוויר את שחררו, ובאיטיות מתמלאת הבטן איך הרגישו, התחתונה הבטן אל למטה פנימה - עמוקה שאיפה קחו

  . החוצה

  מהגוף משתחרר המתח את הרגישו נשיפה כל ועם מטה כלפי יותר עמוק לרדת לאוויר אפשרו, שאיפה כל עם

  ...בחדר השונים הצלילים את לשמוע יכולים אתם
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 יותר לרגוע הופך הגוף נשיפה כל ועם. ..מרענן באוויר מתמלאות הריאות שאיפה כל עם איך לב לשים יכולים אתם

  ...יותרו

  ...בגוף להתפשט הנעימה הרוגע לתחושת לתת אתכם מזמינה אני

  ...והראש +הכתפיים. ..הידיים. ..הבטן לכיוון עולה +מהרגליים מתחיל הזה הנעים הרוגע איך מרגישים אתם

 יותר ושלווים רגועים נעשים אתם שלי מילה כל אחרי כיצד לב לשים עשויים אתם, קולי את שומעים כשאתם, עכשיו

  .ויותר

 ואתם. ..דמיוני מקום או בו שהייתם מקום להיות יכול זה, ובטוח נעים במקום עצמכם את לדמיין להתחיל יכולים אתם

  ...הזה במקום לטיול לצאת להתחיל יכולים

  ...הנעימים והקולות הצלילים את לשמוע, שם שנמצאים השונים לפרטים לב לשים יכולים אתם

 השמש את להרגיש יכולים אתם שם מטיילים כשאתם. לטייל להתחיל אתכם מזמינה אני. .?. נמצאים אתם היכן

  בטחון של בהרגשה אתכם ועוטפת ורכות בחמימות אתכם מלטפת

  .  שלכם הביטחון תחושת את ומעצימה הפנים לכם מלטפת הקלילה הרוח איך להרגיש יכולים אתם

 אתם כך צעדים ועוד עוד עושים שאתם וככל, בדרככם אתכם שמלוות הציפורים בציוץ ומבחינים לטייל ממשיכים אתם

  .יותר רגועים. ..יותר רפויים נעשים

 ממש שנפתחת הדרך אל אתכם להוביל כדי קדימה מעצמן כמעט מתקדמות הרגליים את להרגיש יכולים אתם

  .ממולכם

  שלכם והטבעית הרכה לנשימה יותר מודעים שאתם ייתכן, עכשיו

 והלחץ המתח משתחררים נשיפה כל ועם ורענן נקי אוויר שלכם לגוף נכנס שאיפה כל עם איך לדמיין יכולים ואתם

  .להשתחרר שמבקשים

... עליה לפסוע ממשיכים ואתם לפניכם נמשכת הדרך את דמיונכם בעיני לראות יכולים אתם הדרך על עולים כשאתם

 להתקדם המשיכו ...מסביבכם לקולות הקשיבו... לכם משמאל נמצא מה... לכם מימין נמצא מה ראו ...לצדדים הביטו

 כשאתם. עץ תיבת מונחת היער קרחת במרכז. אליה התקרבו. יער לקרחת אתכם מובילה הדרך. הדרך עם ולכו

  .לידתכם עם שקיבלתם והמתנות הסגולות כל ובתוכה שלכם התיבה זו. אותה מזהים אתם, העץ לתיבת מתקרבים

  . בקלות נפתחת שהתיבה זה איך מתפלאים ואולי אותה לפתוח לתיבה ניגשים אתם

  . ומתנות בסגולות מלאה כשהתיבה זה ככה

  .אתכם אותה להרים יכולים ואתם קלה מאוד שהיא לגלות ושמחים התיבה את להזיז מנסים אתם

, השמיכה על נשכבים אתם. פורח שדה בלב פרושה קלילה שמיכה אל אוטומטי באופן כמעט אתכם לוקחות רגליכם

 את מלטפת עדיין הרוח, בבטחה אתכם מחממת עדיין השמש, מעננים נקיים, הכחולים השמיים אל מביטות פניכם

 ראשכם מעל שעפות הציפורים וציוצי בשלווה שוכבים אתם. והרוגע הביטחון תחושת את ומעצימה בנועם פניכם
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  .נעים שיר כמו נשמעים

  . אותה לפתוח הזמן זה.  השמיכה על לידכם כאן שנמצאת זו?  זוכרים. התיבה את לפתוח הזמן זה

  . שלכם והמתנות הסגולות כל את יש הזו התיבה בתוך

 שאתם בזמן. בה להכיר, בה להתבונן, סגולה אחר סגולה מהתיבה להוציא אתכם מזמינה אני, לכם שמתאים בזמן

 מוצאת סגולה כל. שלכם במודע אותה וחורטים אותה זוכרים אתם, אותה ומזהים מהסגולות אחת כל מהתיבה מוציאים

  .ריקה שהתיבה עד כך המשיכו. שלכם התודעה בתוך מקומה את

, יפיפייה הדרך. לכאן חזרה בשביל לפסוע והתחילו מהשמיכה בנחת התרוממו. עמוקה נשימה קחו ריקה כשהתיבה

 כל את, בעבורכם ביותר המשמעותיות הסגולות את הזה מהטיול קחו בסגולות מבורכים מרגישים כשאתם ועכשיו

  ...עצמכם על שגיליתם האוצרות

  .עמוקה נשימה קחו

   הגוף אל לחזור למודעות מאפשרים אתם לאט ,לאט

  .העיניים פתחו שלוש שתיים אחת

  בחדר הנשמעים לצלילים שוב לב שימו העיניים את שפקחתם עכשיו

  הזה בטיול בעבורכם משמעותי הכי היה מה וכתבו כתיבה כלי לידיים קחו

 נעימה הרגשה אולי,  ששמעתם צלילים, שקיבלתם מתנות, שראיתם תמונות, שנזכרתם סגולות, שהרגשתם תחושות

  + ורוגע שחרור של

  : המחשבה את בתודעתכם החזיקו, יומכם אל בצאתכם

  בי שקיים הטוב מכל לעולם מעניקה אני

  מסביבי בעולם שקיים הטוב כל את לקבל פתוחה אני

  בי שקיים הטוב מכל לעולם מעניק אני

  מסביבי בעולם שקיים הטוב כל את לקבל פתוח אני

  הזה הטוב לכם ויתעצם שימשיך
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  :היום המרכזית ההצהרה
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