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 סדנה למגנוט השפע

למסע שינוי ושיפור יחד ליבי לליבך אני מודה לך על האמון שלך בי ובחומרים המעצימים שאתן לך כאן אנו יוצאים מ

 חווית השפע שלך בעולם הזה.

 רגשי, מערכות יחסים, הרוחני ועוד.-שפע יכול להיות בכל תחום, בתחום הכלכלי, הנפשי

)במידה  ללא הכר!בתחום הכלכלי  השפע ואם תבחר/י תבחוויי הולך לשנות את חייך שאלמד כאן ,חומר ה

 שתשתמשו בו כמובן(

 מצב חשבון הבנק שלך! החומר הזה בהחלט יכול לשנות גם את

של חוסר תודעה לצאת ממצב  , מתוך הניסיון שלי,להדריך אותך בסדנה הזו כדי שאוכלשבחרת  אני מלאת שמחה

 החיצוני של חייך., שישפיע גם על המצב הכלכלי שפעתודעה למצב של 

 : ראשית נפתח את התודעה שלנו לתודעה גבוה של שפע בכך שנקרא ונשנן את המשפטים שכתבתי כאן

 ,עכשיו ך ממשהן המציאות של דמיינ/י שהמילים שאני משתפת איתך

 והלב שלך להיפתח למילים האלו תךלתודע/י לגופך, ותנ

 לתודעה גבוה יותרעכשיו ת /נפתחאני 

 את נשמה אהובה בתוך גוף אנושיאני מודע/ת לכך שאני 

 .השפע שנמצא בתוכיאת  ית לחיות מהלב ולתת מהלב של/וחראני ב

 למצב אחר של תודעה וחיים  בוחר/ת לעבור ניא
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 הקיים בתוכי לשפע מתחבר/תאני 

 אני מתחבר/ת למשאבים הפנימיים שלי.

 אני מחובר לשפע של היקום, לשפע של הבורא.

 בבי ובתוכי,שפע נמצא מס

 .ילפוטנציאל האינסופי הטמון בתוכעכשיו  ת /מתחבראני 

 ורא כל הזמן זורם דרכי.אינסוף של אהבת הב

 מיכה האינסופית של הבורא בהצלחתיתל אני מתחבר/ת

 ר/ת עם הכוונה האלוקית של בריאתימחובאני 

 י.מסביבבתוכי ושפע אני רואה וחווה 

 /ת לשפע האינסופי של הבורא,מחוברני כי א

 י,לפוטנציאל האינסופי שבתוכ אני מחובר/ת

 .לבחור בהצלחה בשגשוג ובשפעעכשיו  /החופשי ניא

 ולמקורות הפנימיים  יהאינסופי שבתוכ ללפוטנציאזה הזמן עכשיו להתעורר 

 י אוצרות.יש בתוכמכוח הנשמה שנתת בי, אני יודע/ת ש

 .צר שפע חיצוניומשאבים אינסופיים ושפע אינסופי שי ייש בתוכ

 , ופותח/ת את עצמי לתת לשפע הזה לחדור לתוך תודעתי, לתוך חיי.מול הנהר האינסופי של השפע האלוקי ניא

 בעולם יכי היא טומנת בתוכה את התשובה לשליחות הייחודית של יונכון ללכת אחרי התשוקה שלזה בטוח 

 ...התשוקה שלך אחר לכ/י

 ך...לחיות מתוך חיבור והקשבה ללב של /תבוחר /האת

 .לעשות /תאוהבבאמת  /הלעשות מה שאת

 ./ה באמת רוצה לעשות בחיים שלךבאומץ אחרי מה שאת כ/תהול /האת

 ליצור מטרות ולפעול להגשמתם. /תנהנ /האת

 .את/ה מלאי השראה לפעול מתוך הנשמה

 

 רב שיכולה ליצור שפע ייחודית שלאני מחובר/ת לי

 מה שצריך כדי להתקדם ולקפוץ למיםה אחריות על השפע ועוש /תלוקח אני

 לשפע חסדי הבוראני מגנט א

 השפע הוא זכות 

 מהווה השראה לאנשים אחרים יההצלחה של

 מקור לשפע לאנשים נוספים. המהוו ניפע בחיי גובר כך אהששככל 

 לרעיונות גאוניים, לרעיונות חדשים /האני פתוח

 לקראת מה שמגיע /תומתרגש /יתסקרנאני 

 באופן אלוקי אני מרשה לעצמי להיות מודרך

 הצלחה מהלב שלי יוצר/ת ומושכ/תאני 

 הם חברים טובים יוהלב של יהתודעה של

 יומקיף אות יהשפע הנמצא בתוכה על /כ"כ שמח אני
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 ועם כל יום התחושה הזו הולכת וגוברת., בהכרת תודה עצומה /המגיבאני 

 לתת בלי שום תנאי או צפיה לקבל אני בוחר/ת

 הגישה היא של שפע והכרת תודה.

 

 

 

 ?מעניות לעשירותכיצד לצאת  -1פרק 

 ?מחוסר לשפע

 ?מכשלון להצלחה!....מבטלה לעשיה מבורכת 

 

, אם זה שפע חומרי או שפע אנושי)שפע אפשריות לאהבה, שייכות( או שפע רוחני בעולם מכל סוג כ"כ שפע גדוליש 

 )מעיין התורה האינסופית שלנו לא פוסק(.

אינסוף כוכבים, חומר בצורותיו השונות: דומם, צומח, חי, יש בעולמנו שפע משאבים: כסף, זהב, יהלומים, נפט ועוד. 

 שים בעולם!מליארד אנ 7.5יש 

 מדוע אני לא מרגיש או חש אותו? למה השפע הזה לא חודר לחיי הפרטיים?

 ניתן להתחבר לשפע הפנימי שבתוכך וליצור מתוכו גם זרימה של שפע חיצוני.וכיצד 

 שרונות הטמונים בך הם אוצר של שפע אלוקייהכ

 שברגע שאת תהיי מודעת אליהם

 מפתח לזרימת שפע כלכלי בחייך.תפתחי אותם ותשמשי בהם הם יוכלו להוות 

 ,כלכלית ובחוסר תבהישרדואין צורך עוד לחיות 

 להתקדם מבחינה מקצועית ו נשים שעברו את הסדנה הזו הצליחו לקנות בית

 ולחוות שפע. והתחילו לחיות בשפע

 

 השפע קיים ונוכח-הבסיסי ןהעיקרו

 לחיינו. סכנלהירק מחסומים שלנו לא מאפשרים לו בד"כ שהשפע קיים וראשית חשוב להבין ולהפנים 

 שפע נמצא ביקום הרבה מעבר למה שאנו זקוקים

 הצרכים הבסיסיים שלנו מסופקים לנו ללא מאמץ הרבה מ

ני מזמינה אתכם לחשוב להתבונן בזמן הלימוד בסדנה, לפתוח את התודעה ולשים לב לכל השפע שזורם לחיינו א

 ללא מאמץ מצדנו, ואף ללא בחירתנו.

 אצלנו בבית או דרך הגוף שלנו יםת החמצן, המים והאוכל שעובריונחשוב על כמועל כל השפע 

 השפע קיים מסביבנו,

 ,השפע עובר דרכנו

 גם בתוכנו.השפע נמצא 
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 השם מחיה את כל העולם הזה עם כל האוצרות שלו הכסף והזהב היהלומים המחצבים

 .םוהאוקיאנוסיהמפלים  הנהרות הימים, הנחלים,, ההרים והגאיות

 ."כי לעולם חסדו"-, ירקות ופירות קטניות ודגניםשפע של עצים

 רי שפע בלתי נדלים למיצוי ביקום!קיים מאג

 וכפי שכותב החובת הלבבות "השם הוא נדיב ונדיבותו מתמדת וחסדו נמשך"

 

 ?אם כך למה אני חי בתחושת מחסור? למה השפע הזה לא חודר לחיי

 מצד הבורא. ואין שום מחסור יש להבין ראשית שהשפע קיים ונמצא

 ניתן ללמוד על כללי השפע מתוך פרשת בראשית בפרק ב פסוק ה

ְרָאם, ְביֹום ֲעׂשֹות ה' א   ) ץ ְבִהבָּׁ ָארֶּ ַמִים ְוהָּׁ ה תֹוְלדֹות ַהשָּׁ ץ וְ -ד( ֵאלֶּ רֶּ ִים. )ה( ֹלִהים אֶּ מָּׁ שָּׁ

 

מהעלם לגילוי עד הצמיח את הצמחים, ולא יצא השפע והקב"ה לא  בששת ימי בריאת העולם, הכל היה מוכן, אבל

 "ואדם אן לעבוד את האדמה". .ואז ירדו גשמים שהאדם התפלל

 מסמל כל שפע גשמי שיורד אל עולמנו מהעולם העליון.-הגשם

, השפע העליון יורד כאשר יש הכנה של כלי מצד המקבל. ברגע שיש הכלל שהשפע לא יורד עד שעולה אד מן הארץ

 השפע יורד.-כלי מוכן לקבלת השפע

 . ֵני ָהֲאָדָמהְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ְוִהְשָקה ֶאת ָכל פְ 

א"כ במעשה התחתונים  ואלו לא עשו התעוררות למטה כנסת ישראל אינה מתעוררת לקבל מלמעלה

 .)ספר הפליאה(נשלמו למעלה

 רש"י •

כל טרם שבמקרא לשון עד לא הוא ואינו לשון קודם ואינו נפעל לומר הטרים  - "טרם יהיה בארץ"

כאשר יאמר הקדים וזה מוכיח ועוד אחר )שמות ט( כי טרם תיראון עדיין לא תיראון, ואף זה 

תפרש עדיין לא היה בארץ כשנגמרה בריאת העולם בששי קודם שנברא אדם וכל עשב השדה 

א לא יצאו אלא על פתח הקרקע עמדו עד יום ו' ולמה כי לא עדיין לא צמח ובג' שכתוב ותוצ

המטיר ומה טעם לא המטיר לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתן של גשמים 

 וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים

 

 רמב"ן •

]עיין חולין ס:[ בשלישי עמדו על פתח על דעת רבותינו )בבראשית רבה(  - "וכל שיח השדה" 

קרקע הארץ, ובששי צמחו לאחר שהמטיר עליהם. ועל דעתי כפי הפשט, כי בשלישי הוציאה הארץ 

העשב ועץ הפרי בקומותם וצביונם כאשר צוותה בהם, ועכשיו יספר הכתוב כי אין נוטע וזורע מהם, 

דם העובד אותה לזרוע ולנטוע ולשמור. והיא לא תצמח, עד אשר עלה אד ממנה והשקה אותה ונוצר הא

וזהו טעם "שיח השדה טרם יצמח", שלא אמר "שיח האדמה", כי המקום הנעבד יקרא "שדה", אשר 

תזרע בשדה )שמות כג טז(, לא נעבור בשדה ובכרם )במדבר כ יז(. וזהו תשמישו של עולם שנהיה 

טירו השמים ובסבתם הארץ זירועיה מאחרי ששת ימי בראשית והלאה כל ימי עולם, כי בסיבת האד ימ

 תצמיח
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שהקב"ה ברא את העולם מושלם וכל השפע כבר נמצא בו, רק שהוא עומד מכאן אנו למדים 

 וממתין לעבודת האדם

 ואז הוא יתגלה מהעלם לגילוי.

שהאדם מכיר בטובתם של גשמים ומבין מהיכן הם מגיעים וזה  -עבודת הלב -תפילת האדם

)שפע  הפעולה הזו מביאה שפע מולידה גשם-בה רגשית אל הבוראמביא אותו למצב של קר

 .גשמי(

נו זקוקים לו כבר קיים ומחכה לעבודתנו )להתקרבותנו הרגשית שפע שאהכל הכלל הוא ש 

 לבורא, זוהי התפילה עבודה שבלב(

 

 נסכם פרק זה בהבנה שהקב"ה הוא מקור השפע

, השפע נמצא וקיים ומחכה לעבודתנו כדי שיחדור ויגיע אל תוך  "מלאה הארץ קיננך"

 חיינו הפרטיים.

   את תודעת השפע שלנו לחסדי הבורא האינסופיים ולהפנים כדאי להרחיב

 התבוננות בשפע, כמו ספירת הכוכבים  לתרגול  כדאי שנקדיש זמן

 או גרגרי חול באגרוף אחד

 העלים בענף אחד של עץ

 טיפות גשם על זגוגית חלון

 הזרעים בתוך מלפפון אחד

 כל זרע מסוגל ליצור שיח שלם ועליו מספר בלתי  מוגבל של מלפפונים נוספים.

כל זרע של תפוז יכול להצמיח עץ שלם שיצמיח מספר בלתי מוגבל של תפוזים שכל  

 עינים נוספים. הפוטנציאל של השפע הוא בהחלט אינסופי.אחד מהם מכיל גר

 התבוננות על עגלות שיוצאות מהסופר

לחשוב איך שהשם מאכיל את כל המשפחות,  על שעת הצהריים בבניין שלי כולם אוכלים

 ...מכוניות בכביש לספור וכד', השכנים, הילדים

 תבוננות בחסדה

להרחיב את הכרת התודה למה שכבר נמצא ברשותך, ותהיו צפויים לגלות כי  בנוסף מומלץ גם

 מתרבים. הקיימים  דבריםה

 

 נשנן לעצמנו:

 אין מעצור להשם להושיע ברב או במעט

 לא דווקא למי שראוי כי נדיבותו מתמדת חסדו נמשך.

 ואתה מקור השפע-אנו צמאי חסדך

מו: הזן ומפרנס לכל, הזן את העולם בחסד, כ שינון ומודעות לשמות של הבורא שמושכים חסד

 הרחמן, המיטיב, בעל י"ג מידות הרחמים וכו'.
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בכוונה  אחת העבודות החשובות והבסיסיות כדי לגרום לשפע לצאת מהעלם לגילוי זה התפילה

 על הפרנסה

בעתם" גשמים "-של שפע גרום למצבל בודת הלב וקירוב הלב לבורא נוכלע"י התפילה שהיא ע

 להופיע ולהשקות את חיינו בחסדי הבורא.

 חשוב שנקדיש זמן לתפילה על הפרנסה מידי יום

 חשוב שנברך ברכת המזון מתוך הכתוב ונכוון במילים הקדושות.

 

 שיש לנו לשפע   שחרור המחסומים

 

 כנס לחיינו.יהשפע קיים אך אנו עושים מחסום והוא אינו יכול לה

 חסומים שיצרתי בתוכי לשפעה שאני משחררת את כל המ/אני מחליט

 

http://breslev.eip.co.il/?key=442
http://breslev.eip.co.il/?key=442
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 הבנת המחסומים לשפע-2פרק 

 בפרק הקודם הבנו שהשפע ביקום הוא ממש אינסופי ויש מספיק שפע מכל תחום כדי לספק אותנו.

 חווים אותו נכנס לחיינו?אל מדוע אנו לא 

 לחיינו. סלהיכניש בתוכנו מחסומים המונעים את השפע אנו מבינים שבהכרח 

 מהם אותם מחסומים?

 המלאה מחסומים לשפע שעליהם אני מדברת בסדנה השנתית 12בעקרון קיימים לפחות 

 נלמד את השורש העמוק לכל המחסומים האלו בסדנה זו

 החסד וגם את מידת הדין והצמצוםהשם יתברך כידוע ברא את מידת 

 שבזכותה העולם הזה קיים

 פשר כביכול מקום להתהוות העולם הזה.יצמצם את אלוקותו וא הבורא

 היא מידת הדין-הצמצום של השפע

 מידת הדין היא טובה מאחר והיא מאפשרת לחסד להתקיים ,בשורש

 ה עציץ עם מידי הרבה מים הוא בוודאי יבולקשאם נ

 עם כמות המים הזו הוא יכול לצמוח, ולכן אנו משקים את העציץ בגבול מסויים

 ריבוי השמן גורם לכיבוי הנר

נר השם –)אותן אותיות( יגרום לתרדמה רוחנית לכיבוי הנר  וכך גם בחיינו הפרטיים ריבוי השפע יגרום בד"כ לפשע

 .תפילה והשתוקקותנשמת אדם, הנשמה ערה כאשר יש לנו חוסר ואז היא במצב של 

שהאדם יכול להרגיש שהוא מסתדר לבדו ולא זקוק או תלוי בעזרת -יש סכנה בניסיון העושר השמור לבעליו לרעתו

 הבורא.

 ."כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה"

 ולכן אנו ניתן כאן כלים כיצד למנוע את ההתרחקות והתרדמה הרוחנית, בו בזמן שאנו כן מקבלים שפע.

 

 שחרור כל המחסומים לשפע סיכום

 

 יש לעבור על כל מחסומים לשפע ושימי לב אילו מחסומים עדיין קיימים בחייך

קחי מחויבות לכתוב משפטי שחרור הקשורים למחסומים האישיים שלך, או לעשות תהליכי שיחרור לאותו רגש 

 שחוסם אצלך את השפע.

 מנו או על הזולת והם:המחסומים לשפע נובעים מחיבור עמוק למידת הדין על עצ

 לקיחת אחריות.ממונע -אחרים במצב שלי .ההרגל 1

 המצב. ודרדורמובילה לתקיעות .גישה של 2

 מעיד על ניתוק ממידת הביטחון.-חרדה ופחד מהצלחה. רגש 3

 ומאווים.ניתוק מתשוקות הנפש, מוות של תשוקות מצב רגשי זה מעיד על -אדישות. 4

 התנתקות מהיכולת לראות את הטוב בחיים בעצמי ובאחרים.-ביקורת וצרות עין, שיפוט.5

 ניתוק מהיכולת והכוח הפנימי למצוא את הכיוון שלך ולהתמיד בו.-היסוס.6
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 רוצה. /הה עוד להתחיל, ניתוק מהיכולת הפנימית להשיג את מה שאת/שאינך מוכנמתוך אמונה -השתהות.7

 האנושי, גורם לאי עשיה.וניתוק מהיכולת להבין שהחיים אינם מושלמים ברובד הגשמי -פרפקציונזם.8

 ניתוק מהיכולת להעניק אהבה ותמיכה מתוך תחושה שנתת יותר מידי.-טינה.9

 ההצלחות בחיים.ניתוק מהיכולת הפנימית להעריך את הברכות ו-וקורבנות רחמים עצמיים.11

 ניתוק מהיכולת לראות בבירור, להבין ולפרש מה שהקב"ה מציג לנו דרך מציאות חיינו.-בלבול.11

 ניתוק מהיכולת לאהוב את עצמך ולסלוח לעצמך על טעויותייך.-רגשות אשם.12

 חוסר עשיה ונאמנות למטרותיך ברובד המעשי-פסיביות.13 

 םהכניס לחייך דברים שאתפעול כדי לל , כיצד תוכלולהפוך מפסיבי לאקטיבי וזמן למחשבה כיצד תוכלהקדישו 

 .להשיג יםרוצ

 

 לשחרור המחסומים לשפע תפילה

מצב של בלבול, לוקח הרבה אנרגיה, ובמצב זה אנו רוצים להחליט בין כמה אפשריות, שכל אחת מהן לא  -בלבול

 ברורה לנו. ואנו עוד לא בטוחים שאחת מהאופציות באמת תיטיב איתנו.

האחרות בזמן שאנו ובנוסף עלינו להכריע בין כמה אופציות מה שאומר שנשלם מחיר על הפסד של כל האופציות 

 בוחרים באופציה אחת.

 לפעמים קשה לנו לשאת בנטל התוצאה שנצטרך לשלם מחיר מסויים על עצם הבחירה.

כמו לדוגמא שצריך לבחור איזה תחום ללמוד, באיזה מקצוע לעבוד, או אפילו לאחר בחירת המקצוע, גם בו יש 

 אפשרויות שונות. ומה הדבר שיהיה הכי נכון לי מבניהם?

 רור שאם אבחר ללמוד רפואה אני אפסיד באותם שנים את הבחירה ללמוד אומנות ולהיפך.ב

 ברור שאם כאחות אבחר לעבוד במחלקת טיפול נמרץ, זה יהיה שונה מטיפת חלב.

 ולכל אחד מהבחירות האלו יש רווחים והפסדים.

, אך הרווח אמור להיות לנו גדול הבגרות היא גם היכולת להסכים עם העובדה שבכל בחירה טמון גם הפסד מסויים

 ומשתלם יותר ממנו.

ת מיכולתך הפנימית לראות בבירור, להבין או לפרש את מה /מתנתק /הת כאשר את/ת להיות מבולבל/הופכ /האת

 שהחיים מציגים לך.

 ולחזק את שימושי שלא ידעת לפני כן,חשוב וללמד אותך משהו  להפוטנציאלכל חוויה חיובית או שלילית יש 

 התכונות החיובית שבתוכך.

 במצב של בלבול, אנו מניחים שמשהו חשוב חסר. 

 במקום להיות פתוחים למציאת התשובה, אנו חושבים שאנו חייבים למצוא את התשובה כעת.

את התמונה הכוללת,  ים, אנו מחמיצבאופן אימפולסיבי להן יםתשובות ברורות ומוחלטות ומצפ יםבכך שאנו מחפש

 להיות. יםתהליך הנפרס בהדרגה של למידה כיצד להיות כל מה שאנו יכולכי החיים הם 

 הבאינטואיציעל הביטחון הפנימי שלנו  אנו מוותרים-ומוחלטות לשאלות שלנו תשובות ברורות כאשר אנו דורשים

 את הדבר הנכון. מדריכה אותנו לעשותששלנו 

 .וקצה הגדילה שלנו לגבולות הבנתנוהקב"ה תמיד יציג בפנינו אתגרים ושינויים שיהדפו אותנו 

 בדרך כלשהי.  לעיתים נשארים בתחושת בלבול כדי להימנע מלהרגיש רגשות שליליים או להימנע מלקיחת אחריות

מבולבלים  רבד"כ לקיחת האחריות היא סביב שריר חלש שלא מאומן אצלנו בנפש, ועל כן אנו מעדיפים להישא

 זה קורה ברובד התת מודע כמובן( מאשר לאמן את השריר החלש.)בד"כ כל

לקבל את מה שמצוי ממש לפנינו ולבטוח בכך  יםבלבול, הסיבה לעתים קרובות היא שאיננו יכול יםכאשר אנו נתקפ

גם אם המציאות החיצונית תמשיך להיות כפי שהיא, וגם אם איננו יודעים  בדרך כלשהי.  שלנו ישתפר,שהמצב 

ל לפעמים היא שונה מהדרך שרצינו או חלמנו שתהיה. אך היא הדרך הנכונה והדרך ליציאה מהמצב המבלבכיצד, 

 עבורנו להתקדם לשלב הבא.
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מאחר ובד"כ הציפיה שהמציאות החיצונית מסביבנו תשתנה והניסיון בה ללמד אותנו לשנות משהו בתוכנו. הדרך 

ת את המצב. והוא בד"כ לא למצוא את התשובה או הפתרון נעוץ באיזה תנועה שאנו צריכים לעשות כדי לשנו

 ישתנה מעצמו כמו שהיינו מייחלים ומתפללים.

כל תמיד מסתדר על הצד שמכל מצב ומכל מקום משהו טוב ינבע. וה יםאנו חש –למידת הביטחון  יםכשאנו מתחבר

 נוכל ללמוד מכל דבר שקורה לנו משהו חדש על עצמנו או על החיים.הטוב ביותר, 

 לעלות אי פעם על דעתנו. יםמאשר הינו יכול לעתים בדרכים טובות יותר

 אנרגיה חיובית כה רבה מבוזבזת על תחושת בלבול, במקום להאמין כי העניינים יסתדרו.

כאשר אנו נוכחים בכל מצב עם מוכנות ללמוד כל מה שהמצב הזה בא ללמד אותנו, ואנו פתוחים ללמוד ממנו את כל 

 לכיוון שהוא בא להזיז אותנו אליו. השיעורים שהוא בא ללמד אותנו, ולהשתנות

 -כאשר מפתחים גישה של הכרת תודה על כל הלקחים שלמדנו מאתגרי החיים

 אז אפשר להשתחרר מבלבול ולחוות בינה רבה.

 

 תפילה להסרת בילבול:

 

: תפילה להסרת הססנות

 :  ות()הגורמת לדחיינ השתהותתפילה לשחרור מ
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 תפילה להסרת אשמה:

 

 תלותמשחרור תפילה ל

 

   שחרור נחיתות

 שחרור רגישות

  כעסים:
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   השוואות:

   השתכרות: תת

   :ביטוי חופש

 וקבלה: סליחה

 

 ובן קשור למשיכת חסד לחיינוכמ-שפע

 וכתיב בראשית א, כז

 ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו" "כי בצלם אלוקים עשה את האדם"

הבורא השליט את האדם שיהיה שליט על כוחות ועולמות בלי במספר והוא יהיה המנהיג אותם על פי תנועותיו 

 ודיבוריו ומחשבותיו.

 ודיבוריו ומחשבותיו הטובים הוא מקיים ונותן כוח לעולמות עליונים ומוסיף קדושה ואורובמעשיו הטובים 

 ובהיפוך הוא מהרס כמה כוחות ועולמות עליונים

 אם כך יש כוח לאדם ל"נהל" את העולמות העליונים

 הבעל שם טוב לימד אותנו כלל מאוד חשוב בנוגע לנושא השפע.

והבוטח בהשם חסד יסובבנו וכשהוא להיפך כשהוא מתירא תמיד ממידת השם ומהעונש אז הוא מתדבק עצמו 

 בדינים, וח"ו שלא יבוא לא רעה כמ"ש ומגורתם אביא להם, 

שם ידבק  -שבכל מקום שאדם הוא חושב הוא מתדבק, ואם מחשב בדין הוא מתדבק בדין, וכשהוא בוטח בחסד

 נשמתו והחסד יסובבנהו.  

 

 ותמיד יטמין את עצמו כולו בשם יתעלה.

 ם דבר.וצוואת הבעש"ט לא לירא משו

 הספר פנים יפות רואה הצלחה "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו" ובשכר הביטחון

 כי בזה שהוא בוטח בהשם הוא הגורם להתקיים הבטחתו והיראה והפחד הוא מניעת ההצלה.

 ות וחוסר הביטחון מזה בעצמו נבהלה נפשנומחמת העצב-בתחנונים נבהלה נפשנו מרוב עצבוננו

 וזה שאמר ה' לי לא אירא ואז ממליא מה יעשה לי אדם. הפקדת האדם ביד אדם אחר מביאה עליו דין. וצמצום.

 

בנוסף יש את הכלל הרוחני "ה' צילך על יד ימינך" השם מתנהג עם האדם כצל והמציאות משקפת את ההנהגה של  

 דה כנגד מידה.האדם בעצמו ומחשבותיו. כמו שהצל מחקה את האדם כך הבורא מחקה את האדם כמעשהו, מי

 

 פש החיים בשער א פרק ז את הזוהר תצוה קמ קפ"ד כתובכמו שהביא נ

 "בוא וראה העולם התחתון עומד לקבל תמיד ..ולעולם העליון אינו נותן אלא כפי שהוא עומד,
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אם הוא עומד בהארת פנים מלמטה אז כך מאירים לו מלמעלה, ואם הוא עמוד בעצבות נותנים לו דיןזה כנגדו, כעין  

תחתון הזה כמו  זה עבדו את ה' בשמחה, כי שמחת האדם מושכת אליו שמחה אחרת עליונה, כך גם עולם ה

 שמתעורר כך הוא מושך מלמעלה.  

 

 אם כך אנו מבינים שמידת דין מושכת גם צמצום השפע ומידת החסד מושכת גם חסד.

דבר חשוב מאוד שלא ידענו הוא שהמידות הללו מידת הדין והחסד הם מידות שנמצאות גם בתוך האדם ולא רק  

 מחוץ אליו

 בהתבוננות בדברים תורה אלו אנו מבינים שכאשר אדם מדבק את עצמו במידת הדין הפנימית

 עצמו דין וצמצוםהיינו במחשבות שליליות וחסרות אמונה וביטחון הוא יכול למשוך על 

 כת אחר העני "אחר העני נמשכת העניות"העניות נמש

החסדים נמשכים   -כל הנמשך אחר הצער, הצער נמשך אחריו, ואילו כל הנמשך אחר החסד "וכן אמרו חז"ל : 

 ."אחריו

 המחשבות והרגשות שלנו יכולים להשפיע על כמות השפע שתגיע לחיינו.

 ת בחסראנו מבינים עכשיו שכל רגש שמגיע בשורשו ממידת הדין הפנימית שהיא התבוננו

 של החיים בכל מה שאין לנו ובכל מה שלא הולך כרצוננו התמקדות בחלק השלילי

 מחשבות של דין מולידות רגשות של דין

 היא תשקיף של מידת הדין ברובד הרגשי –עצבות כמו שמביא הזוהר 

 ככל שנהיה יותר עצובים כך השפע יתמעט בחיינו.

 עצבות היא נובעת מהתמקדות מחשבתית בכל מה שרע ולא הולך וחסר בחיינו

 הכעס מונע מלב האדם כל הטובות )ספר המידות(-גם מידת הכעס

, סימן שפרנסה גדולה עומדת לו מנגד. והכעס אשר  מידת הכעס קשה ביותר וצריך האדם לידע, כאשר כעס בא לידו

כועס מרחיק את הפרנסה ממנו. אם כך, כל כעס אשר כעס הפסיד פרנסתו; כעס גדול פרנסה גדולה, כעס קטן  

 )חזון ישאיהו(.פרנסה קטנה

 מונעים הצלחה-דאגות ופחדים

 כפי שראינו  

 בגימטריה עמלק הוא מניעת השפע -ספק

משגיח עלינו מתוך עומק אהבתו  בשורש כל הרגשות האלו נובעים מחוסר האמון שלנו בבורא שהוא באמת נוכח בחיינו, 
 ורצונו להיטיב, אנו מושגחים, אהובים והשם דואג לכל צרכנו

 ברגע שאדם מתנתק מאמת הזו הוא נופל למידת הדין.

 גם התנהגות שנובעת ממידת הדין כמו קמצנות, חשבונאות ודיקדוק זה מצמצם את השפע לזרום לחיינו.

 

אם אנו רוצים להיות כלים לשפע ולמשוך שפע עלינו ללמוד כיצד להתרחק ממידות אלו ולהדביק את עצמנו במידה 

 בותאחת שהיא השורש לכל החסדים והטו

 והיא מעלת "הבוטח בהשם" חסד יסובבנו.

 מידת הביטחון היא בדיוק הפך הכעס, העצבות והפחד.

 והיא האמון המלא בחסד הבורא ורצונות להביא שפע לחיינו ממש בבחינת "כגמול עלי אמו"
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 הביטחוןמידת הגדרת 

ק ִראׁשֹון רֶּ  חובת הלבבות פֶּ

ׁש* ַהבֹוֵטַח,  חֹון ִהיא ְמנּוַחת נֶּפֶּ ה ַהטֹוב ְוַהנָּכֹון לֹו ַאְך ַמהּות ַהִבטָּ ַיֲעשֶּ יו ׁשֶּ לָּ ַטח עָּ בָּ מּוְך ַעל ִמי ׁשֶּ ִיְהיֶּה ִלבֹו סָּ ְוׁשֶּ

ר ַבֲעבּו ר, ֲאׁשֶּ ִעקָּ ל הָּ תֹו. ֲאבָּ ֵמִפיק* טֹובָּ ְלּתֹו ְוַדְעּתֹו ְבַמה שֶּ יו, ְכִפי ְיכָּ לָּ ר ִיְבַטח עָּ ִעְניָּן* ֲאׁשֶּ חֹון ִמן בָּ רֹו ִיְהיֶּה ַהִבטָּ

מַ  ַהבֹוֵטַח, אָּ ְיַקֵים ַמה שֶּ ִיְבַטח בֹו ׁשֶּ טּוַח ְבִמי ׁשֶּ ִיְהיֶּה ִלבֹו בָּ חֹון, הּוא, ׁשֶּ ֵצא ַהִבטָּ ֵקד* לֹא ִימָּ ה ַמה ְוִאם ִיפָּ ר, ְוַיֲעשֶּ

ה בָּ ַיֲעֵשהּו ְנדָּ ַרב ֲעשֹוהּו, ׁשֶּ לֹא ִהְתנָּה לֹו ְולֹא עָּ יו ַהטֹוב ְבַמה שֶּ לָּ ַרב*, ְוַיְחֹׁשב עָּ עָּ ד שֶּ סֶּ  . וָּחֶּ

 עלינו להשתחרר מכל מחשבות של דין וחשבונאות

 למה שהשם יתן לי אם איני ראוי 

 כאן כדי שנגיע למצב של שפע צריך לאמן את השרירים האלו של מידת הביטחון

 ולעבוד על הדרגה הזו להרגיש את הבורא כמו אבא רחמן כפשוטו שרוצה להיטיב איתנו

 ואין מקום לספק

 נפש והוא בדיוק הפך האמון בבוראספק היא חולשת ה

 האם השם רוצה להיטיב איתי או לא

 

 הביטחון מצוות הגדרת

 והוא יתעלה עמו תמים לבבנו להיות שנצטווינו ’ח מצווה ,ן”הרמב לדעת המצוות בספר מובא

 ,יתברך לבדו אליו לבבו שנייחד זה ציווי ועניין ,)יח דברים( אלוקיך ’ה עם תהיה תמים“ :שנאמר

 ...עתיד כל אמיתת היודע והוא ,הכל עושה לבדו שהוא ושנאמין

 לביטחון קודמת שהאמונה ,לו צריך חברו ואין לחברו צריך שהאחד עניינים שני הם וביטחון אמונה“

 אינו ולפיכך ,בקיומה אלא צריכה ואינה עמה הביטחון שאין פי על אף המאמין בלב ומתקיימת

 ,בלעדיה להתקיים ולא ,לה קודם להיות לו אפשר שאי ,עליה מורה הוא הביטחון אבל ,עליו מורה

 שהוא המצוות לכל ראש האמונה מצוות שהמה ,יקרות מצוות שלושה לנו ציוותה התורה כי ודע

 ,)יח דברים( ”אלקיך ’ה עם תהיה תמים“ תמימות שהוא אמת ומצוות ,)כ שמות( ” קיךואל ’ה אנוכי“

 .הביטחון מצוות בו ונכלל ,)יז בראשית( ”תמים והיה לפני התהלך“ לאברהם אמר ה”והקב

 ,מאמין נקרא הבוטח וכל האמונה פרי - הביטחון .בזה זה ומקושרות תלויות מצוות אלו ושלושתן

 האילן על לאות והפרי ,הפרי כמו והביטחון ,האילן כמו האמונה כי ,בוטח יקרא לא המאמין כל אך

 שאינם אילנות יש כי ,הפרי על לאות העשב או האילן ואין ,ההוא הפרי את שגידל העשב על או

 )ן”לרמב וביטחון אמונה( ”עשב או אילן בלא פרי אין אבל ,הרבה עשבים וכן פרי עושים

 תראה והביטחון .מתפרשין דלא רעין תרין והם ,הפרי הוא והביטחון ,השורש היא האמונה הרי

 פרי עליו ונצמח חוזר פירותיו שנופל הגם האילן כי ,באילן התלוי הפרי כמו האמונה במצוות שתלוי

 מהאילן כשנופל כן שאין מה ,שמירה לו יש האילן עם מחוב שהוא זמן כל הפרי כן שאין מה .אחר

 כן שאין מה ,האמונה שהוא האילן עם מחובר כשהוא הביטחון מעלת עיקר ככה ,ומתקלקל נמאס

 .בזה זה ומקושרים תלויין שלושתן כי הרי ,קיום שום לו אין אחר באופן

 צריכה אינה האמונה כי ,לו צריך חברו ואין לחברו צריך שהאחד עניינים שני הם וביטחון אמונה

 שאר או שר או מלך איזה על להאמין אפשר כי ,האמונה זולת יתקיים לא הביטחון אבל ,לביטחון

 רצונם שאין אפשר כי ,לו שיטיבו בהם בטוח אינו אבל ,לזולתו להטיב בידם יכולת שיש אדם בני
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 .לו להטיב

 להיות אפשר אי כי ,האמונה בלתי יתקיים לא הביטחון אבל ,הביטחון בלתי האמונה יתקיים הרי

 מאמין שאינו זמן וכל ,להטיב לו יכולת שיש במופת לו שיודע לא אם ,לו שיטיב אחד בשום בוטח

 ביטחון בלי גרידה אמונה ,האמונה זולת יתקיים לא הביטחון הרי ,בו יבטח לא יכולת בעל שהוא

 .שלמה אמונה אינו זה הרי ,עמה

 )ד,ג פרקים הביטחון דרוש(

 

 הספק ומידת הביטחון.

 הספק הוא חולשת הנפש

 עמנו בהטבה גלויה. לחזק את הלב מידי יום בביטחון ברצון השם להיטיבהאלוקי  עלינו כדי שנהיה כלים לשפע 

 

 כלים ליצירת שפע-4פרק 

 (82-84מפתח האור עמ )מתוך ספרי שיחות הרן ס"ב -הפרק הבא כוח המחשבה

י ָאָדם ְסגֻּלֹות ְגדֹולֹות ְבנֵּ יֵּש בִּ ע שֶׁ  דַּ
ין י ְיכֹולִּ ים כִּ ם חֹוְשבִּ הֵּ ה שֶׁ ְבָתם מַּ ֲחשַּ י מַּ ל ְידֵּ ְפעל עַּ  לִּ

י ָאָדם ְחְשבֹות ְבנֵּ מַּ ס ְוָשלֹום, הּוא ָבא מִּ יְַּקרּות חַּ יּלּו הַּ ֲאפִּ  וַּ
ן ְהיֶׁה כֵּ יִּ ָחד שֶׁ יא ֻכָּלה ֲאחּוָזה ּוְדבּוָקה ְבָדָבר אֶׁ ֲחָשָבה הִּ מַּ הַּ י ְכשֶׁ  כִּ

יֵּ  ינֹות שֶׁ ְבחִּ ְינּו ָכל הַּ ֲחָשָבהְדהַּ מַּ  ש בַּ
ְנֻקָדה ד הַּ ינֹות ֻכָּלם עַּ ְבחִּ יּות ּוְשָאר הַּ יצֹונִּ יּות ְוחִּ ימִּ ְינּו ְפנִּ  ְדהַּ

ת רֶׁ חֶׁ ֲחָשָבה אַּ ָיה ְלמַּ ְלבּול ּוְנטִּ י בִּ ן ְבלִּ ְהיֶׁה כֵּ יִּ ים שֶׁ ים ְוחֹוְשבִּ ים ּוְדבּוקִּ ָחד ֲאחּוזִּ ֻכָּלם ְכאֶׁ  ּוְכשֶׁ
ם פֹועֲ  ה הֵּ י זֶׁ ל ְידֵּ יםעַּ ם חֹוְשבִּ הֵּ ן ְכמֹו שֶׁ ְהיֶׁה כֵּ חַּ יִּ ְכרֵּ ְבהֶׁ ים שֶׁ  לִּ

ֲחָשָבה מַּ הַּ ְך ְכָלל. ְוגַּם שֶׁ רֶׁ יּות, לא ְבדֶׁ י ְפָרטִּ ְפָרטֵּ ְהיֶׁה בִּ  תִּ
ְפָרטִּ  ְהיֶׁה ָכְך ְוָכְך בִּ ן יִּ ְהיֶׁה כֵּ ם יִּ אִּ יֲַּחשב שֶׁ  יּותְכגֹון שֶׁ

ים לִּ י כֵּ ת ָגְלמֵּ ינַּ ְך ְכָלל הּוא ְבחִּ רֶׁ ב ְבדֶׁ חֹושֵּ  ֲאָבל ְכשֶׁ
א וכּו ש יֹוצֵּ ָרָאה אֵּ ָטָעה ְנָבט שֶׁ ְטעֹות ְכמֹו שֶׁ  'ְוָיכֹול לִּ

ה יל זֶׁ מּוד מֹועִּ ּלִּ ן הַּ ְניַּ ם ְלעִּ  ְוגַּ
ְהיֶׁה כֵּ  אי יִּ דַּ "ל, ְבוַּ נַּ יָפה ְמאד כַּ קִּ ְבתֹו תַּ ֲחשַּ ְהיֶׁה מַּ ם תִּ  ןאִּ

"ל נַּ ה כַּ ֲאחּוָזה ְמאד ָבזֶׁ יָפה וַּ קִּ ֲחָשָבה תַּ מַּ ְהיֶׁה הַּ תִּ ד שֶׁ ְלבַּ  ּובִּ
ם ָכל הַּ  ים ֻכָּלם עִּ ְרָבָעה פֹוְסקִּ ְגמר ָכל ָהאַּ ְלמד ְולִּ ה לִּ ְזכֶׁ יִּ ְבתֹו שֶׁ ֲחשַּ יֲַּחשב ְבמַּ ְינּו ְלָמָשל שֶׁ יםְדהַּ ְגדֹולִּ ים הַּ רּושִּ  פֵּ

יֵּר בְ  יצַּ ןְויֲַּחשב וִּ ָמה ְזמַּ ד אֹוָתם ּוְבכַּ ְלמַּ ן יִּ ה אפֶׁ יזֶׁ ְעתֹו ְבאֵּ  דַּ
ָחד ין ְביֹום אֶׁ פִּ ָשה דַּ ְלמד ֲחמִּ ה לִּ ְזכֶׁ יִּ  ְכגֹון ְלָמָשל שֶׁ

ת חַּ ְגמר ֻכָּלם ְבָשָנה אַּ ה לִּ ְזכֶׁ יִּ ד שֶׁ  עַּ
ְהיֶׁ  תִּ ד שֶׁ ף ָגדֹול ְמאד עַּ ב ְבֹתקֶׁ יטֵּ ב הֵּ יטֵּ ה הֵּ ְבתֹו ָבזֶׁ ֲחשַּ יס מַּ ְכנִּ ה ְמאדְויַּ ֲאחּוָזה ָבזֶׁ יָפה וַּ קִּ ֲחָשָבה תַּ מַּ  ה הַּ

ְקדֹוָשה תֹוָרה הַּ י הַּ מּודֵּ ְשָאר לִּ ה בִּ א ָבזֶׁ יֹוצֵּ  ְוכַּ
א יֹוצֵּ "ְך ְוכַּ נַּ ים ְוכּו' ְותַּ י"ף ְוָהרא"ש ְוטּורִּ ם ָהרִּ "ס עִּ  ְכגֹון שַּ

ף ָגדֹול ה ְבֹתקֶׁ ְרבֵּ ה הַּ ק ְויֲַּחשב ָבזֶׁ ְשתֹוקֵּ ְכֹסף ְויִּ  ְויִּ
ן ְהיֶׁה כֵּ יִּ ה שֶׁ ְזכֶׁ י יִּ  ֲאזַּ

יּלּו ְלדִּ  ת ֲאפִּ לֶׁ ֲחָשָבה מֹועֶׁ ָאְמרּו: מַּ ה שֶׁ מֶׁ ְבָרָכה בַּ ְכרֹוָנם לִּ ינּו, זִּ בֹותֵּ י רַּ ְברֵּ ה ְמֻרָמז ְבדִּ זֶׁ ר שֶׁ ָמשְוָאמַּ ת מַּ לֶׁ י תֹוָרה, מֹועֶׁ  ְברֵּ
י תֹוָרה ְברֵּ יּלּו ְלדִּ ה ֲאפִּ עַּ ָלזֶׁ יֵּ ת ּוְמסַּ לֶׁ מֹועֶׁ ְינּו שֶׁ  ְדהַּ

ן י כֵּ ל פִּ ף עַּ ר, אַּ חֵּ ְנָין אַּ ש ָשם ְבעִּ רֵּ "י פֵּ שִּ רַּ י שֶׁ ל פִּ ף עַּ  הּוא ָכְך. ְואַּ
ר ָדָבר יֹותֵּ ר הַּ יֵּם ְלָבאֵּ  ְולא סִּ

ים יִּ ים חַּ י ֱאלהִּ ְברֵּ ּלּו דִּ ּלּו ָואֵּ  ְואֵּ

 

 מאוד מכריעות על השפע שיכנס לחיינוסיכום המחשבות שאנו חושבים בנושא השפע 

 אישורים חיוביים הם הצהרות שעוזרות למקד את המודעות בכוחך וביכולתך לבטוח בהשם ולמשוך חסד לחייך.

http://breslev.eip.co.il/?key=2218
http://breslev.eip.co.il/?key=2218
http://breslev.eip.co.il/?key=2218
http://breslev.eip.co.il/?key=2218
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 יצירת השפע:כלים ל

 הצהרות, עשיה-כוח הכוונה, כוח הרצון, מחשבות, רגשות, דיבורים

 

 בגלל שהמחשבות שלך הן כמו מגנט

 ושכת אליךהן יוצרות את התבנית של מה שאת מ

 לכן חשוב מאוד לחשוב על מה שאת רוצה, במקום על מה שאינך רוצה.

 האנרגיה באה בעקבות המחשבה.

 חשוב לדוגמא לא לחשוב רע על כסף, לא להתנגד לכסף או להרגיש כלפיו רגשות שליליים

 כי אחרת זה מה שיגרום לדחיה של כסף ממך.

מחשבות חיוביות ורגשות חיוביים הנובעים מביטחון בטוב השם חשוב לחשוב בדרך חיובית מלאת אמונה וביטחון. 

 ימשכו אליך מה שאת רוצה.-כלפייך

 מחשבות שאינן מלאות באמונה מחשבות רעות מושכות לחייך מה שאינך רוצה.

 את מרחיקה מעצמך שפע.-אם את חיה בתחושה של חוסר, בכל תחום

 "העניות נמשכת אחרי העני".

 

 חשבה חלשה באמונה? מחשבה רעה?מה עושים כאשר מזהים מ

 אין צורך לפחות או להתנגד

 אלא פשוט להטיל ספק במחשבה השלילית ולהחליפה במחשבה חיובית מלאת אמונה.

 "אין לי כסף" אני נפתחת להיות צינור לשפע כלכלי" "יש לי שפע כל טוב"

 מחשבה טובה יוצרת אנרגיה חיובית

 מחשבה רעה יוצרת אנרגיה שלילית

 מחשבות טובות הן יצר טוב מחשבות רעות הן יצה"ר

 

 אוהבות וחיוביות מלאות אמונה: מחשבותיי

 

 "יש לי שפע בלתי מוגבל"

 "אתה בורא עולם המקור לשפע שלי"

 כדי להגיע לתוצאות, על האישורים שלכם להיות בתחום מה שנראה לכם אפשרי.

 זרימת השפע בחיי גוברת מחודש לחודש

 הבלתי מוגבל של היקום אני מתחברת לשפע
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 לגבי שפעאמונות פנימיות -5פרק 

 האמונות הפנימיות אלו מחשבות שאנו מאמינים בהם

 מה אנו מאמנים על שפע

 אם האמונות שלנו לגבי השפע והכסף הם שליליות

 הם יהוו מחסום נוסף בזרימת שפע לחיינו.

 האמונות הפנימיות שלנו לגבי כסף נוצרו בעיקר בילדות בתקופה שבה גדלנו בבית הורנו ומה שמענו על כסף?

 מה למדנו על כסף מההורים שלנו

 חשבי וכתבי 

 עבודה בנושא השפע הכלכלי

 רגשותייך לגבי כסף:

 .מה למדת ביחס לכסף בתור ילדה?1

 ת בתוקפה קשה?האם גדל

 .מה היו המחשבות /האמונות של ההורים לגבי כסף? ואילו דיבורים שמעת בבית אודות פרנסה?2

 .כיצד טופלו הכספים במשפחה)חובות,אחריות כלכלית וכו'(3

 .כיצד את מטפלת בכסף כעת?4

 .הפחד הגדול ביותר שלי לגבי כסף הוא............5

 נשארת עניה וזוכה לטיפולם של אחרים(מה "יוצא" לך מפחד זה?)לד' אני 

 מהם האמונות השליליות שלי לגבי כסף?איפה בתוכי אני דוחה את השגשוג?

 איזו מחשבה יש בך שעוצרת ממך לקבל את הטוב?

 .מה היית רוצה לשנות ביחס לתודעת הכסף שלך?6

 .מה יקרה לך אם תשתחררי מאמונה זו?)לד')איש לא יטפל בי ואהיה בודדה(7

 מה את מבקרת את עצמך בשימושך בכסף? .על8

 *אני מבקרת את עצמי שאני תמיד בחובות ואיני יכולה להפחית את בזבזנותי

 *אני מבקרת את עצמי שאיני יכולה לשחרר את כספי על הוצאותיי האישיות

 .על מה את משבחת את עצמך?9

 *אני משבחת את עצמי על כך ששילמתי בזמן את שכר הדירה.

 את עצמי שהיום לא קניתי דבר מיותר.*אני משבחת 

והרשתי לעצמי היום לקבל מה שבאמת –*אני משבחת את עצמי שהוצאתי עבור חולצה שלא דווקא היתה במבצע

 רציתי.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        הנובעות מאמונה בטוב השם כלפיך:                                                                                                .שינוי אמונות שליליות,לאמונות9

 רוטה שאני מוציאה.אני לומדת שהכסף הולך ובא ונהנת מכל פ–איני יכולה לשחרר כסף 

 אני לומדת  להוציא כסף בחכמה.-הכסף תמיד חומק מבין אצבעותיי

 "אני מרשה לעצמי לשגשג"

 "הכנסתי גדלה בהתמדה ומספקת את כל צרכיי"
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 השם נהנה לתת יותר למי ששומר את מצוותיו וזהו קידוש השם גדול יותר---"רק לאנשים פחות צדיקים יש כסף" 

 כל פחד שלי לגבי השפע..אני מוכנה להשתחרר מ

 אני פשוט נושמת את חסדיך

 

 

 עבודה עם אמונות פנימיות בנוגע לשפע

 

 . חשבי על משהו שאת משתוקקת לו ...1

 התבונני במצב כלשהו בחייך שקשור לשפע מכל תחום שהוא-עבודה בשורש

 ושיאלי :"אילו אמונות שלי יצרו מצב זה? מני מספר אפשרויות. 

 

 תעזור לך לדעת מתי זיהית את האמונה המדויקת?הרגשתך הפנימית 

 האם האמונה הזו היא אמת?

 האם השם רוצה שאני אמשיך להאמין באמונה זו?

 איך אני מרגישה כשאני מאמינה באמונה זו?

 האם היא מקרבת אותי אל השם ואל תורתו?)מציאי את הניתוק מטובו(

 מי אהיה ואיך ארגיש כאשר אשתחרר מאמונה זו?

 

 י כאן אמונה חדשה שהיית רוצה לטפח לגבי השפע:.רשמ2

 

 . איזו אמונה חדשה עלייך לטפח בנוגע לעצמך כדי שתוכלי לממש את הדבר?3

 

 

 *רשמי את האמונה החדשה במקום בה תוכלי לראותה לעיתים קרובות.

 כל פעם שתראי אותה שילחי לה אמונה והתפללי על הביטחון בכך תהפכי אותה למציאות.

 

 ית רואה את האמונה מתממשת ברובד של הגזע השורשים והעלים/פירותאיך הי
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 הביטחון לתוך האישיות שלךמידת הפנמת -6הפרק 

 שזה המקצוע והמידות שלי

בסיפורי   חידלו עוד מלהיות עניים! שובו אל האוצרות שלכם והיו משתמשים באוצרות שלכם" אומר רבי נחמן"

 מעשיות

 מכאן אנו רואים שמצב של עניות הוא לא בהכרח נגזר על האדם

 תנו לחדול להיות ענייש כאן ציווי וקריאה לכל אחד מאי

 ולהתחיל לשוב לאוצרות הפנימיים שלו

 מה הם האוצרות הפנימיים האלו? וכיצד להשתמש בהם?

 (קמ-חובת הלבבות קלט) המקצוע שלי לפי מה שאני נמשך

 מה מלהיב אותי לעשות?

 מה אני אוהבת ללמוד?

 מה מסקרן אותי? מה מרתק אותי?

 הדבר שאני יכולה להתפרנס ממנו בשפע.במה אני ממש טובה בלי הרבה מאמץ?  זה 

 אילו תכונות מולדות טובות יש לי שיכולות לתמוך במקצוע שמתאים לי?

 הביטי על תכונות אלו והקיפי בעיגול את מה ששייך לך להכיר את עצמי ולגלות במה אני באמת יכולה להצליח

 תכונות אופי

 כושר מנהיגות 

 תושיה רבה 

 כושר הדרכה והקנייה 

  חשיבהכושר 

 רציני 

 סדר וניקיון 

 יוזמה 

 שקט 

 משמעת עצמית 

 אחריות 

 חריצות 

 דייקנות/יסודיות 

 שקדנות 
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 רמה אישית 

 הגינות 

 מסירות 

 מהימנות 

 יושר/יושרה 

 סקרנות 

 נאמנות 

 לויליות 

 יצירתיות 

 אסרטיביות 

 נמרצות 

 עמידות -כושר ספיגה. 

  

 תכונות חברתיות

 חברותי 

 תרבותי 

 מקובלות 

 גישה מקדמת 

  חברתיתאחריות 

 רוח התנדבות 

 סיוע לזולת 

 סבלנות/סובלנות 

 יחסי אנוש מעולים 

  

 ערכי עבודה

 נאמנות למקום עבודה 

 מוסר עבודה גבוה 

 ממושמע 

 ביקורת בונה 

 כושר עבודה עם קהל 

 מקצועיות / מקצוענות  

 יסודיות 

 קפדנות 

 התמדה 

 מסירות 

 שיטתיות 
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 תודעת שירות ומוכוונות לקוח 

  

 תכונות ניהוליות

 עצמאי במסגרת תפקידו 

 עובד עצמאית במסגרת הנחיות כלליות ומדווח. 

 מתפקד היטב בתנאי לחץ 

 אחריות 

 יכולת ניהול גבוהה 

 כושר ארגון וניהול 

 )יכולת הנעה)תומך ואסרטיבי 

  צוותמעודד דיאלוגים ועבודת 

 יכולות וכישורי משא ומתן 
 כושר שכנוע

 יכולות ניסוח בכתב ובעל פה 

 יוזמה 

 השגיות 

 ייצוגיות 

 החלטיות 

 דינמיות 

 חריצות 

 יצירתיות 

 התמדה 

  מסייע בהסתגלות לתפקידים ומצבים-יכולת למידה אוטו דדקט 

 לשחרר את הפחד להצליח ולהיות מוכנה לצאת לאור

 בעולם  כוח השם מצוי בתוכי ורוצה להתגלות

 שאינו יודע מכוחו.-להשתחרר מענווה פסולה

 לדעת מה זה ענווה באמת 

 בתכונות שיש לך אותם ניהשבוע הזה התבונ

 אלו האוצרות הפנימיים שכבר יש לך

 אלו מאגרי השפע שבתוכך

 בהם עוד ולהשתמשלהיות מודע אליהם  יהתחל

 כיצד אפשר להשקיע עוד בהם ולהרחיב אותם בתוכך?
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 תודעה של הכרת הטוב מושכת שפע-8פרק 

 הכרה והתבוננות בכל מה שיש 

 , בשווי האבריםכיצד יצאתי בעצמי מתודעת עוני לתודעת שפע ע"י התבוננות מעמיקה בגוף

 עיניים, שיניים, ידיים רגליים-עשי"ר

 התקרבות אל הבורא מתוך החסד ולא רק מתוך הדין 

 כל דבר שאתה מתמקד בו הוא גדל.הבעש"ט מלמדנו ש

 ולהתחבר לשפע הקיים ברובד הרגשי. להיות כל יום בהתבוננות על השפע הקיים

 

 סוד ההצלחה! לצמצום השפע!שגורמת לאדם  תהאוניברסלימהטעות  עלהימנכיצד 

במצבנו השפל אכן עלינו להשתדל בדרכי הטבע, אבל לא להסתפק רק בהן אלא גם ובעיקר יש לנקוט בהשתדלות  

 ו חשש סכנה.הוא הסיבה שבגללה מביא הקב"ה את האדם למקום או למצב שיש ב שחסרונההרוחנית, 

 יפול להרגשה שאני יצרתי את השפע הזה בעצמי, אני הצלחתי!הסכנה הגדולה ל

 תפילה מגינה מהרגשת כוחי ועוצם ידיה

 היא תהיה ראשית ועיקר לכל ההשתדלות  -התפילה

 לתרגול של תפילות. סלהיכנבעשיה של דברים השתדלות גם בתפילה וגם 

 התפילה מהותה לקבוע בלב את ההכרה שהשם יתברך הוא המקור הראשון ויחיד לסיפוק כל צרכנו

 הקדשת זמן יומי לבקשת פרנסה

או נוסף להתפלל מחוברת התפילות על הפרנסה שתקבלו ולהוסיף תפילות אישיות  18זה יכול להיות בתוך 

 בנוגע לפרנסה

 קשר ישיר עם מקור השפע-ות המזון וברכות הנהניןברכ

המכוון בברכות משפיע שפע רב כמ"ש בכד הקמח שהוא יתברך מקור הברכות כי הוא יתברך חפץ בברכות 

נבראיו, למען יהיה העולם הזה מתברך בשפע מזונות וריבוי הטובה, על כן באה מצות עשה בתורה לברך על 

 .המזון כדי שיתברכו מזונות העולם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

HAVAOR20@GMAIL.COM 22 סדנה למגנוט שפע 

 

 המאמץ משתלם-9פרק 

 

 כל עוד שאנו בתוך העולה"ז נגזר עלינו את גזרת ההשתדלות בפרנסה

 הפרנסה לא מגיעה אלינו ללא השתדלות וצריך להשתדל

 תאכל לחם""בזיעת אפיך 

 ששום דבר לא משיגים בלי יגיעה

צריך להיות מוכנים לצאת מאיזור הנוחות ולפתח כישרונות ומידות שהם אלו שיהוו שליחים שדרכם השם 

 משפיע עלינו את השפע.

 ההשתדלות הראשונה היא בתפילה אבל אח"כ מוטל עלינו גם לעמול כדי להשיג את השפע

 תקכג שפתי חיים ביטחון 

 ינו צריכים להתאמץ לא היינו מוציאים את האור המיוחד שלנו מכוח לפועלאם לא הי

 הבורא עשה זאת כדאי שיהיה לנו מוטבציה לעמול להוציא את הכשרונות שלנו לאור ולתת מעצמנו לעולם.

 זה השפע הפנימי  –ככל שאדם יהיה מחובר יותר לחלק הייחודי שהבורא נתן בו 

 יוכל לתת אותו לעולם. כך הוא גם –וירחיב ויפתח אותו 

 כאן צריך להחליט שאנו עושים מעשה וקופצים למים

 הולכים ללמוד, להתאמן

כל אדם שהצליח להתפרנס מכישרון שלו עמל שעות רבות כדי להעמיק וכדי לחזק את הכשרון הזה עד שהוא 

 הופך להיות כלי לשפע.

 בדרך לזה צריך להתמודד עם שרירים חלשים שלנו

 גדול אבל כדי להוציא אותו לפועל ולהתפרנס ממנו אנו צריכים לפתח גם צדדים חלשיםיש לנו כשרון 

חשוב לא לתת למידת העצלות לשלוט בנו ולהיות מוכנים להפשיל שרוולים ולהתמודד גם כם מקומות חלשים 

 בתוכנו.

 

 

 בספר חובת הלבבות

 הפרנסה.פרק שלישי כתוב שלאל כל אדם יהא עליו להתעסק בכל סיבה מסיבות 

 הסיבות זה האמצעים דרכם השם משפיע עלינו את השפע

 שלנו. תהכישרונוצריך לחפש מקצוע שדרכו השם ישפיע את השפע שבו נוכל להתמיד לפי 

 השפע החיצוני הוא השתקפות של עד כמה אנו מחוברים לשפע הפנימי שבתוכנו.
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 ולשמור עליה כיצד להרחיב את הברכה בפרנסה 11 פרק

 מה עלינו לחשוב.-דלנואחרי שהשת

 יש עושר השמור לבעליו לרעתו. כיצד נדאג לכך שהעושר לא ירחיק אותנו מהבורא ורק יקרב אותנו?

 , ולא ליפול לתחושת "כוחי ועוצם ידי".להמליך את הבורא על כל הצלחה ועל כל השתדלותחשוב מאוד 

 מר הבעש"ט כיצד לא לצמצם את השפע?מאבפרק זה אצוטט לכם מתוך 

 דרוש הביטחון מתוך  הספר שומר אמונים

 "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו"...והיה ה' מבטחו, 

היינו המובטח שלו יהיה גם כן השם, שרק הוא לבדו הוא, ואין שום דבר שיהיה עילה וסיבה לפרנסתו ואפילו שיש לו 

ך זה, אבל לא שיהיה מוכרח, הדבר ע"י עילה, יאמין באמונה שלמה שהוא ממש ה' ית' שרוצה לפרנס אותו בדר

 הדבר ע"י סיבה והכנה, רק לבטוח בה'.

ידי שום סיבה, דהיינו, -תבין גודל הרעה שגורם ח"ו לעצמו אותו האדם העומד לקבל שפע פרנסתו מלמעלה על"... 

דיל ידי זה ח"ו מג-משא ומתן וכיוצא בו, אם יש שם שקר וחסרון מידות או שאר פסלנות וזיוף שיש שם ח"ו, שעל

הקטרוג והצמצום להשפע הנשפע לו מבעל הרצון, כי בעל הרצון משפיע תמיד לכל חי, רק הוא המקבל עצמו גורם 

 לו להתעכב השפע ח"ו.

שנאמר: "יצו ה'  ,ובזה תבין מה שאמרו בש"ס "אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין" ואין העין שולטת בו

 צויה לא בדבר המדוד לא בדבר המנוי וכו'.שאין הברכה מ ...אתך את הברכה באסמיך

טחון בו יתברך והפשטת בטחונו מסיבות חיצוניות ששם הוא יכי באמת שפעת הפרנסה הוא לפי גודל הב

 ,התלבשות שפע פרנסתו

שהוא אם הוא עוסק במשא ומתן עם כמה עסקים שונים, וכל פעם משים בטחונו על העסק ההוא החיצוני  ,דרך משל

רק על הסיבה, אזי מביא  ,העליון היורד מלמעלה ולא עיקר, והוא מחמת שאין לו דעת אינו בוטח רק לבוש לשפע

ידי -ולכך נמשך לו על ההשפעה לבחינת צמצום שמצמצם השפע בהסיבה במחשבתו שחושב שהוא העיקר,

 צמצומים דרך העולמות כאמור לעיל, ונתעורר על זה דינים וצמצומים.

  ,טחוןיולאמונה גמורה שהוא בחינת הבאבל מי שזוכה לדעת השלם 

ידי בעל הרצון, והסיבה ההיא שעוסק בה שממנו יסובב לו פרנסתו אינו רק כלי ריקן -שעיקר השפע הוא על

ידי שהאדם הוא מלובש בחומר גשמי מוכרח לקבל גם כן חיותו דרך מלבוש -, שהוא עלהמקבל למה שנותנים לתוכו

 גשמי, 

או שאפשר להתחכם בהסיבה לעשותה בדרך שירצה או יומעט השכר ההוא מבלעדי  ,לא שהסיבה היא העיקראבל 

רצון בעל הרצון הבורא ברוך הוא, ואם עושה כך אזי מפשיט הדבר מגשמיות ומקרבה תמיד למקורה לבעל הרצון 

 ששם אין צמצום ודינים, ונעשה כך 

 

הרצון עצמו בהופיעו עליו רצון חסדו ורחמיו באמת שאינו מקבל פרנסתו דרך השתלשלות וצמצומים כי אם מיד בעל 

 הגמורים.

שזהו כוונת הפסוק "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון", 'חי' דייקא שהוא במדרגת צדיק הנקרא חי, שיש בו בטחון 

הגדול על בעל הרצון לבדו, לו משביע רצון דייקא, המופשט ומורק מצמצומים שלא בירידת עולמות רק מידו לבד, 

שהוא , לזה הוא משביע רצון שהוא במדרגת חי שיש בו בטחון הגמורפותח את ידיך דייקא ומשביע לכל חי  שזהו

, כי על הרוב הצדיקים אינן בני משא מתן ועסקי פרנסה ע"י ועל כן יש ברכה עליונה במזונותיו, ניזון מרצון העליון

גדול, ויש מהן שניזונין ומתפרנסין בכל צרכיהם סיבות גשמיות כדרך העולם, ומכל מקום ניזונין בכבוד בלי טורח 

טחונן רק בהבורא ברוך הוא יבמעלה יותר ויותר מאותן העשירים העוסקים בעסקי פרנסה, כי כל זה הוא ע"י גודל ב

מקור הרצון אין סוף ברוך הוא, ולא שיחשבו לבטוח שום בטחון על הסיבה, שלהן נמשך כך ע"י בעל הרצון המופשט 

 ינים רק רחמים פשוטים.מהתחלקות וד

טחון מן הסיבות, והתקרבותו אל בעל הרצון, נמשך להן כך השפע בהתפשטות מן יולכך כפי שיעור התפשטות הב

כך, צריך הוא על כל פנים לקבל דרך איזה סיבה והתלבשות עב כשיעור -טחון חזק כליהסיבות, כי אם אין הב

 בטחונו, 
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טחון יכך, וזהו נקרא בחינת הסמוי מן העין, שהב-ות בלי עמל וטורח כלאם בטחונו דק במעלה גם הסיבה הוא בדק

שלהם הוא בדבר הסמוי מן העין שאינו נראה לעין שהוא אין סוף ברוך הוא בעל הרצון, ולא בדבר הסיבה הגשמיות 

לבד, ולכך טחונן יוהנראית, וזהו אלא בדבר שאין העין שולטת בו שהוא מקור הרצון אשר עין לא ראתה שעליו הוא ב

גם הסתפקות צרכן אינו נראה לעין הרואה מהיכן הוא בא, לפי שאינן בני משא ומתן, ומכל מקום יש להם די סיפוקן 

טחונן הוא במי שאין נראה לעין, לכך פרנסתן אינן נראה מוצא לעין, שהוא יבריווח ולא בצמצום, שזה הוא עבור שב

 ממקום שאין העין שולטת בו, 

 ידי בעל הרצון.-ה שם לפי שאינו בא להם ע"י צמצומים שהן בחינת דינים רק עלולכך הברכה מצוי

 )מאור עינים פרשת ואתחנן בסוף ד"ה במסכת תענית(                                                                             

 

דתי או השתדלותי, אלא כל פרנסתי לא לחשוב שהפרנסה מגיע לי ע"י מקום עבו –לסיכום ובמילים פשוטות 

הגיע מתוך רצונו של  השם להשפיע לי, והוא סובב כיצד תתגלגל הפרנסה לידי, כולם הם רק שליחי השם ולא 

מקור פרנסה בפני עצמו, וכאשר אדם ממש ממליך את השם על פרנסתו, למרות שנראה לו שהוא תלוי במקום 

 נסה ממקור הפרנסה ללא דינים וצמצומים כלל!!!אז הוא מקבל את הפר-עבודתו, או בלקוחותיו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוה שמילוביץ

havaor20@gmail.com 

1515-414418 

mailto:havaor20@gmail.com
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 הרפיה והצהרות חיוביות בנוגע לשפעתרגול -11פרק 

 מומלץ לתרגל מידי יום את ההצהרות ולשמוע את ההרפיה ככל שתוכלו.

 

 בורא עולם ובעל השפע דואג לי לכל צורכי.אתה -ברוך העושה לי כל צרכי

 צריכה לעבודתך.זקוקה ואני מרשה לעצמי לקבל כל מה שאני 

 

 מגיעים אלי בקלות וניצחים אמתייםדברים טובים 

 ישועות וניסים זורמים אל חיי ועוזרים לי להמשיך לחזק 

 את אמונתי בטוב השם כלפי,

 אני ממש רואה איך האמונה שלי בטובך מתגשמת בחיי האישיים.

 *ישועת השם יותר קרובה ויותר גדולה ממה שאני מדמיינת לעצמי.

 

 תי שאפשרי עבורי*אני מוכנה לקבל לחיי עכשיו יותר ממה שאי פעם חשב

 

 *האמונה בטובך נמצאת בי, האנרגיה שלי פתוחה וזורמת בכל תחום של חיי!

 האמונה מגיעה לכל תחום בחיי.

 

 *אמונותיי בטובך מושכות חסד לחיי.

 *אמונתי יוצרות דברים טובים

 ושפע בכל תחום בחיי. שגשוג*אני מקבלת 

 

 .נשמתי*אני מאמינה ויודעת שכל דבר מגיע אלי בזמן הכי מושלם ודרך הכי מדויקת ומושלמת לתיקון 

 

 *יש בכוחי להעניק תרומה ייחודית ומיוחדת בכל מקום שבו אני נמצאת.

 * אני אדם בעל ערך, ערכי אינו נמדד ע"י גורמים חיצוניים,

 ערכי אינו יורד בגלל סיבות חיצוניות,

 רא עולםאני בת של בו

 ודרכי חשובה, אני מעריכה את זמני ואת האנרגיה שלי. יייחודיש בי חלק אלוק ממעל, חלק 

 ולניסך. ךלישועת*אני מחוברת 

 

*אני פתוחה לקבל שילחים שיסייעו לי להתחבר אלי ואני פוגשת באופן ניסי ונפלא שילחים שיש בכוחם ורצונם לסייע 

 בידי.

 

 זב את חיי עד אשר נכנס במקומו דבר טוב יותר ממנו.*אני מאמינה ששום דבר אינו עו

 *אני תמיד נמצאת במקום הנכון, בזמן הנכון
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 אני חיה ופועלת תמיד עם השם ית'.

 משום דבר! מותשתולכן אינני 

 !אני מלא חיות שמחה, חיותי ושמחתי רק גוברת מיום ליום.

 

 מזאת הרעה בעצמה תתהווה ותתהפך טובה גדולה יותר מקודמתה.

 

 מההצלחה שלי ליהנותאני מוכנה 

 אני מוכנה להרגיש את ההצלחה מבפנים

 

 משפטי ביטחון המושכים שפע חסדי הבורא

 מומלץ לשנן יום יום וגם לחפש לבצע את המשפטים

 אני מכבדת את הערך  שלי ואת הזמן שלי

 אני מקבלת ונותנת בחופשיות

 אני פותחת את ליבי

 אני מצפה לטוב ביותר שיקרה

 באה מהלבאני 

 עושה את מיטבי ולא מחפשת קיצורי דרך

 אני שואפת שכל אחד יצליח ומשתפת פעולה

 אני מתמקדת בדרך שבה אוכל לשרת אחרים ולא חושבת על מה שאחרים יכולים לתת לי

 אני אומרת לעצמי מדוע אני יכולה להצליח 

 אני באה מתוך השלמות הפנימית שלי

 פן אוטומטיאני מודעת ושמה לב ולא פועלת באו

 אני מעריכה את הצלחתו של האחר ולא מרגישה מאוימת מהצלחתו, יש שפע לי ולכולם

 אני מתמודדת עם אתגרים ולא בוחרת ממאמץ-בכח השם

 אני משחררת דברים בקלות ולא נצמדת לדברים

 אני  מאמינה שמעולם לא מאוחר, אני פועלת כדי להגשים חלומות

שאני רוצה ולעשות מה שטוב לי, מפסיקה לחכות לקבל רשות מאחרים למה  אני נותנת לעצמי רשות להיות מה

 שמתאים לי

 אני מאמינה ששליחותי הייחודית חשובה לעולם

 אני עושה לפרנסתי את מה שני אוהבת ולא עובדת בשביל הכסף

 , אני מתמסרת לטוב הגבוה שלי!מסויםולא מתעקשת עד דבר  הנזקקותאני משחררת את תחושת 

 מת לשפע והשגשוג של הזולת אני תור

 אני עושה קודם כל את הפעולות הקשורות לייעודי הגבוה.
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 משפטים מחזקים:

 .תההסתפקואמונה היא הפך החמדה היא מידת 

 המאמין והבוטח בהשם יודע כי כל אשר נדרש לצורכו ולעבודת השם שלו הוא מקבל משמים,

 אין כלים אלו מחלקו כלל!-ואשר לא ניתן לו

 מה שיש לי זה בדיוק מה שאני צריכה לעבודתך.ברגע זה כל 

 לא יותר ולא פחות.

 

 

 אני בוטחת בך וברחמיך

 ולכן אני מתרגלת מחשבות של ביטחון

 אני הולכת אחרי מה שאני רוצה

 אני נכנסת להצלחה גדולה יותר

 אני אקטיבית

 אני מרוכזת בהתגשמות החלומות שלי

ם שליאני חווה הצלחה בכל תחומי החיי  

 כי אתה מקור הברכה

 אני חושבת בגדול והולכת אחרי החלומות שלי

 אני מתכננת תוכנית ואני עקבית ודבוקה בה.

 אני יכולה כי אתה נתת לי את הכוחות והיכולות

 אני חושבת מחשבות חיוביות הנובעות מאמונה וביטחון

 אני יודעת שהחיבור שלי לעולם של החסד מחבר אותי לחסד העליון שלך

ומוטיבציה. האמביציאני מלאת   

 אני מקבלת את עצמי כיצירה מושלמת של הבורא

 אני מגנט של הצלחה בכל תחום

 אני יודעת שאתה תומך בחלומות שלי

 יש לי דברים יקרים לתת לעולם

 

את מציאות חיי אתךיש בי את הכוח ליצור ביחד   

 אני מאמינה בך שאתה רחמן!
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מלאי אור ושמחהמעומק רחמיך אתה מעניק לי חיים   

 אני מרגישה מבפנים את האש הפנימית שלוקחת אותי תמיד כלפי מעלה

 

קל לי להגשים את החלומות שלי-בכוחך  

 ולתת את המתנות שלי לעולם.

 

 אני מוכנה לחוות חווית חיים מלאת שמחה וסיפוק

וכוחות המוטיבציזה קל לי להמשיך להיות מלאת   

ני אוהבת את עצמי בפשטותא  

בעצמי כי יש בי כוח אלוקי ואני בכוחו יכולה לעשות הרבה ומאמינה  

 אני רואה את העולם מתוך מבט מלא אמונה

 קל לי למצוא את השליחות שלי בעולם.

 אני הופכת להיות מגנט להצלחה.

 וגם בבית יש רוגע ושלווה

 אני מצליחה ליצור קשר עם הילדים ולתת להם את הנוכחות שלי

להעניק להם. אני מלאת אנרגיות וכוחות  

 

 

 כסף מגיע לחיי בשפע ובקלות

 וכסף יוצא ממני בהכרת הטוב והודיה

 כסף זורם לחיי עם אהבה והכרת תודה ותמיכה

 וכסף יוצא החוצה עם הכרת הטוב והודיה.

 אני מקבלת שפע גדול שיכול לתמוך בי ובמשפחתי לשנה הזו ולשנים הבאות.

 

המשמעותיים לך.מומלץ לשנן יום יום את המשפטים   

מדהימות ומרגשות מגיעות אל חיי. הרבה הזדמנויות  

תומכות בהצלחה שליאני מזהה שכל ההזדמנויות האלה   

הצלחהה לחוות אני פתוח  

ממש בתוכיההצלחה היא   

בכל מה שאני עושה האני מצליח  

מבפנים ומבחוץ אני מרגישה כל כך מוצלחת  

, עבור מערכות יחסים מוצלחות וגם שפע כלכלי.מוצלחיםהמוח שלי הוא מגנט חזק עבור רעיונות   
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והולכת על זהכי אני יודע מה אני רוצה  האני מצליח  

 אני מגדיר את ההצלחה שלי ואני יוצר אותה

ויצירתיים של רעיונות מוצלחיםעוברים בתוכי שפע   

ואינסופית ההצלחה היא בלתי מוגבלת  

בכל הדרכים המכך שאני מצליח תינהנאני   

בכל מה שאני עושה המצליח אני  

האני ראוי  

בקלות ומתוך חיבור אליך. אני מושך שפע  

בחכמה אני משתמש בכסף בתבונה  

מרגש בצורה שבאמת מתאימה לי זהלהרוויח כסף   

עוד  ככל שאני נותן יותר אני מקבל בחזרה  

בכוחך לפתור כל בעיה האני יכול  

אינסופי של אהבה ותמיכה וכסף שפע תאני מקבל  

ע לי שפעמגי  

 יש לי זכות לחיות טוב

מבפנים ומבחוץ אני עשיר  

 יש לי חיים מאושרים

 אני לומד מאנשים מצליחים

ההצלחה שלי שמייצרת את אלוקית גרעין של גאונותאני   

האני נדיב  

כל אדם ומכל ניסיוןמ תאני לומד  

 אני מקבל עזרה בענווה

 כסף לא שולט בי

 ומשתמשת בו לעבודת הבורא. אני שולטת בכסף

 אני זוכרת להמליך את הבורא על כל כשרון והצלחה.

 כל רכושי הפנימי והחיצוני הם של הבורא.-אין לי מעצמי דבר

 בהצלחה בחווית השפע שלכם!

 בהערכה רבה

 חוה שמילוביץ

 

 havaor20@gmail.comגובות ושאלות לת


