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פתיחה

אנוומההמגנטיותמהינביןכלשקודםראויהמגנטיותאחרבחיפושלדרךיוצאיםכשאנחנו
לדבריםשמאפשרתהמשיכה״,״כוחשנקראתהאנרגיהאותהעלמסתכליםכשאנומחפשים.
שישיתכןזהאיךעצמנו,אתלשאוליכוליםאנולהתרחק,אחריםולדבריםלהגיעמסויימים

משהו בתוכנו שיכול להשפיע על האירועים שבחוץ?
אתלעשותשיכולותשלנוהפעולותרקשאלהבמחשבהחיינואתלחיותיכוליםאנולכאורההרי

ידיעלידוע,רבזמןכברזהאךרב,משקלשלנוהיומיומיותשלפעולותנכוןזהואכןההבדל.
החיצונית,לפעולהמעברביטוילידישבאותמסויימותתופעותשישביותר,הגדוליםהחוקרים

מעבר למה שניתן לתפוס על ידי החושים שלנו (ראיה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש).

חומרשישמצאהשנה,100מ-יותרלפניכברשפותחהלמשל,הקוואנטיםפיזיקתתיאורית
שניםמזההפיזיקאיםאזלהתקיים.מתחילהואעליוכשמסתכליםשרקסביבנוביקוםמסויים

מושפעיםשלנווהחייםאחרחוקיםסטתחתשפועליםמסוימיםחומריםשישיודעיםרבות
מאותה תיאוריה ולעיתים נפגוש אותה במה שאנו אולי נכנה ״צירוף מקרים״ -

חשבתם על מישהו והוא בדיוק התקשר, רציתם משהו מדויק ובדיוק הדבר הזה קרה.
האם מדובר בצירוף מקרים? אולי.

יומיומיותפשוטות,תופעותלעין,שנראהלמהמעברשהםדבריםשישכךעללסכםנוכלאך
גלתדר,כיצדומראותלכך.דוגמאהןבאינטרנטהגלישהאומקיימיםשאנוהזוםשיחותאפילו,

מסויים, שהוא בלתי נראה, יודע להפיק תופעה פיזית.

לאחרלהפיקשיודעלוויןידיעלשמשודראותהלכנו,צעדיםכמהלנולהראותשיודעGPSהאו
מכן תופעה מספרית. מדהים לא?

ועל אף שמדובר בתופעות שאינן נראות לעין, הן משמעותיות ביותר לחיים שלנו.

להסתכלמתחיליםכשאנורקואכןעליו״.כשמסתכליםרקקיים״הירח-אמראיינשטיןאלברט
אולילמשלכךברורה.בצורהאותולראותמתחיליםואנולהתקייםמתחילהואמסוייםדברעל
כאלהאינספורמצאהואפתאוםג׳ינג׳יםאנשיםעלחשבכשהואאיךנזכרזהאתשקוראמי

שלנוהלבתשומתהסבתבהריון.להנראוכולםופתאוםלהריוןשנכנסהמישהיאומסביבו,
לתופעה, מקיימת אותה.

אושצפינוהעובדהביןהדוקקשרשישידועכברזההיוםשלהמדעישבעולםסתםלאוזה
מאוחרלגביהשנרחיבשרוט,טלישפרופסורמהלהתקיים.התחילוהואכלשהודברביקשנו
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יותר מכנה ״הנבואה שמגשימה את עצמה״.

שישמרגישיםשאתםכלשהואדםבמישהו.מסויימתקנאהלהרגישאולילכםשקרהיצא
הרבהכךכלעובדיםאתםושעליהםשלכםהחייםעבוררוציםשאתםהדבריםכלאתברשותו

זוגיות?כסף?בקלות:מאודשלולחייםאותםמושךוהואלהפיקמצליחיםלאופשוטזמן
קהילה? עסקים ולקוחות?

המשפחהאונולדהואשאיתוהכסףשלו,החייםשלבנסיבותתלויאולישזהלומריכוליםאנו
בחייוהחיצונייםהאירועיםעלביותרהמשמעותיתההשפעהכיבדיוק.כךלאזהאךנולד.שבה

של אדם קשורה לתפיסה הפנימית שלו ולדיאלוג הפנימי שקיים בתוכו.

יש משפט יפה שאומר - שההוויה שלנו מושכת את האירועים שאנו פוגשים בחיים.
להיותהפךהואקצרזמןואחריבלוטושזוכהתפרןאדםאותועלסיפוריםאינספורשמענואולי

שאותםהדבריםהרגשות,המחשבות,-שלוהפנימייםהחייםשתנאיבגללקורהזהשוב.תפרן
אנטנה,כמוממשוכך,פוגשהואשאותםהאירועיםאתיוצריםשלוהפנימיבעולםמארחהוא

דיאלוגבתוכנושקיימנוזהמעצםכברבחוץ,שפעלנומבלידבר,שוםלהגידשנצטרךמבלי
מסויים, הוא מקיים את האירועים שקורים בחוץ.

הדבר הזה מביא אותנו לכדי כמה מסקנות:
וכו׳)פיזימצבכסף,קשרים,זוגיות,קהילה,יחסים,(מערכותלנומחוץשקוריםהדברים.1

נשענים על העולם הפנימי שלנו (המחשבות, הרגשות, הדיאלוג הפנימי)
אושלנולחייםשמגיעיםהמסויימיםהאירועיםאותםאתמושךשלנוהפנימיהעולם.2

דוחה אותם מאיתנו.

בתוכנו קיימים שני חלקים, קיים חלק חיובי וקיים חלק שלילי.
רצהומתמידשמאזבתוכנוהחלקאותושלנו.הסיפורשלהגיבוראותוהואהחיוביהחלק

אואמהותמשפחה,זוגיות,שלבטוח,מאושריםהשפעה,שלחייםאוליגדולים,חייםבשבילנו
ואותוילדיםשהייתםמאזגדוליםחלומותלוהיוהגיבוראותואחרים.דבריםאוטובהאבהות
התרבות,שלהסביבה,של״הקולות״בושנולדולפניעודתמים,בשנים,רךשהיהמאזעודהגיבור

של תנאי החיים השונים של מה אפשר ומה לא, אותו אחד חלם בגדול.
״הנבל״-שנכנהמישל״קולות״בוונולדותמיםלהיותהפסיקהואהתקדמושהשניםככלאטאט

של אותו האחד בסיפורי האגדות שנועד להפריע לגיבור במסע שלו.
הנבלשהואבדרקון,פוגשהסיפור,שלהגיבורהנסיכה,לבאתלכבושכדילדרךיוצאהנסיך

שנועד לעצור אותו.
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החלקהואהנבלב״נבל״,פוגששלנוהסיפורגםככהובאגדות,בהוליוודטוב,סיפורבכלכמואז
אמונותלוישה״נבל״שלו.המסעאתלהשליםלולעזורושיכולרוצהשהגיבורמהלכלשמתנגד

מגבילות, שכנועים והרבה מאוד דעות קדומות על מה שאפשרי או בלתי אפשרי לביצוע:
לא״אתהטובה״,מספיקלא״אתתצליחי״,לאזה״אתיכולה״,לאאתזה״אתיכול״,אתהזה״את

ערך,חסריקטנים,להרגישלכםשגורםהפנימי״ה״קולאותושיהיהמהיהיהחכם״…מספיק
חסרי אמונה, שמקטין אתכם, עד שה״קול של הגיבור״ כבר כמעט לא נשמע בתוככם.

אולימאושרים,לאחייםתנאיתחתלעיתיםאתכםשםלגיבור,המתנגדה״נבל״שלהקולאותו
מועילותלאיחסיםמערכותשלהמשכיותאוטובה,לאזוגיותאואתכם,מספקתשלאבעבודה

או פורות עם חברים, ילדים, עם הסביבה.
אותןבגללהאלה,שהמחשבותאלאמקטינות,מחשבותבתוכומכילשהוארקלא״הנבל״אז

החייםשלהאפשרותשלמצומצםב״כלא״להסתובבלכםגורםיוצרות,שהןהרסנייםרגשות
שלאבעשיהמרובהשלכםהיומיוםבגללם,הנבל,כבשאךהגיבורשחזההאפשרותשלכם,

תומכת בכם.
מחזיקיםאוליאתםדומינו:שלאפקטנוצרהחייםשלמסוייםבתחוםבחיים,לכםטובכשלא

יתרעלמיידיתהשפעהיוצרוזהאוהבים,לאשאתםבעבודהעובדיםאורוציםלאשאנועסק
השדות בחייכם. מערכות היחסים שלכם יכולות להיות במתח או חשבון הבנק שלכם במינוס.

פטריציושאותומהמקוםאתכםמרחיקהבשמחהחוסרויוצרתהאנרציהמתוקףשנוצרתעשיה
שבו אנו מאושרים תמיד.מכנה - מקום של הפריחה, המרכז של הספירה, המקום1פאולטי

מכלהמרחקהספירה,שלהמרכזבאותושלה.במרכזנמצאיםשאתםספירהאוכדורדמיינו
החייםשהואהכדורשלבמרכזאתםכאשרכלומר,שוות.הספירהשלשבמעטפתהנקודות

הנכונההתשובהאתלהפיקמסוגליםאתםהנקודותמכלשווההמרחקבובמקוםשלכם,
לאירועים השונים של החיים.

לאנשיםגםאלאלכם,רקלאנכונהשהיאתשובהונותניםיצירתייםתמידאתםהספירהבמרכז
ונדנדומכםמשהווביקשושבאוהילדיםעםעצמכםאתמצאתםאולילדוגמא,פוגשים.שאתם

שפעםוהתלונה,כיפימשחקאוציוראיזהלעשותלהםהצעתםואזהפסקהללאוהציקולכם
היתה יכולה להוציא אתכם מדעתכם, הופכת אתכם מסוגלים להפיק תשובה יצירתית.

כך זה להיות במרכז של הכדור.

פטריציו פאולטי הינו מאמן מהמובילים בעולם בזכות תרומתו בתחום הפילוסופיה, המדע, האמנות והכלכלה.1
מפתחפאולטי,פטריציוקרןנשיאהמודעות,בעולמותמתקדמיםמודליםשפיתחהמוחלחקרמכוןבעלהינופאולטי

שיטת החינוך לאלף השלישי ומפתח מערכת ידע, שיטות וטכניקות שמטרתן לגרום לאדם ליצור טרנספורמציות מהירות.
השיטות שלו קיבלו תוקף מדעי על ידי אוניברסיטאות מובילות בעולם ואישרו את המחקר שלו על הספירה של המודעות.
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העתיד,אוהעברהחששות,הפחד,ידיעלמחוציםמרגישיםהספירה,במרכזלאשכשאתםבעוד
שליליייםברגשותחלשה,אותוקפניתתשובהנותניםואתםנמחצתשלכםהחייםשלהספירה

או בלבול, שואלים את עצמכם איך שוב נפלתם לבור של התגובה הלא נכונה.

מידהבקנהלחץעליהלהפעילשאפשרמושלמתממש,שלספירהפונג,פינגכדורנדמהאם
טוב והוא ישאר שלם, עד הנקודה שבה המטקה נתנה מכה חזקה מידי והוא ימחץ.

חוזריםכשאנואנחנו,גםוכךוספרי.עגוללהיותחוזרהכדורהחמיםהמיםשתחתהואהקסם
באותההפריחה,במקוםוהיופיהפריחה.במקוםחזרהעצמנואתמוצאיםאנועצמנו,שללמרכז

מהאתבדיוקעושיםשאנובאושר,מלאהנקודהשהיאשלנוהחייםשלהזוהמרכזיתהנקודה
מחכהתמידשהיאשלנו,למטרותביחסמכווניםהנכונות,המחשבותאתמארחיםרוצים,שאנו

והנקודה הזו היא המגנטיות.לנו. היא תמיד שם עבורנו.

מוכתביםביומיוםאותנושפוגשיםשהאירועיםלהסבירהמגנטיות,מהימלהסבירלדרךיצאנואז
על ידי המצב הפנימי שלנו והמצב הפנימי שלנו הוא שמושך את האירועים.

״שמושך״.המגנטשהואשלנוהפריחהבאזורעצמנואתנמצאכךעצמנו,שלבמרכזשנהיהככל
הבקשהשלשהכוחוככלהאנרגיהאותהאתימשוךתמידהואגבוהה,אינטליגנציהלמגנט

שלנוהמחשבותאםשלילי.באופןגםאבלחיוביבאופןיתממש.הואכךיותר,חזקהפנימית
יכוליםאנווטוב,נכוןפנימיבמקוםשכשאנובעודלנו,יקרוהאסונותכלאחתבבתיחדשליליות,

איתישהיהמישהוליכתבמזמןלאאלינו.שמתקשריםאנשיםנפלאים,אירועיםלפגוש
הואשאיתומישהועלחשבהואבסמינרשממשפאולטי,פטריציושלהמשיכה״״כוחבסמינר

היהמהתחשבועכשיוהמגנטיות.בדיוקזווזו,אליו.התקשרהמישהוואותופעולהלשתףיכול
קורה אם המגנטיות בחייכם לא היתה מקרית, היא היתה זמינה לכם כל הזמן. נפלא לא?

אנו יכולים ליצור, איך? בואו נדבר כעת על המתכון.

המתכון למגנטיות

באמתרוציםאנומהלהגדיר-1צעד

החיוביהקולאתפוגשיםואנועתה,זהדיברנועליהכספירה,שלנוהחייםעלמסתכליםאנואם
והשלילי בתוכנו. נרצה לצאת לדרך אל עבר החיים המגנטיים בהגדרה של מה אנו רוצים באמת.
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הרוח,שדה-הזובשאלהלהשתמשכדיהחיים״של״השדותשלברעיוןלהשתמשיכוליםאתם
אתםאוליהזו.השאלהעללענותכדיהיחסיםמע׳החברים,הקהילה,הקריירה,הכספים,הגוף,
מאושרים.יותרלהיותאואחרתעבודהרוציםאתםהמשפחה,עםהחברים,עםזמןיותררוצים

מה אתם רוצים באמת?
תענו על השאלה הזו בכנות ולעומק.

מה את או אתה רוצים באמת?

כי המגנט מתחיל מלענות על השאלה הזו בכנות.
ולארוציםשאנומהאתבאמתלמשוךיוכלשהמגנטכךשלנוהחייםאתלהתחילנוכלמשםרק

סתם דברים מקריים!

לבקש-2צעד

לבקש.
כשהיינו קטנים היינו מוצאים ריס ליד העין ומביעים איתו משאלה, ביום ההולדת עוצמים את

העיניים ומביעים משאלה בכיבוי הנרות.
מצאתי בעבודה עם אלפי אנשים לאורך הדרך שאחד מהקשיים הגדולים הוא לבקש את מה

לאוהםהילדיםעםזמןעודיחסים,מערכותעודבבנק,100,000₪עודרוציםהםרוצים.שהם
מבקשים את זה עבור עצמם כשהם קמים בבוקר וכשהם הולכים לישון בערב. ולמה? כי ה״גיבור״

חלש בתוכם, כי ה״נבל״ לקח פיקוד על החיים שלהם. כי הם הפסיקו להאמין שיש משמעות
ללבקש.

זו אותה התמימות שאבדה לנו, על ידי ה״נבל״ שכבש את הטריטוריה, שגרם לנו לחשוב שלא
קיים מרחב אמיתי למשאלת הלב.

במחשבה היהירה שלנו שגורמת לנו לחשוב שאנו שולטים בהכל והיוצרים של הכל ושאין
משמעות ללבקש, שכחנו את האפשרות הפשוטה והמופלאה הזו.

פרופסור טלי שרוט, במחקר שלה בקולג׳ האוניברסיטאי של לונדון מוכיחה את ״הנבואה
שמגשימה את עצמה״. היא טוענת במחקר שאנו מסתובבים כאנטנות אנושיות שמשדרות

תשדורת כימית של ממש, שגורמת לדבר לקרות, רק מעצם כך שהבענו את המשאלה.

אז הרבה מעבר לאמונה רוחנית כזו או אחרת, דעה כזו או אחרת, מדובר במדע, שבא וגורס
שכשמבקשים, מקבלים והציטוט המרתק הזה מתמצת את הסיפור של המגנטיות בצורה

מרתקת:
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״בקשו וינתן לכם, חפשו ותמצאו,
הקישו על הדלת והיא תפתח לכם.

כי אלה השואלים יקבלו,
כל אלה שמחפשים - ימצאו,

לכל אלה שנוקשים על הדלת - היא תפתח״

או הציטוט הבא:
״דע, שהמחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול

שיהיה כך״ ליקוטי מוהר״ן, קמ״א

אז הצעד השני הוא לבקש.

אחריות-הסרת3צעד

וזה מביא אותנו לצעד השלישי והחשוב במתכון. להסיר את האחריות ביחס לאיך הבקשה
תתמלא. זו לא האחריות שלך לדאוג ל״איך״ מה שתבקשו יגיע אליכם.

האחריות היחידה שלכם היא לבקש את החיים שאתם רוצים והאנרגיה של המגנט גבוהה, כבר
אמרנו, היא תלויה במשהו שהוא מעבר למה שאתם עושים או לא עושים.

יש דברים שפועלים מעבר לנראה לעין והתיאוריה של הפיזיקה הקוונטית מוכיחה את זה - יש
חומר מסוים ביקום שפועל בצורה שונה. אז הצעד הזה, שדורש בהתחלה מעט אמונה, הוא לא

לדאוג ולשאול - ״איך״. זו לא האחריות שלכם.

ה״נבל״שלהקולותזיהוי-הפנימיהדיאלוגשינוי-4צעד

דיברנו בצעדים הקודמים על כך שאנו אנטנות שמשדרות וקולטות. ומה שתשדרו באופן עוצמתי
יותר מתוככם, זה גם מה שיגיע אליכם. אם תביעו בעוצמה את הקולות המיואשים או המפוחדים
של ה״נבל״, אלא החיים שתפגשו ואם תביעו בעוצמה את הקולות של התקוה, האפשרות, הפרה

פיגורציה והאמונה של ״הגיבור״, אלה החיים שתפגשו.
אז מהרגע שהבקשה שלכם הובעה היא כבר מתחילה להגשים את עצמה, אלא אם מובעת
מבפנים בקשה אחרת, עוצמתית יותר של דאגה אחרת, פחד אחר. אם אתם מבקשים עבור

עצמכם עוד כסף ויש בתוככם קול שאומר- ״זה בלתי אפשרי, הדבר הזה לא יכול לקרות, אני לא
ראוי לדבר הזה״. או ״אני מבקש זוגיות״ ומופיעים הקולות שאומרים - ״אני מבוגר או מבוגרת, אני

הקולאתלזהותנועדהואכיבמתכוןחשובצעדהוא4ה-הזה,הצעדאזוכו׳.חכמה״צעיר,לא
של ״הנבל״ כשהוא מופיע, למפות אותו ולהתחיל ולראות איך הוא מנסה לצמצם אותנו במרחב

קטן, באזור רגיל, אוטומטי של הקיום שלנו.
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ברגע שהתחלנו לזהות את הקולות של ה״נבל״ לראות אותם, יש להם פחות כוח עלינו, מאחר ויש
מרחב בינינו לבין הקול של חוסר האפשרות. אנו מתחילים להטיל ספק בקול הזה ואומרים - ״זה

לא אני״. ואם יש מרחב ביניכם לבין המחשבה, אז יש מקום להכניס משהו אחר, אתם הגיבור,
שמאמין שבמסע שלו הוא יגיע להציל את הנסיכה, להציל את הממלכה, להשיג את המטרה

שלו.

לא נדרש לפעול באופן אקטיבי כדי להיות בזרם של המגנט. הזרם של המגנט קשור למיקום
הפנימי. ולכן כל מה שעלינו לעשות כעת הוא לעבוד על הדיאלוג הפנימי בתוכנו. לזהות את

הקולות של ה״נבל״, לתת להם פחות כוח וליצור ביניכם לבינם מרחב.

הפריחהבאזורלשהות-5צעד

הצעד הזה הוא צעד חשוב שבו יש משמעות לחפש פעם אחת ביום (לפחות) את המימד הפנימי
של השקט.

למה מימד פנימי של שקט? כי השקט מאפשר להתרחק מהרעש של הסביבה, של העולם, של
הדברים שלוחצים את החיים שלכם באופן מזויף. לקחת מרחק כדי להזכיר לנו את המקום אליו

אנו שואפים, מה שפטריציו פאולטי קורא לו - ״העצמי הטוב ממני״.

המקום הזה יכול להיות מוגדר כרגע של מדיטציה או רגע של שקט.
יש תרגולי מדיטציה שונים, הטכניקה המופלאה של פאולטי של

OMM one minute meditationהדיאלוגאתלשנותכדיאחתדקהמספיקהשבהפרקטיקה
.4הבצעדדיברנושעליוהפנימי

אז פעם ביום נרצה למצוא מקום של שקט שבו אנו יכולים להתחבר לשדה הפריחה שלנו,
להזכיר לנו מה אנו רוצים, מה אנו מבקשים, שמה שיקרה מהבקשה שלנו והלאה זו לא האחריות
שלנו. ובאותו השקט, המרחב שבו הכל קורה, למצוא עוד ועוד רגעים של אושר, שבו המרחק של

כל הנקודות מהמרכז של הספירה שווה, שבו אנו יכולים למצוא את השקט האמיתי ובאותו
המרחב הכל קורה בתהודה.

כשהמגנטיות מגיעה, היא משפיעה על כל השדות. פלוס יוצר פלוס ותהודה יוצרת תהודה. אושר
יוצר עוד אושר. אם באזור אחד של החיים אתם סובלים, בחוסר ההנאה הזה נוצרת תהודה

שלילית גם בתחומים אחרים.
למשל אם אנו סובלים מאוד בעבודה וזה גורם למערכת היחסים עם בן או בת הזוג להיות במתח,

או אם אתם עובדים בעסק שבו אתם סובלים, חשבון הבנק לא יגדל, העסק לא יתפתח. כי
כשאין תאימות בפנים אין תאימות בחוץ וההפך הוא הנכון, אז ככל שתשהו בשדה הפריחה כך

הוא יגדל וישפיע על עוד ועוד תחומים אחרים בחיים שלכם.
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סיכום

ויכוליםמשמעותייםהינםבמדריךתיארתיאותםוהרעיונותהחוקיםלכאן.עדשקראתםתודה
אנואליהםהחייםאתליצוריוםאחרייוםמצליחיםאנוכאשרבחייכם.עצוםהבדלליצור

שלנוהפנימיתהצמיחהאתלהפוךוהיכולתעולההסיפוקרמתמשתנה,החייםאיכותשואפים,
חברים,קהילה,משפחה,כספים,זוגיות,קריירה,-תחוםבכלומשתפרתהולכתעולה,לספירלה

ֿ מערכות יחסים, רוח וגוף.

נדרשת-בעצמנולבד,מבקשיםאנואותםהאלה,החייםאתליצורלהצליחפשוטלאוזהמאחר
תשומת לב למטרה שלנו, להצליח ולזכור אותה לאורך זמן ובתוך יומיום עמוס גירויים..

למעןהפועלתבקבוצהעבודהתוךהיאלהשתפרכדיביותרהיעילהכדרךמצאתיאותההדרך
מטרה פנימית משותפת של הגדלת היכולת הפנימית לחיות את החיים שנועדנו לחיות.

12מזהפאולטי,פטריציושלעצמיתלמודעותהבינלאומיהספרבביתשכזוקבוצהמדריכהאני
שאותםהפנימיהשיפורשלהללוהרעיונותועםאיתיקבועקשרמאפשרתהזוהקבוצהשנים.

סקרתי כאן.

על מנת לקבל פרטים נוספים על הקבוצה ולהצטרף אליה,
אני מזמינה אתכם לכתוב לי

מקווה שמצאתם את הידע שכאן מועיל עבור חייכם,
מאחלת לכם את כל הטוב ומעבר לו.

מהלב,
יעל

yaelg@mercur-e.com
052-3917880

@yaelglazer
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