
להרפות, ליהנות ולהרוויח יותר
מהעסק שלך



לא יודעת מה איתכן... אני כבר התעייפתי מעוד ועוד
קורסים של שיווק, פרסום, מיתוג, ניהול זמן, כתיבה

שיווקית, מפות דרכים להצלחה בעסק... 
 

לא נשאר לי זמן למה שאני הכי אוהבת לעשות, שזה
להכין חומרים חדשים לקורסים שלי, ללמוד, לנוח,
לקרוא ספר, לראות סרט מתח טוב בנטפליקס, לשבת

לקפה עם חברה, לבהות בתקרה...
 

נו... הבנתן, יש עולם שלם מעבר לשיווק העסק שלנו.
 



גילוי נאות
אני לא באה מהצד של החתן, דהיינו מאחד מהתחומים של

היעוץ העסקי ( בעבר הרחוק היה לי עסק לליווי עסקי רוחני )
אלא מהצד של הכלה- אמא אדמה, בריאה, קסם... איך

שתרצו לקרוא לזה, לאהובה הזו שרק רוצה שנצליח ושיהיה
לנו טוב...

 

"מה זה כסף? הצלחה של אדם היא כשהוא קם בבוקר
והולך לישון בלילה, ובין לבין הוא עושה מה שהוא רוצה"

בוב דילן



נקודת המפנה שלי הייתה כשנרשמתי לקורס שיווק (עוד אחד).
באמת קורס מושקע עם המון נתינה מצד המנחה, שהיה מאוד מקצועי.
הייתה לנו קבוצת ווטסאפ של מאות אנשים, וקיבלנו משימה לכתוב מה

אנחנו רוצים להשיג בשנה הקרובה.
והווטסאפ המה וגעש כל היום, בהודעות מסוג- אני רוצה עוד 20 אלף

שח בחודש, אני רוצה 50 אלך בחודש, אני רוצה לעבור לשלושה
מספרים לפני הנקודה... זו הייתה רוח הדברים.

 
וברגע רענן אחד, הרגשתי שאני ממש, אבל ממש, לא מתחברת לזה,

ועצרתי.
 

יצאתי מהקבוצה, אפילו החזירו לי את הכסף ללא שאלות לאחר שיעור
אחד, וישבתי לחשוב מה אני באמת רוצה. ( זה לא לקח יום ולא יומיים.

הרבה יותר )



רוצה

רק אני והקול שלי. לא מה שסיפרו לי שאני
צריכה. לא מה שחשבתי, בטעות, אולי, 

שאני צריכה, לא אמא שלי, לא קולגה שלי.  
א  נ  י

אני

מה אני באמת רוצה.  יש פה 2 מילים שכל אחת עולם ומלואו. 

לזקק את הרצון שלי, זה לא מעט. אני מוצאת
שהמחשבות על מה אני באמת רוצה מהחיים, זו
לא שאלה של מה בכך. ויש סביב זה כל כך הרבה

רעשים, ודעות, ומחשבות שבכלל לא שלנו,
שאנחנו רוצים בהם כי כולם רוצים את זה, כי זה

"נכון" לרצות את זה.



זו היתה נקודת מפנה חשובה לרווחה שלי.
 לא מיליונרית, אפילו לא עשירה. אבל חיה בשפע והודיה. קמה כל בוקר 

ומודה על הטוב.
 כסף נכנס בקלות לחשבון שלי, וזו לא קלישאה או משפט רוחני יפה.

 כסף זורם אלי בקלות כי סוף סוף אני מאפשרת לו, ולא עסוקה בלרדוף אחריו.



למי מכן שמכירה את סוראן האטלנטי ( ומי שלא, אני
ממליצה בחום ) סוראן הוא יישות רוחנית מלאה בחוכמה

והומור, ומתוקשרת ע"י שי גרברז.
 

סוראן אומר בהומור בכמה מהתקשורים שלו- אם הייתם
יודעים איך אתם נראים כשאתם רודפים אחרי משהו... 

אתם מפחידים!             הדבר שאתם רוצים בורח מכם. 
 
 



שמי שעובד עבורה להיות עם "רעל בעיניים", לעבוד
מבוקר עד ערב, להתאמץ, ואוהבת את זה, מעולה.

תמשיכי לעשות את מה שאת עושה. 
 

המילים שלי מיועדות לאלו שהתעייפו, שנמאס להן
מתוצאות שלא בהלימה לעבודה הקשה שהן עושות,
לאלו שלא מבינות למה הן לא מצליחות להשיג את
התוצאות שהן רוצות, למרות ההשקעה שלהן בזמן
וכסף, לאלו שמתוסכלות מהדרך העסקית שלהן, לאלו

שכבר בא להן לוותר על הכל... 
 

עוד חשוב לי לומר כבר עכשיו



אז אני רוצה לומר לך שזה לא צריך להיות כך. שאפשר גם
אחרת. אפשר להתרווח, ליהנות, ולהרוויח כסף מהשירות

שבאת לתת לעולם. מעבודה מדויקת ולא מעבודה קשה. 
 



אני לא באה כאן להציע לך תוכנית עסקית או שיווקית, אלא
נקודת מבט נוספת.

זה לא אומר שאת צריכה לזנוח את מה שלמדת או לומדת, או את
התוכנית העסקית שלך.

 
קחי את המילים שלי כנקודת מבט נוספת לעסק שלך. זה מה

שאני מציעה לך.
 

הדרך בה תשלבי את הכלים שלך, עם נקודת המבט שאתן לך,
היא לגמרי שלך. אין דרך אחת שנכונה לכולן. ולמה שתהיה?

בואי נתחיל...



המחזוריות של הטבע
 

בשלב מסוים בהתפתחות שלנו, איבדנו את הקשר לריתמוס האדמה ולמחזוריות של
הטבע. גם לאורך האבולוציה, אך גם לאורך החיים שלנו, ככל שבגרנו.

 
ככל שעברנו לחיינו המודרניים, והתרחקנו מעבודה מבוססת אדמה, ההתבוננות
והחגיגה של מחזורים אלו הפכו פחות חשובים. הבתים והרחובות הוארו באור

מלאכותי, ושמי הלילה, הכוכבים, הירח, עונות השנה, 
נדחקו מסדרי העדיפויות שלנו. 

 
רצות אחרי הזנב של עצמנו, להספיק עוד ועוד. 

לא מכבדות את הקצב הטבעי האישי שלנו, לא ישנות מספיק... 
אנרגיה מכוונת מטרה של חץ שלוח 

 
 
 



עד כמה את מחוברת למחזוריות של הטבע?

אם הטבע בכבודו ובעצמו, זורם במקצבים שונים, גם אנחנו יכולות.
יום ולילה, עונות השנה, ירח מלא וירח חסר...
לכל אחד מהם יש מקצב משלו, אנרגיה משלו.

גם לנו. 

עד כמה את מחוברת לאנרגיה הנשית שלך?

אנרגיה של חץ שלוח מכוון מטרה, היא אנרגיה גברית, 
וככזו היא לא מתאימה לנשים.

לא בקטע שוביניסטי, אלא לא מתאימה למבנה הנשי.
זרע (sperm) הוא חץ שלוח. לנו יש רחם חמה ועגולה.

ָמִים ָ ַחת ַהׁשּ ַלּכֹל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ּתַ
 ֵעת ָלֶלֶדת ְוֵעת ָלמוּת ֵעת ָלַטַעת ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטוַּע
ֵעת ַלֲהרֹוג ְוֵעת ִלְרּפֹוא ֵעת ִלְפרֹוץ ְוֵעת ִלְבנֹות
חֹוק ֵעת ְספֹוד ְוֵעת ְרקֹוד... ֵעת ִלְבּכֹות ְוֵעת ִלׂשְ



האם את יודעת מה הקצב שנכון לך?
הקצב שנכון לך, הוא זה שיביא לך שפע.

 

שאלות למחשבה

האם שמת לב, שכשאת פועלת מתוך המקצב הפנימי שלך,
משימות הולכות לך מהר יותר, ומדויק יותר?

 
האם שמת לב, שאחרי מנוחה טובה, או כשטוב לך ואת

מאושרת, משהו נפתח במציאות שלך? 
 
 



כמה רעיונות
 

לכי יותר לטבע...
עצמי עיניים, ושימי לב בגוף, איך הכל זז וזורם.

 
יותר להסתכל על עצים, צמחים ,ציפורים ופרפרים. 

 כל עונה, כל מחזור ירח, כל ווסת, הם חלק מזרימה נהדרת. 
הרגישי את הזרימה הזו ...הכניסי אותה למודעות שלך.

 
ברגע שאת נכנסת למצב זה, את יכולה להצטרף לזרימת החיים במקום לנסות לשלוט בה. 

ברגע שאת לומדת כיצד להתמסר, להכנע, לזרימה הזו, ולנוע איתה, 
כשאת הולכת עם זרימת החיים,  את תרגישי את זה גם בעסק שלך.

 
העסק שלך הוא חלק מהזרימה הזו, פשוט תכניסי אותך ואותו לגל...

 
 
 



 
 

קצרה היריעה במסגרת הזו, להתחבר למחזוריות של הירח ועונות השנה,
ולעבוד איתם.

 
אם הנושאים האלו מעניינים אותך, לא חסרים חומרים ברשת,

וגם באתר שלי.
 
 
 
 
 
 
 
 



לגלוש על הגלים
 

בהמשך למחזוריות  של הטבע, שימי לב לגלים של המחזוריות הזו... יש זמנים בשנה
בהם השמש זורחת גבוה בשמים, מחממת, הימים ארוכים, לטבע יש הבעה מלאה

 ויש זמנים בהם הצמיחה מאטה, הטבע מרפה מהישן, ומתכנס פנימה להתחדשות. 
האור משתנה בין עונות השנה, יש לו מרקם ואיכות שונה...

הצמחיה, בעלי הכנף, איכות האוויר... הכל בריתמוס, הכל בתנועה.
 

גם לך יש מחזוריות משלך.
אל תתעקשי ביום שלא בא לך להיות משימתית, לפעול במרץ.

כבדי את האיתותים של הגוף שלך. מה הוא מבקש ממך עכשיו?
 
 
 
 



 
עכשיו את בטח אומרת לעצמך...איזה שטויות,

יש דברים שצריכים להיעשות, ומה זה לא בא לי? מה אני, ילדה קטנה?
 

אז כן, אני יודעת שיש מטלות ואילוצים,
ולעיתים צריך גם לעשות דברים שלא ממש בכיף שלנו.

 
אם ממש אי אפשר לדחות את העשיה של דבר כלשהו, עשי 

אותו. אבל לרוב, זה רק המיינד שמספר לנו שהעולם יחרב,
אם נקח חופש בשעות הקרובות מעשייה, ונשב לשוקו חם עם

ספר טוב.
 

כשאנחנו עושות משהו מתוך תנועה פנימית, הוא יעשה טוב
יותר, מהר יותר ומוצלח יותר. ולהיפך...

 
 
 



מזה זמן מה, שאני מתכננת לסדר את הבלאגן שיש לי
במרפסת, ואיכשהו לא יוצא, ולא בא לי, ולא קורה.

 
שחררתי. לא אוהבת לעשות דברים כשזה לא בא מתוך

התלהבות וחשק.
 

עברו כשבועיים... יום אחד קמתי וכל מה שרציתי היה
לסדר את המרפסת, לזרוק, לעשות סדר, לארגן מחדש...

עשיתי את זה בהתלהבות. סיימתי מהר משחשבתי,
הפעולה מילאה אותי ושימחה אותי.

 
כך גם בעסק שלנו. אם זה לא מצב של MUST DO, אני
מאפשרת לעצמי לפעול מתוך תנועה פנימית של שמחה

ורצון. זה פשוט משתלם לי. 
 



 
 

למה רווחי לנו לפעול מתוך מקום של שמחה בעסק?
 
כי אנרגיה של שמחה, היא אנרגיה שמרחיבה.

ברור שאותנו. אבל לא רק. גם את הדבר שאני עושה. את המוצר שלי, את השירות שלי.
שמחה זה תדר שאנשים רוצים להיות חלק ממנו.

 
ידעת שיש קשר בין התודעה שלך ששמה פוסט בפייסבוק, לתגובות שתקבלי?

שיש לך השפעה אנרגטית על כל מה שאת פועלת דרכו? על כל מה שאת מוציאה לעולם?

מזמינה אותך לעשות ניסוי ולבדוק את זה.
תנסי להעלות דף נחיתה כשאת ביום לא משהו....וכשאת מאושרת, שמחה, מרוצה,

מסופקת, בהודייה.  וחפשי את ההבדלים. בתוצאה, בהדהוד של זה לעולם...
 
 
 



זה ממש בסדר שיהיו לנו ימים פחות טובים, ימים שנהיה בלי אנרגיה,
ימים שנרגיש  שאין לנו מה לתת לעולם...

זה טבעי. פעם חשבתי שזו רק אני שמרגישה כך:)
 

לא תמיד 'מוכרחים להיות שמח'.
רק שבימים האלו, מותר ורצוי להוריד הילוך, ולעשות דברים אחרים

שיותר נכונים ומכבדים את הלך הרוח האנרגטי שלי.
 

לנשים יש גלים, וככל שנלמד לרכב על הגלים האלו, כך נדע לזהות מתי הזמן הנכון לסוג העשייה, 
ונאפשר לרוח להעיף אותנו קדימה. 

ללא מאמץ, בקלות, באהבה, להרחיב את ההשפעה שלנו, ואת השפע שלנו,
רק מלהיות קשובות לעצמנו!



מה המהות העמוקה שלך?
 

אחת ההבנות החשובות שהיתה לי, היא מה המהות העמוקה של מה שאני עושה.
ובמהות הזו, אני לא מדברת על "המתנה" שלך, על הגיפט שלך.

אלא אנרגיה בסיסית שאיתה הגעת לעולם. 
עכשיו, אין פה שיפוט, אין פה טוב או רע, 

אין יותר או פחות, אין שווה ולא שווה.
 

איך נאמר כבר? יש לנו 2 אפשרויות התנהלות בעולם:
להיות מי שאני ולרצות להיות משהו אחר, או להיות מי שאני.

 
 



 
אני גיליתי שלא נועדתי למלא אולמות! 

אפילו לא כיתות גדולות! 
גיליתי שההשפעה שלי היא כזו, שלעיתים אני יודעת עליה רק בדיעבד...

ושהיא חזקה, ושהיא לא מתאימה לכולן
ושאני מגשרת בין עולמות. רוח וחומר, חומר ורוח. מתרגמת. (זה בקצרה)

 
זה מאפשר לי לעבוד עם האנרגיה שלי באופן נכון

ולא להתאמץ להיות מה שאני לא!
אני פותחת קבוצות בוטיק קטנות, אני פועלת בדיגיטל,

ולא מתאמצת, כמו נשים מופלאות אחרות שזה כן נכון להן, 
לעבוד עם קהל רב.

אני מבינה את המהות של העבודה שלי, ויודעת מתי להגיד כן, ומתי לומר לא.
 



האם את יודעת מה המהות העמוקה שלך?
איזה תפקיד שבטי את נושאת? האם את זו שמאירה רחב?

האם התפקיד שלך ללוות לאורך זמן? 
או שאולי נגיעה, והם ממשיכים בדרכם?

האם את צריכה לתת עומק, או טעימות?
 

עכשיו הנה הקאצ'. זה לא מה שאת רוצה. מה שבא לך...
זו לא תשובה שבאה מהמיינד, אלא מה'רוח' שבך.

 
גם את התשובה תאכזב אותך בהתחלה, יש בה שחרור, כי
היא עוד צעד לתנועה הנכונה שלך בעולם, זו שתביא לך

שפע, שמחה וקסם.
 

שאלות למחשבה



 
יש נשים שהצליחו בעסק שלהן, גדלו וגדלו, ההוצאות שלהן גם גדלו מאוד,

ההתעסקות שלהן הפכה להיות בשיווק ופרסום, ולנהל את האנשים איתם הן עובדות,
והעסק לא המשיך להתרומם, אפילו התרסק.

 
במהות שלהן, הן רק רצו להתעסק בצד של השירות או המוצר שהן מוכרות,

ולא בכל מה שמסביב. הן לא אהבו את זה, זה לא שימח אותן, 
זה גזל מהן הרבה אנרגיות...

 
ויש כאלו שהעסק שלהן יפרח מכל ההתעסקות שמסביב, שהן נועדו

לעבוד עם הרבה אנשים! שהרעב הזה, הוא הטבע שלהן.
 

וזה מה שאת צריכה לגלות: מי את, יקרה? מה נכון לך? מה משמח אותך?
 



 
 

וקצת גם בעניין ה"רוצה"
 

יש בתוכנו כל כך הרבה קולות שמספרים לנו כמה אנחנו צריכות להרוויח כדי להרגיש טוב
עם עצמנו... שימי לב היטב שזה לא המספר של המנטור שלך, או של הקולגות שלך במעגל

העסקי שאת חברה בו, ( לפעמים זה גם לא המספרים שלהן, אלא מה שסיפרו להן). כל
מספר הוא טוב וראוי, אם הוא שלך.

 
כל מטרה היא מעולה, אם היא באה ממך, מהצרכים שלך, ומתוך מודעות מלאה למחיר

שייגבה ממך. ( פחות בית, פחות זמן ילדים, פחות בהייה כללית בתקרה)
 

אז הנה עוד שאלות סופר משמעותית להרהר בהן:
לאן אני מכוונת, מה זה יגבה ממני, והאם אני מוכנה ורוצה לשלם את המחיר של זה?

 
 
 



רק אני והקול שלי. לא מה שסיפרו לי שאני
צריכה. לא מה שחשבתי, בטעות, אולי,
שאני צריכה, לא אמא שלי, לא קולגה שלי.  

א  נ  י
 

זו באמת לא שאלה פשוטה בתוך כל רעשי
הרקע שיש. רעשים וקולות שמספרים לי
איך אני צריכה לפעול בעולם, ותראי איך
כולן כל כך מצליחות, ועושות, ויפות,

ואופות... ואיפה את?

אני

ואני חוזרת להתחלה. זוכרת? לשאלה מה אני באמת רוצה. 



ואני מזכירה, שאין תשובה נכונה או לא נכונה.
יש את הקול הפנימי שלך שיודע...

יש את התנועה האישית שלך, שמרגישה איך וכמה מדויק לך לעבוד...
 

אחרי שנים של וורקוהוליות, אני למשל גיליתי איזשהו איזון נעים, שאני עדיין לומדת
לנוע בתוכו: איזון בין השקעת זמן סביב עבודה, ומתן מקום לדברים נוספים

שמשמחים אותי כמו- אומנות, יציאה לטבע, טיפולים שאני מקבלת, 
 ימי טיולים עם אמא שלי, ועוד... 

יש קורלציה מלאה בין כמה אני נהנית מחוץ לעבודה ומאפשרת לעצמי, ובין ההכנסה שלי!



טקסים וחגיגות
 

לאחרונה, סיימתי להכין אחד מהקורסים הדיגטליים שלי, ומיד רציתי לעבור להכנת
הקורס הבא. זה המיינד שסיפר לי שאסור לבזבז זמן.

 
מזהה כבר את נוגש העבדים הזה. עצרתי. קבעתי שאני לא ממשיכה עד שאני לא

חוגגת את מה שכן עשיתי.
לקח לי זמן לא קצר להכין את הקורס, היו מהמורות בדרך, ולבסוף הוא יצא ממש

 כמו שאני אוהבת, ויותר מזה. למה שלא אעצור לחגוג את זה?
 

אנחנו זקוקות למרווחי הזמן האלו.  אנחנו צריכות רגע לסמן לעצמנו וי,
לטפוח על השכם... כל אחת בדרכה שלה.

 
 
 



 
אני אוהבת טקסים. היום שלי מורכב מטקסים קטנים.

אז עצרתי לטקס הודיה קטן. שמחתי בתוצאה, 
איחלתי לי שפע, ברכה ומשמעות במה שיצרתי.

איחלתי לעצמי שמי שצריך להגיע לחומר הזה, ימצא אותו בקלות.
 

את לא חייבת לעשות כך בדיוק.
בא לך לפרגן לעצמך כיף אחר? נהדר. עשי מה שעושה לך טוב, 

אבל תחגגי יצירה מוגמרת. זה נכון לך, למוצר שלך, ללב שלך, לילדה שבך.
 



לשחרר נכון ולא נכון בשיווק שלך
 

אין פעולות נכונות לכווווולם!
בגלל אותם גלים, בגלל הייחודיות של כל אחת ואחת, בגלל שאת עולם שלם,

אין מתכונים שיתאימו לכולם.
 

אני מכירה כאלו שלא כותבות בפייסבוק והיומן שלהן מלא, ואני מכירה כאלו שהפייסבוק תפור
עליהן בול, וכל פוסט שלהן מהדהד היטב ומביא להן תנועה (לאתר או לעו"ש)

 
בואי אספר לך משהו חשוב. אין מילים "חזקות" לטקסטים שלך. 

לזו שהמילים האלו, יושבות עליה טוב, והן טבעיות לה, זה יעבוד לה... 
ולמי שזה לא חלק מהשפה שלה, מהאנרגיה שלה, זה לא יעבוד.

אל תקחי מילים של אחרים, ותאמצי אותם כשלך. לחוסר אותנטיות אין הדהוד נכון.
 
 
 



השיווק של העסק שלך צריך להתאים לך כמו כפפה. 
אחרת : 

 
או שזה לא יעבוד בכלל

 
או שזה יעבוד בקושי ועם הרבה מאמץ 

 



 
ויותר מזה. 

כל משפכי השיווק שלך, יש להם חלק מינורי בבניית העסק שלך.
תבדקי כמה קולגות שלך שעושות הכל לפי הספר, ולא מצליחות להתרומם.
הן לומדות, הן עושות, הן בקבוצות שיווק, אולי אפילו יש להן מנטור צמוד...

ומשהו לא עובד... זה לא זה...
שלא לדבר על כמה זה מעייף. 

 
לכן אני אומרת, אל תוציאי שקל על קמפיינים,

 לפני שאת עובדת על התודעה שלך.
תשתחררי קצת, תהני!

 
 
 
 



מכיוון שאני מאוד מאמינה בכוח של האנרגיה בה אנו
עושים דברים, איך היא יוצאת לעולם, ואיזו תהודה תהיה

לה, אני מברכת פעולות לפני צאתם לדרך.
 

ואני רוצה לתת לך תבנית בה תוכלי לבנות לך ברכה
משלך.

 

תעבדי עם התבנית הזו, רק אם את באמת מודעת לכך 
שהפרנסה שלך היא לא מהאנשים שמשלמים לך.

היא מהבריאה\מהבורא, כשאת פועלת נכון בעולם.
אם זה לא ישלם, מישהו אחר ישלם. זו לא הדאגה שלך!



אני פונה ל... ( אלוהים, כוחות הבריאה, מלאכים... כל מה שמדויק לך ומתאים לעולמך)
אני ניגשת עכשיו ל.... ( מה את הולכת לעשות?)

בידיעה שלמה ומוחלטת שעשיתי את חלקי בהשתדלות כנה.
 

(...X רווחה, שפע, סכום כסף ) ....  אני יודעת שלא אני ולא כוחי, הם אלו שיביאו לי
ושאני רק שליחה למתנות שעוברות דרכי.

 
 אני זקוקה ל... ( רווחה, פרנסה טובה, הכרה... ) בעולם הפיזי, על מנת שאוכל

להמשיך למלא את חלקי בהבאת הטוב לעולם, 
דרך המתנות והכישרונות הייחודיים לי שנוצרתי עבורם, ומבקשת את עזרתך\ם בכך.

בקלילות, שמחה וזרימה. תודה.
 
 
 
 



הנוסח הזה הוא הצעה בלבד. שני אותו כראות עינייך.
הורידי, הוסיפי, עד שתהיי מרוצה ממנו.

 

, ץ מ א מ י  ל ב ה  כ כ  , ך ר ד ה ל  ע ו  , ם ל ו ע ב י  ע י פ ש ת ש ך  ל ת  ל ח א מ י  נ א
ך ל ש ע  פ ש ה ת  א ד  ו ע ו ד  ו ע י  ב י ח ר ת

גרשום ת  י גל



 – י  י מרפה ממי שאנ "כשאנ
ת"  ו הי ל ה  י עשו י  מי שאנ ל י הופכת  אנ

לאו דזה 


