
  



  ולהתפעל מהנשקףהעוצמה הפנימית שלי לזהות את : 1פרק 

  !במראה           

  

  כמעט אף אחד מאיתנו לא מודע לעוצמה הפנימית , כפי שסופר כבר במבוא

   שבשלב כלשהו בחייו הוא,תכונות/לכל אחד מאיתנו יש כישורים. שלו במלואה

  רצה בקרבתו או כי פחד שאף אחד לא י, כי פחד שיצחקו עליו, העדיף להסתיר

  . חברתיתאז יהפוך לדחוי כי פחד להתפס כחריג ו, נוכחותו אם יגלה אותן

   

כך , ככל שעובר הזמן וההסתרה נמשכת. אתם צריכים להבין כמה הדבר קריטי

 או ,עד שמגיע יום שבו שכחנו לגמרי שיש לנו בכלל, המצב הופך לקבוע 

, אז עולמנו הופך צר קצת יותר. תכונה או יכולת מסוימים, הייתה לנו אי פעם 

אנחנו מאמינים קצת פחות , אנחנו פוחדים קצת יותר, אנו מעזים קצת פחות

ואז אנחנו גם מתחילים להסתפק קצת בפחות ומתחילים להשלים עם , בעצמנו

  . דברים שעד כה לא היינו מוכנים אפילו לחשוב או לשקול אותם

  

 איך מגלים ?מה האבודה שלנואיך אנו מחזירים לעצמנו את זכרון העוצאז 

  ?אותנו בעבר" סיכן"את מה שנשכח בגלל ש , מחדש ומוציאים לאור היום 

  

  . כאן בחרתי לעשות זאת באמצעות  דמיון מודרך, יש כמה דרכים לעשות זאת

כי שינוי מתחיל בראש תרתי משמע וזו דרך טובה לעורר נשכחות ? למה

גם את רכיבי העוצמה מעתה לו ולתכנת מחדש ערוצים נוירולוגים כך שיכי

   .הפנימית שעד כה לא היו בפעולה

  

  . היא שנבחרה למשימה כאן "עצמי שלם ומלא תעוזה"הדמיון המודרך לטכניקת 

  



  :הנחיות לפעולה

לפני שאתם מתחילים , קראו את כל ההנחיות ואת עיקרי תוכן הדמיון המודרך �

  . לתרגל

אני , המודרך שאתם מבצעיםבכדי שלא תוטרדו ממידת הדיוק של הדמיון  �

כ לבצעו כשההקלטה נשמעת "ממליצה להקליט את תוכן הדמיון המודרך ואח

  .ברקע

  .נעים וודאו שאיש לא יפריע לכם במהלך התרגול, בחרו מקום שקט �

  .שבו או שכבו בנינוחות �

  . עצמו עיניכם ונשמו עמוקות ובאיטיות �

  .  פעמים 3חזרו על הנשימות העמוקות  �

  .  במוחכם על כל גופכם וודאו שאין מקומות מתוחים בגופכםעברו באיטיות �

לאחר שסיימתם את הסריקה וההרפיה . הרפו, אם מצאתם מקומות שכאלה �

 .של חלקי הגוף השונים נכנס לדמיון המודרך

  

  :עיקרי הדמיון המודרך

נדמיין שישות זאת נחנה בכל . נדמיין שאנו עומדים במרחק קצר מעצמנו

  .יות עליהן ניתן לחשוב והיא מושלמת בעינינוהאיכותיות האידיאל

, מודעות, חסד, אומץ,  כנות,יופי: ביותר נייחס לישות זותכונות הטובות את ה

  . 'וכו..... חמלה

  . ללא כל שיפוטיות,נמשיך לסקור את התכונות הנפלאות הנראות לנו

  .ישות זאת תהיה מלאה אנרגיה חיובית ואורה בוהק

  

וחושבים על הישות ) לא ממהרים לשום מקום (אנו משקיעים זמן, כעת

שבריאה הן פיזית והן חשיבתית ואומרים לעצמנו שזהו , המושלמת הזו 

  .הפוטנציאל שלנו



  

של , צלילים וקולות לעלות ולתאר לכם בהרחבה את הכוחות, תנו לתמונות

חלקן קטנות . תת  נוספוושימו לב איך ממעמקים עולות תכונות ויכול, ישות זו

אבל כולן אהובות מאד , כולן.  חלק עם נוכחות וכריזמה מהממות, ירותוצע

   .עליך

 - את האמת עלינו שזוכרת, חלק התבונה האלוהית שבנו- הישות האלוהיתזו 

כאשר אנו . על העוצמות המיוחדות לנו הטמונות בנו, על יכולותינו המדהימות

  ."אני אתה ואתה אני: "ת המיליםאנו שומעים א, בוחנים אותה בשמחה גדולה

מתמזגת באיטיות אל ו, הישות המושלמת הזו מתקרבת  אלינו לאיטה, ואז

  . תוכנו

   .זו של האני העצמי! עכשיו יש רק ישות אחת

 נרשה לעצמנו להנות. נחוש איך זה להיות מושלמים ובריאים לחלוטיןכעת 

  . עם שנרצהכדי שנוכל לחזור לכך כל פ, מהתחושה הזו ונזכור אותה

  

 נשמו שוב כמה נשימות איטיות ועמוקות ובזמנכם החופשי פקחו ,  לסיום �

  . עיניים

תם ייכולות ואיכויות שזיה,  התכונותכלקחו עט ונייר ורשמו לעצמכם את  �

אלה הם רכיבי העוצמה הפנימית . ללא כל סינון, במהלך הדמיון המודרך

לא יכול להיות זה לא , מה פתאום"שלכם ואם יש שם כאלה שאתם אומרים 

בעבר עד ששכחתם " קברתם"סביר להניח אלה הם רכיבי העוצמה ש.." אני

שימו מתחתם קו להדגשה והזכירו לעצמכם , רשמו גם אותם. אז כן..מהם

.כל יום את הנשכח



 

  

  

  

 .כל יום במשך שלושה שבועות, חזרו על הדמיון המודרך הזה �

  . וצמה שלכםבסופם תראו בהירות גדולה את הגדולה והע �

  . נסיכים ומלכים, אתם אכן אריות , בניגוד למקובל לחשוב



  ,ה יקרים/איש

  

אני מקווה שנהניתם מקריאת הפרק הזה וכי התרגול של הדמיון המודרך יעזור לך 

  . ויקדם אותך להצלחה עליה אתם חולמים

שים אני תקווה כי יש לכם עכשיו תמונה הרבה יותר טובה לגבי מי שאתם ולגבי האנ

  .המדהימים שאתם

אני גם מקווה שאתם מבינים עכשיו הנחיצות  ובדחיפות שיש בהוצאה לאור ויישם 

  . של העוצמה הטבעית והמולדת שלכם

  

  ,אז

  אם קריאת הפרק הראשון בספר עשתה לכם חשק לקרוא את כל הספר. א

           !ובחינם, להתחבר מחדש לעוצמה הטבעית-פר השלם על מנת לקבל את הס   

   . או לחצו עליו כאן, העתיקו את הקישור לדפדפן שלכם    

                       regi-ebook/il.co.ravpage.is://http 

 

   וצים וזקוקים ליותר העמקה עשיתם עבודה ראשונית ואתם מרגישים שר. ב

  . אני לרשותכם, במינוף העוצמה הטבעית והאוטנטית שלך    

  

רוצים עזרה בצעד הראשון של זיהוי ממוקד של העוצמות הפנימיות המולדות 

לחצו על הקישור שמופיע כאן וקבעו / לדפדןהעתיקו, והאוטנטיות שלכם

 . שלכם פגישת הזנקה למציאת העוצמות הפנימיות המולדותלעצמכם 

                         mail-regi/il.co.ravpage.is://http             

  

  , בהערכה גדולה למי שהנכם

   רינה שינברג

   net.bezeqint@rina-Sr  


