
אני מוביל/ה את
היום הזה עם
אהבה עצמית

 



למה הכל עובד
כל כך טוב בחיים

שלי עכשיו?
 



אני בוחר/ת להיות
עדין/ה ומכיל/ה

כלפי עצמי



למה אני
מספיק/ה?

 



אני מתמודד/ת עם
היום הזה עם מיינד

פתוח וגמיש
 



למה אני תמיד יכול/ה
להבין מה לעשות?

 



נתתי את ההכי טוב
שלי היום, במידה

שיכולתי
 



למה אני כל כך
אהוב/ה?

 



היום נגמר עכשיו, ואני
משחרר/ת אותו.
 אני מרשה לעצמי
לנוח ולאפשר למחר
להיות יום חדש

 



היום נגמר עכשיו, ואני
משחרר/ת אותו.
 אני מרשה לעצמי
לנוח ולאפשר למחר
להיות יום חדש

 



למה אני תמיד
משיג/ה את המטרות

שלי?
 



אני מאמין/ה בעצמי
וביכולות שלי

 



למה קל לי להרוויח
כסף עכשיו?

 



אני בוחר/ת לחיות
חיים של אושר

 



 למה אני כל כך
בר/ת מזל?
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כל מה שאני צריך/ה
נמצא אצלי

 



למה זה בסדר שאהיה מאושר/ת ?



דלתות של הזדמנויות ושל שפע
 נפתחות לפניי עכשיו

 



למה אני כל כך בטוח/ה עכשיו?
 



אני מלא/ת הערכת תודה על החוויות בחיי
 



למה אני כל כך טוב/ה ביצירת
 הזדמנויות נפלאות?

 



אני מאמין/ה בעצמי
 



למה כל מערכות היחסים שלי
 כל כך חיוביות?

 



היקום/בורא שולח אליי כל מה 
שאני רוצה, בזמן המדויק לי

 



למה הזדמנויות גדולות ממשיכות
 לבוא בדרך שלי?

 



אני ראוי/ה לכל הדברים הטובים
 שקיימים בחיים ושעוד יבואו

 



למה הבית שלי הוא מקום כל כך שמח?
 



יש לי את הכוח לשנות את הסיפור שלי
 



למה אני כל כך עשיר/ה ומבורך/ת 
בכל תחומי החיים שלי?

 



אני יודע/ת מה הערך שלי
 



למה אני מתעורר/ת כל יום 
ומרגיש/ה מדהים?

 



אני סולח/ת לעצמי ומשחרר/ת 
את עצמי מאשמה

 



אני משחרר/ת את עצמי מהעבר
ותפישות של אחרים אשר הגבילו אותי



למה אנשים אוהבים לתמוך בי?



אני סומך/ת על התהליך האישי שלי



למה יש לי את החברים הכי טובים?



אני במסע להפוך לגרסה הכי טובה
של עצמי



למה אני ישן/ה כל כך טוב עכשיו?



אני מאמין/ה שאוכל להיות כל מה
שארצה



למה קל לי למשוך אהבה ולשמור
אותה?



אני משחרר/ת מעצמי שיח פנימי
שלילי



למה זה כל כך קל להישאר ממוקד/ת
במה שאני עושה עכשיו?



אני בוחר/ת להפסיק להתנצל על מי
שאני



למה אני תמיד במקום הנכון בזמן
הנכון?



בדיוק כמו העצים והאדמה, גם לי יש
זכות להיות כאן



למה אני מושך/ת אנשים חיוביים?



אני עומד/ת מאחוריי הערכים והאמת
הפנימית שלי



למה יש לי כל כך הרבה אנרגיה?



אני מאוזן/ת ויציב/ה ועומד/ת על שתי
רגליי בצורה מקורקעת ומחוברת

לעצמי 



למה כל כך קל לי להירגע?



אני סומך/ת על עצמי



מדוע קל לתעדף את המשימות
החשובות ביותר שלי כעת?



אני פתוח/ה, ברור/ה וכנה 
בתקשורת שלי 



למה אני כל כך ראוי/ה לחיים
מדהימים?



יש לי את הזכות לבטא את דעתי



למה יש לי משפחה כל כך אוהבת?



אני מחובר/ת להדרכה הפנימית שבי



למה אנשים חושבים שאני 
כל כך מעניין/ת?



אני סומך/ת על האינטואיציה שלי



למה אני אוהב/ת את העבודה
 שאני עושה?



אני פתוח/ה לקבל השראה וברכה



למה אני מושך/ת אנשים שמביאים כל
כך הרבה אושר לחיי?



אני מחפש/ת חוויות שיעשירו את
נשמתי



למה קל לי לבטא את רגשותיי?



יש לי את החופש והכוח ליצור את
החיים שאני רוצה לעצמי



למה החיים שלי משתפרים מיום ליום?



אני מרשה לעצמי לעשות מה
 שנכון עבורי



למה אני אוהב/ת להיות כל כך
בריא/ה, עשיר/ה ומאושר/ת?



מה שאני אוהב/ת את בעצמי זה את
יכולת שלי ל______



למה שגשוג נמשך אליי?



אני נותן/ת לעצמי את האכפתיות
ותשומת הלב שמגיעה לי



למה אני מרגיש/ה כל כך מרוצה?



אני מאפשר/ת לעצמי מרחב נעים
ובטוח ללמוד ולהתפתח



למה אני מרגיש/ה כל כך אהוב/ה?



אני לא רודף/ת אני מושך/ת, מה
ששייך לי, יימצא אותי



למה אני בעל/ת ערך רב לעולם?



היום אני בוחר/ת לתת לדברים טובים
להגיע אליי



למה אני מושך/ת אנשים כל כך
מעניינים לתוך החיים שלי?



אני מרגיש/ה גאה בעצמי כש______



למה אנשים אומרים לי דברים כל כך
נחמדים?


