
יום  בליל  חצות  אחרי  קצת  שעה 
אל  שצופה  פרטי  ובבית  חול, 
שדות השרון שוקדים עדיין כ–15 
משתתפים על הרכבת חזון חייהם. 
נשים וגברים שנכנסו בשעה שבע 
קיבלה  פניהם  ואת  קשת  מעוטרת  דלת  דרך  בערב 
על  בהרצאה  סדנאות, שהחלה  מדריכת  רווח,  ענבל 
בחלל  הציבה  ובהמשך  החזון,  לוח  בניית  עקרונות 
ירכיבו  שמהם  מגזינים  עשרות  עם  מזוודה  החדר 

המשתתפים את החיים שהיו רוצים לעצמם. 
ההוראות פשוטות, כמעט ילדותיות: לתלוש דפים 
שתופסים את העין, את הלב, את החלומות. לתלוש 
המגזין  את  הצדה  לזרוק  בצד.  ולשים  רחמים  בלי 
ידיים. לאחר מכן לגזור  לאחר השימוש, הוא יחליף 
בתשומת לב את הפרטים מהדפים הללו. את המילים 
של  המתאר  קווי  את  בלבן,  או  בשחור  המודפסות 
הדמויות, את הצילומים של הבתים או של הנופים, 

ואז להדביק אותם על–גבי קרטון ביצוע. 
הדלת  דרך  המשתתפים  יצאו  הסדנה  בסיום 
בחזון  אוחזים  כשהם  הלילה  אל  הקשת  מעוטרת 
גזרי  פלסטי,  דבק  של  טרי  ריח  אפוף  חייהם, 
העיתונים עדיין לא יבשו, והם יניחו אותו בזהירות 
לביתם,  שיחזרו  עד  רכבם.  של  האחורי  במושב 
ויתלו את לוח החזון במקום שבו יוכלו לראות אותו 
בבירור, הוא כבר יהיה יבש, מודבק ומגובש. בתקווה 
שהשעות האלה שבהן תלשו, גזרו והדביקו יחוללו 

שינוי של ממש גם במציאות. 
הניו  מעולמות  השאובה  טכניקה  בכל  כמו 
או  ספקנות  גירוש של  מחייב  החזון  לוח  גם  אייג’, 
של רציונליות במידת מה; שכן מה כוחם של גזרי 

עיתונים, ששפר גורלם ומעטיפת דגים הפכו למושא 
חלומות, לשנות חיי אדם? אחרי הכול מדובר בנייר 
ובדיו, בקצת דבק פלסטי, וזה הכול. “ספק הוא דבר 
מעולמות  שמגיעה  רווח,  משיבה  בחיים”,  רצחני 
הניהול והשיווק ובאמתחתה תואר במינהל עסקים. 
בתוכם,  לחיות  רוצים  שהם  חלומות  לאנשים  “יש 
אבל הם לא מזיזים את עצמם לשם. השופט הפנימי 
הוא קטלן ידוע. לוח החזון עוזר לאנשים להחזיר את 
המחשבות שלהם לאיפה שהם רוצים להיות. כולנו 
תחילה;  במחשבה  מעשה  סוף  המשפט  את  מכירים 
לוח החזון מאפשר לאנשים לראות בעיני רוחם את 
את  ממקד  הוא  המחשבה.  זאת  מעשיהם,  של  הסוף 

תשומת הלב כדי להבין איפה הם רוצים להיות”. 
הרצונות,  גיבוש  או  המחשבה  רק  לא  אלה  אבל 
מגלה רווח למשתתפים; ללוח החזון יש כוח של ממש 
לחולל שינוי. וזה יכול לקרות גם מהר מאוד, לדבריה. 
רווח מספרת שכאשר היא ובן זוגה חיפשו בית משותף 
הם הכינו לוח חזון ממוקד לבית. בין היתר הם הדביקו 

אושר, דירה,  גבר, אישה
ה

להם  והיה  קשת,  מעוטרת  גדולה  דלת  של  צילום 
חודש בלבד למצוא את בית חלומותיהם. לאחר כמה 
לא  תחילה  הדלת.  אותה  אל  לכאן,  הגיעו  חיפושים 
היה סביר כי ישכרו את הבית, שהיה מעבר לתקציב, 
מעניינות  דרכים  יש  לחזונות  כי  מלמדת  רווח  אך 
את  שאפשר  כלכלי  פתרון  מצאה  והיא  להתממש, 
החלל  את  לחלק  הבית  לבעלי  כשהציעה  שכירתו, 

באופן שהתאים להם. 
עקרון  על  מושתת  רווח,  לפי  לכך,  ההסבר 
שפומפם   ,)The Law of Attraction( ההימשכות 
ללא הרף במחצית העשור הקודם בעקבות “הסוד” 
שנויה  אם  גם  לסנסציה,  שהפך  סרט   ,)2006(
שהביא  סרט  לאותנטיות;  הקשור  בכל  במחלוקת 
בידי  כי  אייג’, שגורסת  הניו  להמונים את בשורת 
על–ידי  שלו  המציאות  את  לעצב  הכוח  האדם 
המחשבות, המילים והדימויים שממלאים את חייו. 

לוח החזון מופיע במהלך הסרט בסיפורו של אחד 
המרואיינים, שמתאר איך נהג להדביק תמונות של 

מי אמר שהפרינט מת: מגזינים בשירות החזון 

הוראות הפעלה: לגזור ולהדביק מילים ותמונות 
ממגזינים, ליצור את לוח החזון האישי שלכם, ולהתחיל 

להגשים. צאלה קוטלר הותירה את הציניות על מפתן 
הדלת, התמסרה לסדנת הניו אייג’ שנמשכה עד השעות 

הקטנות של הלילה, ויצאה עם לוח חזון משלה
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דברים שביקש לחייו, ובין היתר הדביק תמונה של 
כמה  אנג’לס.  לוס  של  בפרברים  מפוארת  חווילה 
שנים מאוחר יותר, כשהוא פרק ארגזים בעת מעבר 
דירה, שאל אותו בנו מה זה הלוח עם התמונות. אז 
הוא גילה כי הצילום של הבית שהדביק לפני שנים 
מספר הוא הבית שאליו עברה המשפחה, “זה אותו 

הבית שצולם במגזין”, הוא פרץ בבכי. 
מאז היה נדמה כי את המיץ מהלימון הזה סחטו 
החזון,  לוח  הזה,  הכלי  דווקא  הנה,  אך  תום,  עד 
כאשר  יותר  טוב  עובד  המוח  רק  “לא  לחיים.  חוזר 
האינטואיטיבית  המערכת  גם  מוגדרת,  תמונה  יש 
ותת–המודע מתכווננים טוב יותר כאשר הם מונחים 
הכנת  “תהליך  רווח.  מסבירה  תמונה”,  על–ידי 
הלוח הוא תהליך יצירתי המכניס לפעולה את מוח 
היצירה, המרחב  ליצור מתוך חדוות  ומאפשר  ימין 

שממנו מתגשמות משאלות”.
של  המבוקשות  המשאלות  אחת  הוא  נדל”ן 
בה  שהתארחנו  החזון,  לוח  בסדנת  המשתתפים 
בני  תושבת  בדוי(,  )שם  חנה  למשל  כך  החודש. 
ברק, הדביקה צילומים של מטבח מרווח ושל סלון 
גדול מתוך רצון להרחיב את בית המשפחה. “אנחנו 
משפחה שאוהבת לארח”, היא מספרת. “אנחנו גרים 
בדירת שלושה חדרים בבני ברק, ואני מתלבטת אם 
לשפץ או לעבור דירה. לכן התמקדתי בזה בסדנה. 
הדבקתי תמונה של סלון עם מקום להרבה כורסאות 
וספה גדולה, כדי לתת הרגשה של מרווח. שמתי את 
הלוח בחדר השינה. עדיין לא קרה משהו מאז, אבל 
דירות  של  לפרסומות  יותר  לב  שמה  פתאום  אני 

למכירה באזור שלנו”. 
שהגיעו  אורנים,  מהיישוב  שוקרון  ומשה  חן  גם 
“אנחנו  דירה.  אלה  בימים  מחפשים  לסדנה,  יחדיו 
משהו  למצוא  מצליחים  ולא  בית  חיפוש  בשלבי 
ועומד בתקציב”, מספרת שוקרון.  ששנינו אוהבים 
“אני רוצה בית עם מטבח גדול ומואר, אז הדבקתי 
וגם  בעלי  וגם  מקרים,  צירוף  גם  יצא  כזה.  צילום 
אני שמנו בלוחות שלנו את אותה תמונה של דלת 
כניסה מסוגננת כחולה. אתמול הלכנו לראות בית, 
הוא  ממנו,  בשוק  והיינו  שראינו,  הראשון  והדבר 
היה  זה  כחולה.  מסוגננת  דלת  הייתה  הזה  שלבית 
מדהים. לא נראה לי שנסגור על הבית הזה, אבל יש 

תחושה שאכן הדברים קורים”.
תמונה  שהדביקה  מספרת  שוקרון  למשל,  כך, 
של פריז, עיר שמסמלת עבורה “את החיים הטובים 
הזה  הצילום  את  שמתי  לא  אבל  לחו”ל,  ונסיעות 
קיבלתי  והנה,  ספציפית.  לשם  לנסוע  כוונה  מתוך 
הזמנה ממישהי שגרה בפריז ומתחתנת בעוד, ורוצה 
שאבוא לחתונה. פתאום אני מחפשת טיסות לפריז 
ונראה שאסע. ענבל )רווח( אמרה לדמיין איך אנחנו 
להם  מייחלים  שאנחנו  כשהדברים  להרגיש  רוצים 
יקרו, אז חשבתי על הספר מתכונים שאני מוציאה 
התגובות  ועל  שלי  הבלוג  במסגרת  אלה  בימים 

שאקבל עליו”. 

שטרות של מונופול
נשים  ברובו  הוא  לסדנאות  שמגיע  היעד  קהל 
מעל גיל שלושים, מספרת רווח. מחיר ההשתתפות 
בסדנה עומד על 248 שקלים וכולל חומרים, אם כי 

מה הסוד ללוח מוצלח?
“הכי חשוב זה להתרגש מהתמונה”, היא מדגישה 
תוך כדי הדבקות וגזירות, “המוח לא יכול לשדר את 
המערבולת  מתרגש  כשהלב  אבל  ליקום,  המסרים 
שאת  בקשה  כל  מביא  והיקום  לעבוד  מתחילה 
מאמינה בה. אפילו אם לוח חזון נראה כמו משחק, זה 
טוב שאנשים ישחקו עם החלומות שלהם, אני רואה 
האפשרות  את  לאנשים  לתת  צריך  סביבי,  זה  את 

לחלום, ואז הכול מתממש”. 
כך או אחרת, בסוף התהליך ממליצה רווח להציב 
את הלוח במקום שניתן לראות אותו אך לא להראות 
אותו לכל אחד: “זה כמו תינוק חדש, צריך להראות 
עוד  טובות”.  עיניים  להם  שיש  לאנשים  רק  אותו 
היא מדגישה שצריך גם להיות ערים לכך שדברים 
מהלוח יתגשמו בצורות שונות, ולאו דווקא בצורה 
גם  פעולות  לעשות  “צריך  וכמובן  מצפים,  שלה 
בעולם הפיזי”. כמו כן, בתחילת התהליך, ממליצה 
לעצמכם,  תודה  שיש,  מה  על  תודה  “לומר  רווח, 

תודה למי שאיתכם ותודה ליקום”. 

גוזרים אל תוך הלילה
בעוד שבועיים תחגוג רג’י גמליאלי, גם היא מנחת 
סדנאות, ובין היתר סדנת לוח חזון, יום הולדת, והיא 
כבר מתכוננת להכנת לוח החזון השנתי שלה. “יש 
לי רוטינה שביום ההולדת שלי אני עושה לוח חזון”. 
אז  עד  שנים,  ארבע  לפני  החלה  היא  המסורת  את 

אני  החיים,  של  יפים  מקרים  צירופי  של  המוכר 
מנסה להקשות על גמליאלי, שמשיבה: “אנחנו לא 
יודעים איך זה מתגשם, אבל זה מוכיח שאנחנו לא 
סדנה  הוא  חזון  לוח  מתגשמים.  אכן  ודברים  לבד 
אחד  אותה.  אוהבת  מאוד  אני  זה  ובגלל  פרקטית, 
זה התת–מודע שלהם.  אנשים  מהדברים שמעכבים 
אנשים מחזיקים באמונות סותרות: מצד אחד רוצים 
הרבה כסף או בית גדול, ומצד שני מחזיקים תודעות 
כסף  הרבה  שעשו  שאנשים  כמו  אותם,  שמעכבות 
הם מושחתים, או שכסף זה דבר מלוכלך. אז אנחנו 

מציפים את כל הדברים בסדנה, מנקים את זה. 
“הדבר השני שאנחנו עובדים עליו הוא השאלה 
לי  מגיעה  שלא  חושבת  אני  אם  ראויה.  אני  אם 
זוגיות מאושרת, סביר להניח שגם אם אדביק 400 
עוברים  אז  יתממש.  לא  זה  החזון  לוח  על  תמונות 
להכנת  שניגשים  לפני  האלה  התהליכים  שני  את 
הלוח. זה תהליך מאוד חוויתי. אנשים ממש קורנים 

ושמחים בזמן שהם מכינים את לוח החזון שלהם”. 
כבר  השעה  להתווכח.  אי–אפשר  השמחה  על 
רווח  של  בסדנה  המשתתפות  ואחת  בלילה,  אחת 
עדיין עמלה על לוח החזון שלה, שעוסק רק בזוגיות 

זה מה שלבה  והיריון  ובילדים. חתונה 
בגזירות  מרוכזת  וכל–כולה  מבקש, 
ובהדבקות של צילומי זוגות ותינוקות 
ושל סמלי אהבה, שותפות ופריון. רים 
מרוצה  ויצאה  הלוח  את  סיימה  כבר 
כבר  חזרו  שוקרון  הזוג  גם  ביתה,  אל 
מתבוננת  אחרת  משתתפת  לילדיהם. 
מילה  הדביקה  במרכזו  שלה,  הלוח  על 
זה  שהפעם  מקווה  היא  רזיתי.   - אחת 
דרכה  בתחילת  זמרת  שירי,  יצליח. 
שהגיעה עם אמה, מזמזמת מנגינה כשהיא 

בשלבי סיום, חולמת על עתיד מוזיקלי. 
אל  העיתונים  גזרי  את  אוספת  רווח 
שקיות האשפה. 16 אנשים, כולל החתומה 
על שורות אלה, יצאו עם עוד כמה חלומות 
ממש  לקרות  יכול  “זה  הבהיר.  הלילה  אל 

מהר”, רווח מזהירה ומבטיחה באותה נשימה, 
מעוטרת  הכבדה  הדלת  את  אחרינו  סוגרת  כשהיא 
e הקשת המפורסמת. עכשיו נותר רק לחכות.  

עבדה בעבודות ניהול “קונבנציונליות”, כהגדרתה, 
עד שהבינה “שחסר לי בחיים החופש”. אז הגשימה 
את חזונה ויצאה לעצמאות, פנתה לעולמות הייעוץ 

וההנחיה מעולמות התטא–הילינג והמודעות. 
הארץ,  ברחבי  גמליאלי  מקיימת  הסדנאות  את 
ומחיר  אביב  בתל  לאחרונה  התקיימה  האחרונה 
“כשמבינים שיש  הוא 180 שקלים.  בה  ההשתתפות 
לנו יכולת לזמן לחיים שלנו את מה שאנחנו רוצים 
הופכים  ואנחנו  לפרקטיקה  הרצונות  את  מוריד  זה 
השאלות  “אחת  אומרת.  היא  לאחראי”,  מקורבן 
בעיה,  היה  לא  כסף  ‘אם  היא,  בסדנה  שואלת  שאני 
איך החיים שלכם היו נראים?’. זה דבר מאוד מאתגר; 

לאנשים הרבה יותר קל לענות מה הם לא רוצים”.
של  לסדנה  שהגיעה  בדוי(,  )שם  דלית  אבל 
גמליאלי לפני שנתיים, ידעה בדיוק מה היא רוצה. 
זוגיות ומכונית. בהכרח בסדר הזה. לשם כך הדביקה 
תמונות ומוטיבים מחיי זוגיות ומשפחה, ואת רצונה 
כחולה  טויוטה  של  בתמונה  סימלה  פרטי  ברכב 
הנחיות  נתנה  “רג’י  הלוח.  על  והדביקה  שמצאה 
הייצוגים של העתיד הדרוש  בז’ורנלים את  לחפש 
גברים  של  תמונות  “הדבקתי  משחזרת.  היא  לנו”, 
ושל זוגות, ואפילו תמונה של חתן וכלה אוחזים יד 
ביד. הכנסתי גם את הרצון שלי במכונית וגם בבית 
בכפר, ומצאתי תמונה של מכונית כחולה ותמונות 

של בתי עץ ונופים ירוקים”. 
חלפה שנה ודלית מצאה אהבה, “בן זוגי מצא את 
הלוח במרפסת באחת הפעמים כשסידרנו את הבית 
ושאל מה זה. הסברתי לו, ופתאום נפל לי האסימון. 
אפילו  כחולה,  מכונית  לי  יש  זוגיות,  כבר  לי  יש 
שבן  לי  התחבר  גם  ופתאום  אחר,  יצרן  של  שהיא 
זוגי נותן שירות לטויוטה, סוג המכונית שהדבקתי 
בלוח, במסגרת עבודתו”. השנים חיים כיום במושב 

וחובקים בת. 
“זה הדהים אותי”, היא מתרגשת. “הבנתי שהעברת 
את  מקרבת  ויזואליות  תמונות  למערכת  הרצונות 
כוחות היקום להתארגנות של המציאות גם מבחינה 
לראות  מצליחים  לא  אנחנו  פעמים  הרבה  מנטלית. 
כשנעצרים  ייראו.  שלנו  שהחיים  רוצים  אנחנו  איך 
לשאול ומקבלים תשובות, קל יותר לדעת על איזה 

אוטובוס לעלות ומהי תחנת היעד”.
בהסבר  להתנחם  או  גבה  להרים  שלא  קשה 

יעילותו של לוח החזון ככלי פסיכולוגי 
לא  זה  אבל  במחלוקת  כמובן  שנוי 
עמוק  להשתרש  החזון  ללוחות  מפריע 
ייצוג  הברית.  בארצות  אייג’  הניו  בתרבות 
למצוא  אפילו  אפשר  לטרנד  טרי  תרבותי 
כבר  שבה,  “בנות”,  המדוברת  בסדרה 
הדמויות,  אחת  עמלה  הראשונים,  בפרקים 
החזון  שלה  במקרה  חזון.  לוח  על  שושנה, 
כמובן  וישנה  הנכסף.  הבתולים  איבוד  הוא 
מכול  יותר  החזון  לוחות  עם  שמזוהה  מי 
אופרה  הרייטינג  כוהנת  הברית:  בארצות 
ווינפרי, שקידמה ומקדמת את הרעיון באופן 
לרשותה,  שעומדות  בפלטפורמות  אדוק 
מאפשרת  ואף   ,O Dream Board השם  תחת 
להכנת  ממוחשבת  לתוכנה  באתרה  להירשם 
דג’נרס  אלן  הקומיקאית  ממוחשב.  חזון  לוח 
אף הצהירה בתוכנית האירוח שלה, שהחלום 
שלה זה להופיע על שער המגזין של אופרה, 
למטרה,  ממוקד  הומוריסטי  חזון  לוח  ויצרה 

שבו הדביקה תמונות שלה ושל אופרה. 
שמדריכים  רבים  סרטונים  ישנם  ביוטיוב 
ואחרים  חזון,  לוחות  בהכנת  מתעניינים 
הפיננסיות  הצלחותיהם  על  שמספרים 
מוצעות  עוד  חזון.  לוחות  עשיית  בעקבות 
להכנת  אפליקציות  גם  הכלי  לחסידי  כיום 
חלקן  הסמארטפונים,  במכשירי  חזון  לוחות 
מבטיחות  וכולן  בתשלום,  ואחרות  בחינם 
שהוא  העתיד  את  ליצור  למשתמש  לסייע 
מכונית  את  להשיג  הפחות  לכל  או  מבקש, 
וחומרים  ממוחשבת  תוכנה  שלו.  החלומות 
באתר  גם  למצוא  אפשר  נוספים  משלימים 
ניתן,  ובו   ,vision board השם  את  הנושא 

כמובן, גם לרכוש עזרים משלימים. 

“הכי חשוב זה להתרגש מהתמונה”, 
אומרת רים, שמפיצה את בשורת הלוחות 
במגזר הדרוזי. “אפילו אם לוח חזון נראה 

כמו משחק, זה טוב שאנשים ישחקו עם 
החלומות שלהם. צריך לתת לאנשים את 

האפשרות לחלום, ואז הכול מתממש”

“ספק הוא דבר רצחני בחיים”, 
אומרת המדריכה ענבל רווח )בצילום(. 

“יש לאנשים חלומות שהם רוצים 
לחיות בתוכם, אבל הם לא מזיזים את 
עצמם לשם. לוח החזון עוזר לאנשים 

להחזיר את המחשבות שלהם 
לאיפה שהם רוצים להיות”

“הדבקתי אפילו תמונה של חתן וכלה 
אוחזים יד ביד”, אומרת דלית שביקשה 

זוגיות ומכונית. “הכנסתי גם את הרצון שלי 
במכונית וגם בבית בכפר, ומצאתי תמונה של 

מכונית כחולה ותמונות של בתי עץ ונופים 
ירוקים”. חלפה שנה ודלית מצאה אהבה

רווח  מהבית.  מועדפים  מגזינים  עם  להגיע  מומלץ 
החלה להעביר את הסדנאות בשנת 2008, אולם לפני 
שנה וחצי, היא מספרת, החל ביקוש עולה לסדנאות, 
שמבינים  “ברגע  סדנאות.  שלוש  מתוכננות  ולמאי 
יש  ליצירה,  ולהתמסר  הספקות  על  להתגבר  איך 
כאלה  ויש  חזון,  לוחות  ועוד  עוד  לעשות  אפשרות 
אומרת.  היא  חדש”,  לוח  ורוצים  לסדנאות  שחוזרים 
מאמנים,  אצל  תהליכים  שגומרים  כאלה  גם  “יש 
הם  אז  הוויזואלי,  הממד  להם  שחסר  ומרגישים 

מגיעים להשלים אותו בסדנאות”. 
רווח אפשר  הוראות הפעלה למתחילים? על–פי 
משפטים.  או  מילים  גם  ולהדביק  לגזור  ורצוי 
שמחה  חגיגה,  שמסמלים  בסמלים  גם  לתבל  ניתן 
למשל,  מים,  או  “רימון  לרצון.  בהתאם  זוגיות,  או 
בכל  מפרטת.  היא  שפע”,  רבים  עבור  מסמלים 
מבקשים  “אם  רווח,  ממליצה  לעסקים,  הקשור 
לבנות לוח חזון להצלחה עסקית חשבו על הלקוחות 
והדביקו  מצאו  נראים?  הם  איך   - המרוצים שלכם 
אותם בלוח. אם אתם מחפשים אחר שותף לעסקים 
או  אותם  המגזין  בתמונות  מצאו  לחלומות,  או 

סמלים הנוגעים לשותפויות, והדביקו”. 
זה  אם  חומריים,  דברים  גם  לבקש  ורצוי  אפשר 
ג’יפ או בית גדול או פשוט כסף. לשם כך מחלקת 
מונופול  של  כסף  שטרות  גם  למשתתפים  רווח 
שניתן להדביק בלוח במטרה להכניס את השטרות 
לסדנה  הגיעה  הכרמל,  מעיר  דרוזית  רים,  לחיים. 
מוצלח למדי בשימוש בכלי  ניסיון  רווח אחרי  של 
הלוח  על  להדביק  למשתתפים  ממליצה  והיא  זה, 
הרבה שטרות, או אפילו צ’ק עם סכום מדהים. לה 

זה עבד.
צומת  לפני  עמד  רים  של  בעלה  שנתיים  לפני 
ייעודי  חזון  לוח  בנתה  היא  אז  בעסקים,  חשוב 
שלושה  דמיוני.  כסף  סכום  גם  והדביקה  לעסקיו, 
צלחו  העסקים  אומרת,  היא  יותר,  מאוחר  חודשים 
הלוח.  על  שהדביקה  סכום  באותו  הגיע  והכסף 
חזון.  בלוח  שימוש  עושה  בעלה  גם  כיום  לדבריה, 
אז  בשפע,  הכול  את  נותן  אלוהים  תתפשרו;  “אל 
הלוח  על  השטרות  את  הדביקו  להתפשר.  למה 
כאילו כבר יש לכם הכסף הזה, כאילו זה כבר קרה. 
גם דברים חומריים הם אנרגיה, אז למה לא לבקש 
זה. כסף זה לא דבר רע, הוא מאפשר לנו  גם את 

לעשות דברים טובים”.
מהחיים  כחלק  רים  הגיעה  רווח  של  לסדנה 
החדשים שלה, שבהם היא מפיצת הבשורה בקהילה, 
ולא פוסלת להעביר בעצמה סדנאות כאלה במגזר. 
עבד  הזמן  כל  ובעלי  בית  עקרת  הייתי  “פעם 
האישה  הייתי  “אני  אומרת.  היא  בטיסות”,  והיה 
ששומרת על הבית ועל הילדים, עד שגיליתי את 
הכוח שיש לי ומאז אני חיה בעוצמה. אני מכירה 
הרבה טכניקות לעשות את זה, וגם את לוח החזון. 
הבנתי שאני יכולה לשים את כל מה שאני רוצה 

בעתיד שלי, ואת העבר לשים מאחוריי”.

אמריקה מאוהבת
מאופרה ווינפרי לשושנה מ”בנות”

משתתפי הסדנה 
בפעילות. גוזרים 
ומדביקים עד השעות 
הקטנות של הלילה

אחד מלוחות החזון 
שהורכבו, וערימת 

המגזינים. “המערכת 
האינטואיטיבית ותת־

המודע מתכווננים טוב 
יותר כאשר הם מונחים 

על־ידי תמונה"
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