אתם יודעים מה זה אומר?

בתחום מסויים השתנתה מקצה לקצה.

שמתי לב ממש לפני רגע,

אתם יודעים מה זה אומר?

שאני כל היום כותבת על דפי ענק.
זה אומר שגדלתם.
כל יום בחודשים האחרונים אני

זה אומר שאתם עסוקים בייעוד שלכם,

מחזיקה במקום עיפרון -טוש לורד

שאתם ממצים חוזקה שלכם בדרך הנכונה

ומציירת ,כותבת ,נועצת ומדגישה

לכם.

דברים ומילים על דפי ענק.
זה יכול להיות בכל תחום ,אין זה
אתם יודעים מה זה אומר?

משנה כלל ,העיקר לעצור רגע ולהסתכל
על החיים שלכם ,על העשייה שלכם

בהבנה הפרטית שלי זה אומר צמיחה.

ומיד תגלו מה תופס משקל משמעותי

פעם כתבתי את הרשימות שלי על

עבורכם.

דף ממו קטן )בעיקר בתקופה שלי כשכירה(
אח"כ עברתי למחברות בית ספר חומות,

אם המשקל נכון לכם ,הרי שאתם במסלול

)כשהתחלתי לתכנן את העסק(

ההמראה הנכון אל עבר היעד שלכם.

מאוחר יותר לכאלה שיקיות ומעוצבות

אם המשקל "מזייף" תשבו רגע

בכריכות עור יקרות )כשההצלחה דפקה בדלת(

תעצרו ותחשבו מה נכון יותר בסדר

והיום אני כותבת

העדיפויות שלכם ,מה הדבר המתאים

על דפי ענק לבנים וחלקים.

שתרצו לתת לו את המשקל.

)כי אני מתרחבת ,לא לא אני לא בהריון!(
תמיד אפשר לכוון את הסירה,
זה בהחלט מה שקורה לכולנו בחיים

תמיד אפשר להחליט ולשנות

כשנכנסת מחשבה לעשייה.

דאגו שהשינוי יקרה היום

כשמתחילים לרצות יותר או להעז יותר.

כשההגה בידיים שלכם.

הכל הופך לבהיר יותר למתוכנן יותר.
אתם יודעים מה זה אומר?
אני בטוחה שאם תעצרו רגע ותנסו
לחשוב על הרגלי העשייה שלכם

זה אומר שהיום ,עכשיו יש

תגלו מהר מאוד ,שדרך הביצוע שלכם

לכם את יכולת ההובלה העצמית.

היום עכשיו ,זה הרגע הנכון
להסתכל קדימה ולשכוח מהעבר

כי היום ,עכשיו -אתם מוכנים לקבל
החלטה ולדבוק בה .עוד היום ,עכשיו
תוכלו ליישם.

אתם יודעים למה?

כי ברור לכם ,שיש דרך
אחת לחיות כאן -והדרך הזאת
היא שלכם ,בדרך שלכם עם הנוכחות
המלאה שלכם.

מאחלת לכם שפע ודפי ענק
שרטטו את החיים שלכם
תמללו אותם
תחיו אותם בגאווה בעוצמה
בתשוקה ובחיוך.
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