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כשנפגשתי איתך בפעם הראשונה ,ידעתי שקיבלתי אישור מלא מאלוקים לקיומם של מלאכי
אדם על פני האדמה .את היא זאת שנתנה לי את האישור הזה מלמעלה שאלוהים תמיד
אוהב אותי ומעניק לי הזדמנות שנייה וחד פעמית דרך הדרכה של מלאך אישה לשנות את
פני חיי לטובה .תמיד ידעתי שאני רוצה לגדול אך רוב חיי כל מה שהצלחתי לעסוק זה רק
בהישרדות ,כמובן שלא באשמתי ועקב השתלשלות חיי עליה גם כתבתי בספר "סודות
לבנים" ולאחר תהליכי שיקום אין סופיים לאחר אונס שעברתי מגיל צעיר .הגעתי בסוף אליך
כדי שתתני לי נשיקת מלאך על מצחי וממנה יתחילו חיים חדשים צבועים בצבעים של ורוד
תכלת ירוק צהוב וכתום צבעים של תיקווה והצלחה כלכלית.
תמיד ידעתי שאני בפוטנציאל יכולה להפוך למעצמה כלכלית אך אף פעם לא הצלחתי להוציא
את כול רעיונותיי הטובים לפועל בצורה שתהפוך אותם לעסק כלכלי ,והיום אחרי שפגשתי
בך אני יודעת שיש לי תיקווה עוד בגלגול הנוכחי ,להביא את הידע שלי והפירות לידי מימוש.
עד שהגעת הייתי תלושה מאדמה חיי ריחפו כמו זבוב עצבני מעל תהום עמוקה שהכסף רק
נזל לתוכו וכמו בור ללא תחתית לשם הוא נשאב מבלי שוב מטה מטה...ואני ניסיתי בשארית
כוחותיי לאחוז בחוט כסף דמיוני שהחזיק אותי מחוץ לבור -מנסה לשמור על איזון יום יומי
כמו לוליין שהולך על חבל מעל פי תהום ויודע שהכול תלוי על שיווי משקלו.
וכשהגעת לימדת אותי לעוף נתת לי כנפיים נוספות נתת לי רגש וחום ובית ואמהות שהייתה
חסרה לי וקן לקונן בו את מחשבותיי הכלכליות ותחושה וגם הבנה עמוקה שאת תמיד שם
את לא תתני לי ליפול .ואכן לא נפלתי שוב ,ומאז אני עולה לאט ובמתינות אך לומדת ממך
מהר את כול מה שצריך לדעת ,כי הזמן חשוב והזמן עובר והמלאכה מרובה ,ואני כבר לא
ילדה קטנה למרות שבתוכי עדיין כן ,ואת בשליטתך הקסומה מנתבת אותי להיגמל ממנהגי
אגו ,לדעת לא להרוס גשרים לטרוק דלתות ולהראות שאני מומחית בעזיבה ,במקום זה
למדת אותי אורך רוח ,מקצועניות בעסקים איפוק ,נימוס ,טקטיות אצילות .תכונות שטבועות
בי אך כמו סוסה פראית שרגילה רק לתנאים של ג'ונגל והישרדות הייתי צריכה אותך כמראה
ללמד אותי שזה בסדר ,אני יכולה להירגע ולהתחיל לרתום את העגלה שלי לסוס בלי לקפוץ
ולהפיל את כול מי שנוסע עליה כולל אותי מתוכה.
להתחיל במסע אל ההגשמה הכלכלית העצמית .לימדת אותי להפוך את הפחם ליהלום
במקומות בהם חשבתי שזה בלתי אפשרי כבר שהכול שרוף וחרב ,למשל כמו ביחסי אם
קרובים במשפחה ,החזרת לי אבא אוהב .כי רק את יכולת לשקם משהו שכבר אין לו סיכוי
בעיני ,את אם העקשנות שלך ,אם ראיית העתיד והחזון ,אם הידע מה טוב ומה לא עבורי,
אם החוסר פחד שלך מהעקשנות שלי ,מהיודעת הכול שבי שחושבת שהיא המציאה את
הגלגל ,למזלי נתת לי ליווי תמידי בכל שעה גם בזמן שהיית חולה לא הרפת ממני כי ידעת
כנראה במין אינסטינקט אימהי ונשי שאם תרפי אני אפול ,לכן המשכת ונתת למרות שלי לא
היה דבר לתת לך חזרה.
אין ספק שאישיות ונשמה שכמוך מייצגת את המקום אליו אני רוצה להגיע בתחום העסקים
ולא רק .העדינות שלך משולבת בנשיות ביופי פנימי וחיצוני ,בידע פנימי ויכולת לשאוב ידע
חיצוני ,אני בטוחה שלא משאירים אף אחד שנפגש בך באותו מצב .כי את כמו ממטרה
שמוצבת על בדשא ביום חם משקה ומחייה חזרה את כול מה שכמעט נובל .ועל כך מגיע לך
אם היה פרסים למאמנים אישיים פרס נובל בצורת כוכב כי זה מה שאת מסמלת עבורי ועבור
מי שמואר בזכותך.
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