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המלצות

חוויה רב ממדית מצפה לכם בין דפי הספר "המגנט". אוריאלה פז-

מורין לוקחת אתכם יד ביד, שלב אחר שלב, בשפה פשוטה וברורה, דרך 

הסודות של דרך המגנוט.

פז-מורין מלמדת כלים וטכנולוגיות מגנוט מתקדמות, שבעזרתם כל 

אחד יכול להתחבר לכוחות שבתוכו, לנטרל את הדברים שמפריעים לו, 

ולהגשים את כל מה שהוא רוצה בחייו.

ההזמנה שלי אליכם היא לבוא אל הספר עם ראש ולב פתוחים, ולאפשר 

לו לפתוח בתוככם אשנב חדש למודעות ולתדרים גבוהים.

צפו לניסים שיתחוללו בחייכם כבר תוך כדי הקריאה.

אורלי בר-קימה, עיתונאית, מחברת הספר "להיפתח לשינוי"

 

קראתי את הספר בנשימה אחת! אוריאלה הצליחה בפשטות ובבהירות 

להנגיש את עולם הרוח בעזרתם של מושגים הנהירים לכל אדם ואדם. 

היא משלבת סיפורי מקרה מעניינים ומאפשרת לקורא לצלול אל עולם 

הרוח כחלק מעולם החומר היומיומי.

הסיפורים האישיים משתלבים היטב בהוראות ההפעלה המצויות בספר. 

התרגילים עוצמתיים, נגישים, מעשיים, נפלאים.

אני רוצה לציין את הנתינה המשולבת בין דפיו של ספר זה, שבו מובילה 

פז-מורין את הקורא יד ביד באמצעות משימות מעשיות שהן חלק 

מקורס המגנוט.



 הספר מאפשר למידה וצמיחה תוך כדי קריאה. זה לא עוד ספר עם הנחיות – 

זהו ספר שתוך כדי קריאתו אתה מרגיש שאתה פשוט מוכרח לפעול.

בהשפעת הספר העזתי לפרוץ את תקרת הזכוכית שלי ולעשות מהלך 

שעד כה לא העזתי לעשותו.

ד"ר נוגה גזית, מנהלת המכללה לביואורגונומי

הקריאה בספר "המגנט" מהנה מאוד ואף מלמדת רבות. אין סוף ללימוד 

ובמיוחד לזה, אשר אוריאלה פז-מורין מעניקה ברוחב לב, הניכר גם 

בספר עצמו.

אהבתי מאוד את הפן האישי-חווייתי של המחברת, ששילבה אותו 

בספר לכל אורכו. סיפורה האישי, שחלקים ממנו מובאים כאן, מחדד 

את העובדה שאין חכם כבעל ניסיון, וראוי ללמוד מאדם כזה. לאורך 

הקריאה התפתח קשר כן ואמיתי ביני, כקוראת, לבין הכותבת. מצאתי 

עצמי מצפה ללמוד מניסיון חייה יותר ויותר.

הטבלאות, העצות והכלים מועילים מאוד, והם אשר הופכים את הספר 

ליותר מספר שקוראים בו פעם ומניחים בספרייה האישית. 

לדעתי, יוכל ספר זה לשמש כלי עזר לקוראים, והם יחזרו לקרוא בו 

שוב ושוב. 

יפה רוזנטל – ד"ר לביולוגיה, עוסקת כיום בבלשנות מדעית של השפה התנ"כית
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שלמי תודות והקדשות מיוחדות

מוקדש ליקיריי-אהוביי:

לקורל ולינוי בנותיי אהובותיי – נשמות גדולות, אתן המתנה הגדולה 

של חיי, וכל היתר הינו מעבר למילים. הייתי, הנני ואהיה תמיד אתכן.

לרניאל, אישי המדהים והאהוב, שילוב נדיר של חוכמה גבוהה ולב ענק.

אני מודה לאלוהים על מתנת הזוגיות שלנו.

לאחותי האחת והיחידה, אליאור עין-הגפן, מורה ומטפלת גדולה, שנסכת 

אור בחשכה והיית אתי, כשהתחיל כל הסיפור הזה.

בלעדיכם כל חיי לא היו כפי שהם. אוהבת אתכם מאז ולעולם.

להוריי, זיכרונם לברכה, שהעניקו לי חיים, שיעורים ומתנות למכון 

הכושר של מסע הנשמה שלי: לאמי, שלימדת אותנו חיוך, אמונה, יושרה 

ואהבת האדם, לאבי, שהראית לנו שלהגשמת חלומות אין גיל.

למשפחותיי המורחבות והיקרות: זהר, דניאלי, רוזנטל, קליגר וקוסטליץ.

לכל האנשים היקרים, אשר אתם חלקתי רגעים מיוחדים והם חלק 

מההתפתחות, ההשראה והגדילה שלי בחיי )אם שכחתי מישהו – עמכם 

הסליחה(:

לקובי שטיינברג היקר, נשמה גדולה עם תפקיד בעיגון התדר החדש בכדור 

הארץ – איתך ועם אליאור התחילה המודעות הרוחנית שלי בגיל תשע.
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ליעקב קליגר ז"ל – בינינו, מעומקא דליבא.

לד"ר לנדא ז"ל, מנהל תיכון עירוני ה' תל אביב – שסייעת לי להגשים 

חזון גבוה, ולגב' הרצלינה יגר, המורה הבלתי נשכחת.

לפרופסור דוד נבו, אוניברסיטת תל אביב – שדרבנת אותי לעזוב את 

האקדמיה וללכת אחר צו הלב.

לד"ר ליאון ליברכט, לאילנה רופא, לנורית אופק-מזרחי ולדגניה גפן 

פורייה, שסייעתם לי להתחבר אל עצמי והייתם אתי בכאב ובשמחה.

לד"ר אילנה וולף – על ריפוי בידי זהב ולב אוהב.

ללילי כהן – מורתי ל-NLP וחיבור של אהבה ממבט ראשון.

לאסף הנעמן הלל ואיתמר בן-חור, שעוזרים לי לחלוק את הידע והכלים 

לרבים.

לחברי הלב הוותיקים שלי: רלי )אריאלה( בלייכר, אופיר פלמון ודניאל 

לב-לוץ. לנוגה ועומר גזית – יקיריי וחבריי למסע, ולנטע אומשויף –

שמחוברת אתי לחזון ומרכזת במסירות את פעילויות מרכז "אומגה".

לאורנה הדס, שערכת אתי ספר זה באהבה, בתבונה ובמסירות גדולה 

ולכל צוות ההוצאה לאור "קונטנטו", שסייעו לספר זה להיוולד. 

 – WILLARU למוריי, סאניה רומן ודואין פקר – ארצות הברית, ולמאסטר 

פרו, על שהדרכתם אותי בשבילי הרוח, באהבה, בענווה ובאור.

ולבסוף, לתלמידיי האהובים והמרגשים, שממנפים את החיים ומגשימים 

חלומות, ולבוגרים, שהפכו בעצמם למורים, למטפלים ולמקור השראה 

ואור לרבים – בזכותכם אני מגשימה את ייעוד חיי וממשיכה לצמוח.

משאלותיכם למדתי רבות, וסיפורי ההצלחה שלכם וההתעוררות שלכם 

אל עצמכם מסבים לי אושר עצום, שנותן לי כוח נוסף להמשיך ולהעניק.

תודה והוקרה מעומק הלב לכולכם! 



פתח דבר

הכוח המניע החזק שלי הוא הרצון לסייע למיליוני אנשים, בארץ ובעולם, 

ליצור שינוי. יש בי תשוקה עמוקה לעשות מהפך שמאפשר להגשים את 

החלומות הגדולים של כל אחד ואחת ושל כולנו ביחד כמרקם אנושי אחד.

אני מאמינה ויודעת שזה אפשרי!

סיפור החיים האישי שלי מעיד על כך, וכמוהו סיפוריהם של אלפי תלמידים 

ואנשים יקרים שאני זוכה ללוות ולהנחות בנתיבי המגנוט וההגשמה.

האושר, מושג נשגב, שנראה רחוק מהישג יד, הוא בעצם זכות מולדת 

שיש לכל אחד מאתנו. הדרך לאושר עוברת דרך חיבור לרובד הנשמה 

שלנו. נשמתנו יודעת מהו החזון הגבוה, מהי השליחות, מהו הפוטנציאל 

הגבוה שבאנו להגשים כאן על האדמה הזו.

אלא שבמהלך השנים רובנו התרחקנו מהקשר עם הנשמה שלנו, ואיבדנו 

את המצפן הפנימי לאושר.

חיבור מחודש לעצמנו באמצעות "המגנט" – עבודה משולבת על ארבעה 

רבדים: אנרגטי, מנטלי, רגשי ופיזי – מאפשר לנו לחולל שדות מגנטיים 

רבי עוצמה שמסייעים לנו להגשים.

"המגנט" הוא חלק מהידע של תורת המגנוט, המשולב בשיטת "אומגה", 

שיטה שפיתחתי לאורך שנים. ייחודה של שיטה זו הוא בעבודה המשולבת 

בארבעת הרבדים )המתוארת בספר זה(, ובעיקר בהפעלה של מבנים 
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ואלמנטים אנרגטיים ייחודיים לשיטה, והתחברות לאנרגיה המגנטית. 

חיבור זה נעשה באמצעות תהליכים עוצמתיים בדמיון מודרך בתדר 

אנרגטי גבוה של האנרגיה המגנטית, ולימוד של הטכניקות הייחודיות 

לשיטת "אומגה". 

אני רואה בהעברת ידע זה שליחות וזכות גדולה, ומאמינה שככל שירבו 

האנשים ההולכים בדרך זו, ישתפר גם מצבו של העולם כולו. 

בספר זה כללתי עבורך דרכים ליצירת מציאות שיכולה לעלות על כל 

דמיון, וכן סיפורים מרגשים של אנשים שהצליחו ליצור את המציאות 

הרצויה להם. חלק מסיפורים אלה הינו בגדר נס. ניסים כאלה הופכים 

לחלק טבעי מחיי היומיום שלי ושל תלמידיי.

אני מניחה שהגעת לספר זה כי יש בך תשוקה עמוקה לחולל ניסים בחייך, 

לגלות את החלום הגדול שלך ולהגשים אותו, ובעקבות כך להשפיע גם 

על סביבתך ולחולל שינוי מבורך. 

כדי ליצור מציאות זו, אני מזמינה אותך לקרוא וליישם את התובנות 

והתהליכים בספר זה, שלב אחר שלב.

מידע נוסף ומורחב, וכן הדרכות חינמיות, מסרים אישיים ומדיטציות 

 .www.oriella.co.il :מונחות ניתן למצוא באתר הבית שלי

www.omegaor.com :מידע על שיטת אומגה – באתר

הזכות הזו שניתנה לי, להאיר את דרכם של רבים בדרך להגשמה )עד 

היום – בקורסים, בכנסים, בסדנאות, בייעוץ אישי ובכלי התקשורת, 

והחל מהיום, גם באמצעות ספר זה(, מרגשת אותי בכל יום מחדש, 

ממלאה את לבי באושר אינסופי, והיא גם המנוע של חיי.

אני תקווה שבאמצעות ספר זה יהפוך האושר לחלק בלתי נפרד גם 

מחייך, מתוך התחברות לייעוד ולחלומות שלך, ללב ולהשראה שלך 

וליכולת שלך להגשים.
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אני מברכת אותך על הצעד הראשון שכבר עשית, הבחירה להיפתח 

ליכולת שלך ליצור שיפור משמעותי בחייך כאן ועכשיו, ומזמינה אותך 

להמשיך מכאן ולעלות על נתיב החיים הגבוה שלך, נתיב של אור, ברכה, 

שפע והגשמה.

זה בידיך, וזה אפשרי!

ברכת הדרך ממני אליך

באהבה

אוריאלה פז-מורין





בראשית

הייתה זו נסיעת עסקים, וכלל לא העליתי בדעתי שתביא לתפנית כה 

משמעותית בחיי. 

הטיסה להונג קונג הייתה אוורירית, שמימית. חוויה בלתי נשכחת אך 

גם אינסופית. לא הייתי מורגלת בשעות טיסה כה רבות. אולם תצורות 

העננים והשמים, התלויים בין יום ללילה, הפנטו אותי והפכו את הטיסה 

לחוויה מרוממת נפש, כמעט מיסטית עבורי. 

הייתה זו עבורי טיסה ראשונה למזרח הרחוק. נסיעות, מכל סוג, מהוות 

עבורי תמיד "חלון בזמן" לגיבוש פנימי, לרעיונות יצירתיים, לתובנות 

ולחוויות של התעלות. זמן תקשורת שלי עם עצמי, לנוכח הנופים 

החולפים על פניי. 

הונג קונג. בבת אחת הוצפתי בשפע הנורות הצבעוניות של שלטי הפרסום 

הזוהרים, שכמו נכנסו אל המרחב האישי מכל עבר. העיר הייתה דחוסה 

עבורי מאוד, וקצב החיים המהיר שלה גרם לי לתחושת סחרור ועייפות 

רבה. 

כיוון שלא ישנתי בטיסה, החל מסעי במזרח בעייפות מצטברת ובהתרגשות 

רבה, בעודי פוגשת, המומה, בכל רחוב, בכל חנות את הריח המוכר הזה, 

שהזכיר לי כל כך את סבתי. הרגשתי אותה בכל מקום שאליו פניתי. 
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פריטים סיניים עתיקים, שאספה במשך השנים, גדשו את ביתה המוקפד, 

רהיטים כבדים ותמונות עשויות פיתוחי עץ כהה או צבוע אדום, ובהן 

דמויות אופייניות מוזהבות. והריח! הריח הזה המוכר. מוכר מדי! 

סבתי נפטרה כמה שנים קודם לכן. ידעתי שרוחה מלווה אותנו, אך 

נוכחותה המורגשת כל כך כאן, אתי, בסמטאות הונג קונג, הייתה אך 

המשך טבעי לתחושת החיבור לממדים ש"מעבר", שחשתי בטיסה, כמו 

הייתה יד גורלית מנחה אותי להגיע לכאן.

ברגע שהסתיימה התערוכה העסקית, שלשמה הגעתי להונג קונג, הצטרפתי 

לסיור באחד המקדשים, המצוי בלב לבו של אזור הררי, עטור גבעות 

ירוקות. דמותו המוזהבת של בודהה הזדקרה לה בינות לעצים, בתוך 

הנוף המרהיב. מדרגות רבות הובילו למקדש. 

אולי שם, בעודי מתחברת לזהרורי השמש המפזזים סביב-סביב, אולי 

שם, לנוכח שלוותו האינסופית של בודהה, גמלה בלבי ההחלטה הסופית 

להתפטר מתפקידי כמנהלת פרסום ולפסוע אל עבר הלא ידוע. 

חזרתי ארצה חולה מאוד. נראה כי לגופי ולנפשי היה קשה להכיל את 

גודש האירועים הפנימיים, את ההחלטה החדשה ואת העתיד הלא ברור. 

תרם לכך ודאי גם הקור חודר העצמות בקופנהגן, שבה ביליתי לילה אחד 

בדרכי ארצה, קור שגרם לשיניי לנקוש. בתוך חודש מצאתי את עצמי, 

מתוך בחירה, על ִספו של עולם חדש, לא ידוע. 

כאן החל מסע פנימי עמוק, מסע אשר אליו הקדשתי את עצמי במשך 

יותר משנה, שלאחריה התחלתי להנחיל את הכלים ואת התובנות שלי 

לאחרים, כמורה וכמנטורית רוחנית להצלחה.


