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VÁGY – CÉL – FÓKUSZ  

hanganyag írásos változata 

„A legtöbben annyira boldogok, amennyire elszánták rá 

magukat.”  

Abraham Lincoln 
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Vágy – Cél – Fókusz  

Ez a kurzus útmutatást ad Neked, hogy azokat az életterületeket, ahol növelni 

szeretnéd a bőséget, azaz még magasabb szintre szeretnéd hozni az adott területet, 

hogyan haladj tovább.  

Eljutottál addig, hogy látod, hol tartasz most, tehát mi a kiinduló állapotod. Abban 

biztos vagyok, hogy minden területen találtál pozitív érzéseket, helyzeteket az 

életedben. Abban is biztos vagyok, hogy van néhány olyan terület, ahol még nem 

érzed magad teljesen jól, és valami többet, valami mást szeretnél. Ebben segít NEKED 

ez a kurzus. 

A boldogság egyik fő pontja az, hogy merj álmodozni, merj vágyni! Erről bővebben 

olvashatsz a „10+1 gondolat a boldogságról” című AJÁNDÉK kiadványban, melyet a 

www.olajfagyogyaszat.hu oldalon találsz. 

A Vágy – Cél – Fókusz kurzus témái: 

Mi a vágyott állapotod az életedben, és egyes területein?  

Hogyan alkoss valódi célokat? 

Milyen önkorlátozó hiedelmek, hitrendszerek, minták gátoltak eddig a célod 

megvalósításában? 

Önkorlátozó hiedelmek kialakulása, megváltoztatása 

Első lépések a cél elérésében  

Munkafüzet + hanganyag + 1 órás személyes konzultációs lehetőség 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olajfagyogyaszat.hu/
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A Vágy – Cél – Fókusz Kurzus hanganyagának írásos változatát tartod a 

kezedben.  

 

 

1. Hanganyag 

Szeretettel és tisztelettel köszöntelek. Csordás Krisztina vagyok, az Életöröm 

Akadémia megálmodója és létrehozója.  

Küldetésem, hogy megmutassam számodra, az életed szép, és lehet még szebb, 

teljesebb. Minden pillanat alkalmas egy döntés, egy elhatározás, egy elköteleződés 

meghozatalára. Legyen ez a döntés Számodra az, hogy az életet örömmel, bőséggel 

és teljességgel éled.  

Amikor ezt a hanganyagot hallgatod, már eldöntötted, hogy megkeresed valódi 

ÖnMagad, az Önvalód, aki boldogságban és örömökben, ezáltal gazdagon kívánod 

élni az életed. A gazdagság szó nem csak a pénzügyi területet érinti, sokkal inkább az 

életed mind a 14 területét.  

Nagyon köszönöm, hogy engem választottál segítődként ezen az úton. Azt 

megígérhetem, hogy nem hagylak egyedül, épp ezért tartalmaz ez a kurzus egy 1 

órán konzultációt, melyet kérhetsz személyesen és online is, kérheted bármikor, akár 

a kurzus elején, de akkor is, amikor befejezted, és összegzésre, további útmutatásra 

van szükséged.  

Most arról szeretnék néhány gondolatot átadni Neked, hogyan is használhatod 

leghatékonyabban ezt az anyagot.  

Először azt szeretném, ha tudnád, hogy akkor tudod leginkább hasznosítani, ha minél 

több munkát, gondolkodást, időt szánsz rá. Javaslom, hogy kapcsolj ki, vagy legalább 

némíts le magad körül minden kommunikációs eszközt, laptopot, telefont, rádiót, 

televíziót. Fontos az elcsendesedés ahhoz, hogy igazán magadra tudj figyelni, ahhoz, 

hogy meghalld a saját hangod ebben a zajos világban. Vonulj el, egyedül, csendben, 

elmélyülten légy jelen ebben a néhány órában. Hidd el, minél többet teszel bele, 

annál többet tudsz kivenni ebből is, mint minden más képzésből vagy kurzusból. 

Arra kérlek, hogy légy magaddal nagyon őszinte, hisz ez csak Rólad szól. Ne minősíts, 

ne címkézz, ne bírálj, csak figyelj arra, ami belőled árad. Ez a kulcs ahhoz, hogy rátalálj 
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valódi Önmagadra, és ezáltal megtaláld a Te utadat, a Te céljaidat, a Te életed 

örömeit, a Te bőségedet, a Te teljességedet, a Te boldogságodat. 

Több részre osztottam a hanganyagot, azért, hogy az egyes feladatok után csak rá 

tudj kattintani a következő hanganyagra, ezáltal egyértelműen, hatékonyan és 

teljességgel tudlak segíteni ebben a csodálatos és értékes Önmunkában. 

Amikor most engem hallgatsz, már biztosan letöltötted, és elkészítettek az Életöröm 

Akadémia ingyenes kiadványát, melynek címe: Az élet 14 területe. Ha még nem tetted 

meg, akkor az olajfagyogyaszat.hu oldalon megtalálod. Ha még nem készítetted el az 

életed effajta leltárját, akkor itt, kérlek, állítsd meg ezt a hanganyagot, és készítsd el, 

teljes szeretettel és tisztelettel önmagad felé.  

Az élet 14 területének ismerete nagyon fontos, mert ezáltal rálátásod lett arra, hogy 

mennyire sokszínű, sokrétű és csodálatos is az élet. Milyen sok területen tartogat 

örömforrásokat. Minden terület kapott Tőled és Rólad egy viszonyítási számot, egy 

pillanatnyi érzéseket és gondolatokat összegző jelzést. Ez a Te kiinduló pontod.  

Nagyon kérlek, hogy ne ítélkezz, és ne bíráld magad, bármilyen is ez most. Ennek a 

kurzusnak az egyik legfontosabb eleme a megértés. Annak megértése, hogy ami 

eddig történt, az a múlt. Arra már nincs hatásod. De nagyon hasznos volt számodra, 

mert tanultál belőle. Tanulhattál félelmet, fájdalmat, de tanulhattál arról is, hogy 

mennyire sokoldalú, erős, ügyes, talpraesett vagy. Erre való a múlt. Elemzésre, 

tanulásra, kiindulópontként.  

Bármilyen is, mindenképp azt gondolom, sőt tudom, hogy vannak olyan területek, 

ahol kisebb, és vannak olyan területek, ahol nagyobb a bőség az életedben. 

Szeretném ezt a szót, hogy bőség, kicsit megmagyarázni Számodra. Azért van erre 

szükség, mert azt tapasztalom, hogy ha valamiből van, de még nem elég, azt 

általában hiányként élik meg az emberek. Ennek a kurzusnak a végére meg fogod 

érteni, de talán már most is érzed, hogy ha valamiből van, az már maga a bőség. A 

bőséget pedig lehet, sőt kell is fokozni. Ez a teremtés egyik alapja. A hiányt, ha 

fokozod, az még nagyobb hiány, tehát véletlenül sem a bőség felé fog vezetni Téged.  

Amikor látod magad előtt a saját életkerekedet, a kördiagramot, akkor látod, hogy 

bőség van mindenből. Valamennyi van mindenből, az életed valamennyi területén. 

Amikor ezt megértetted, akkor kezd el a munkafüzetet, akkor vedd elő az első 

kérdéskört, azaz foglalkozz a vágyaiddal. 
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Társadalmunkban, de ha visszatekintünk, már évszázadokkal ezelőtt is így működött a 

világ, minden arról szól, hogy ne vágyakozz, mert úgyis felesleges. Ne álmodozz, mert 

úgysem tudod megvalósítani. Inkább fordítsd az energiádat valami hasznosra.  

Ezzel ellentétben, én arra bíztatlak, hogy a következő néhány órát fordítsd 

álmodozásra. Fordítsd arra, hogy a 14 életterületen hol akarsz tartani 5 év múlva. Mi 

mindent akarsz elérni, hová akarsz eljutni.  

Ha az életkerékre gondolsz, és becsukod a szemed, képzeld azt, hogy az életkerék 

egy valódi kerék. Ennek van egy tengelye, ahová az élet mind a 14 területének 

energiája befut. Tehát a tengely, az maga az Életed. Az életed, mely stabil, 

nyugalomban van, és biztos. Ennek a tengelynek a hajtó ereje maga az Univerzum, 

melynek része vagy. Te, aki egységben vagy az Univerzummal, része vagy az 

Univerzum fejlődésének, tágulásának, teljesedésének. Fontos része vagy, mert az 

egység arról szól, hogy mindenki része az egésznek. Árad az energia Belőled, Tőled az 

Univerzum felé, és az Univerzum energiája árad Feléd, Beléd. 

Ahhoz, hogy ez az egység működjön, mindenkire egyformán szükség van. Minden 

egyes ember adja ebbe az egységbe az energiáját. Azt az energiát, melyet megalkot, 

melyet létrehoz. 

Az energiát a mozgás által tudod magasabb szintre hozni, azaz magasabb 

rezgésszintet létrehozni. 

Amikor ezen az életkeréken, a Te életkerekeden valamely életterület magasabb 

szintre emelkedik, fejlődik, az elindítja a mozgást, mely által, akár a fizikában is 

tanultak alapján, mindegyik terület elkezd felfelé emelkedni. 

Ezért volt szükség arra, hogy a Te saját életkerekedet manifesztáld, tedd láthatóvá 

saját magad számára.  

Itt kapcsolódnak a vágyak, álmok.  

Ahhoz, hogy az életkereked újra el tudjon indulni, szükség van arra, hogy legyen vagy 

legyenek bizonyos húzó, lendületet adó területek.  

Ezeket a területeket fel kell tárnod az életedben. Fel kell ismerni, hogy mi az, ami 

Téged hajt, visz előre úgy, hogy boldog vagy, ezáltal emelkedik a bőség és a teljesség 

az életedben. 

Miután az elsődleges célom a megértés, ezért beszéltem erről kicsit bővebben. 
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Tehát megértetted a miértet, így azt gondolom, hogy kezdheted a munkát a 

munkafüzetben.  

Vedd számba az életterületeiden a vágyaidat, az álmaidat. Rugaszkodj el a valóságtól, 

kapcsold ki a gondolatodból a lehet, nem lehet korlátokat. Csak írj le mindent, amit az 

egyes területeken valaha is álmodtál.  

Jó munkát kívánok szeretettel. 

 

2. Hanganyag 

Szeretettel és tisztelettel köszöntelek, ez a második hanganyag, amit már akkor 

hallgatsz, amikor a vágyaidat és álmaidat papírra vetetted.  

Szeretném, ha legalább gondolatban válaszolnál a következő kérdésemre. Milyen 

érzés volt megfogalmazni, leírni a vágyaidat? Nehezen vagy könnyen jöttek az álmok? 

Milyen régóta dédelgetett vágyakról írtál? 

Biztos vagyok abban, hogy ezeket az álmokat szívesen hoztad elő. Az is lehet, hogy a 

megvalósítás már talán elindult, de kudarcba fulladt. Vagy annyira nagy az álom, hogy 

meg sem merted eddig fogalmazni.  

Most gratulálok Neked szívből, mert több hiedelmet is ledöntöttél, ami arról szólt, 

hogy ne álmodozz, ne reménykedj, ne vágyakozz.  

Szeretném, ha tudnád, hogy még egyetlen dolog sem valósult meg anélkül, hogy azt 

valaki meg ne álmodta volna. Az elektromos világítás is úgy pattant ki Edison fejéből, 

hogy még elképzelése sem nagyon volt, hogyan fogja megvalósítani. Nagyon sokszor 

vallott kudarcot, mire egyszer végre sikerült. 

Akkor, amikor csak racionálisan könnyen megvalósítható célokat tűzöl ki magad elé, 

akkor egy nagyon kényelmes komfortzónában maradsz. Tudod, hogy képes vagy rá, 

tudod, hogyan fogod megcsinálni, tudod, mikorra lesz megvalósítva. Minél többször 

valósítod így meg a céljaidat, annál inkább lesz természetes az, amit képes vagy 

véghez vinni. Amennyire kényelmes és természetes, éppen annyira nem építi az 

önértékelésed, éppen annyira nem hoz fejlődést az életedben. Mondhatnám azt is, 

hogy a kényelmes célok középszerűek, és az életed egyre szürkébbé válik ezek 

hatására. Sőt, talán meg is szokod, hogy így élj. És furán nézel azokra, akik elmennek 

mélytengeri búvárkodásra. Mert hát anélkül is lehet élni. Persze lehet, de azért az élet 
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sava-borsa mégiscsak a fejlődés adta sikerélmény, magasabb önértékelés, 

különlegesség tudat, egyediség, a lehetőségek maximális megélése. 

A vágyaid megfogalmazásával talán már Te is érzed, hogy jó egy kicsit szabadabban 

gondolkodni. Jó egy kicsit elképzelni, hogyan változik az életed évekkel később, vagy 

akár már a következő hónapban. 

Az a jó hírem, hogy itt még nincs vége a folyamatnak. A következő lépés egy kicsivel 

konkrétabbá teszi ezeket a vágyakat és álmokat.  

Most egy nagyon fontos lépés következik. Az életterületenként összeírt sok-sok 

vágyat és álmot újra olvasd el, kérlek. Ezután arra kérlek, hogy a munkafüzetbe írj le 

életterületenként 1 olyan álmot, vágyat, amelyet egy éven belül meg fogsz valósítani. 

Tehát mindegyik életterületedből 1 álmot válassz, és írd le. 

Most, hogy már tudod, melyik a legfontosabb álmod, amelyiket meg fogod valósítani 

12 hónapon belül, egyenként, mindegyiket kezd el dédelgetni, ízlelgetni, vizsgálgatni, 

és a megadott szempontok alapján konkrét céllá alakítani. Elmondom a 

szempontokat, és azért, hogy számodra még könnyebb legyen, le is írom a 

munkafüzetbe. Mind a 14 életterületnél alkoss célokat úgy, hogy azok a megadott 

szempontok alapján legyenek leírva.  

Mik a jól megfogalmazott cél ismérvei? 

Először is, legyen pozitív. Ez azt jelenti, hogy nem szerepelhet benne a NEM szó. Azért 

van erre szükség, mert nem valami ellen kell küzdeni, hanem valamiért tenni. Tehát a 

cél mindig pozitív. 

A második dolog, hogy cselekvésre irányuljon. Tehát valamit mindig tenni kell, és a 

cselekvés végeredménye a cél elérése. 

A harmadik kritérium, hogy legyen etikus. Ez azt jelenti, hogy nem valaki ellen irányul, 

és csak rajtad múlik a megvalósítása. 

Legyen konkrétan és pontosan definiált a megfogalmazása. 

Legyen mérhető, kézzel fogható, vagy legalább tudd, hogyan fog kinézni, ha eléred a 

célodat. 

A jó cél elérhető, megvalósítható, de azért legyen benne kihívás. 

Legyen a célod releváns, ami a nagykönyv szerint azt jelenti, hogy valószerű, 

rendelkezésre állnak az eszközök, de legalábbis lehetőség lesz megszerezni az 



 

8 
 

VÁGY – CÉL – FÓKUSZ 2020. ÉA 

eszközöket a megvalósításhoz. Számomra a releváns egy cél akkor is, ha még nem 

tudom, hogyan fogom megvalósítani, de érzem, hiszem, tudom, hogy képes vagyok 

rá, és elköteleződöm a megvalósításra. Ezáltal felszabadítom a korlátaimat, és rálépek 

arra az útra, amit a vonzás törvényeként emlegetnek. Az igazán nagy célok 

megvalósítása azon múlik, hogy képes vagy-e elhinni, hogy megérdemled. Ez a 

gondolat az egyik vezérfonala az Életöröm Akadémia „Hiszek Magamban! – Az Ön-

Tudatosságra ébredésem útja” című kurzusának.  

A kis kitérő után az utolsó kritérium, amit a célod meghatározásánál figyelembe kell 

venned, hogy legyen határideje, és az esetleges állomások, mérföldkövek is legyenek 

határidőhöz kötve. 

Igyekezz a célokat így meghatározni, de akkor se keseredj el, ha nem sikerül 

maradéktalanul megoldani ezt a kihívást. Egyrészt, nem azon fog múlni a 

megvalósítás, hogy minden egyes pontnak megfelel-e a célod. Másrészt, amint már 

mondtam, van lehetőséged, sőt kérlek, hogy jelentkezz be az egy órás konzultációra 

hozzám, ahol bármilyen ehhez a kurzushoz kapcsolódó kérdést át tudunk beszélni. 

Természetesen, ha más megkeresés témája, akkor is szeretettel várlak. A fő célom, 

hogy segítségedre legyek.  

Amikor a célkitűzéssel elkészülsz egy-egy életterületeden, kérlek, azt is értékeld, hogy 

hogyan fogod magad érezni egy 1-10-ig terjedő skálán, ha megvalósul ez a cél. Az 1 

a legkevésbé jó érzés, még a 10 a legjobb érzés, amit érezhetsz ezen az életterületen.  

Ezeket a számokat ábrázold az új életed kerekén.  

Hogy tetszik a látvány? Hogy tetszik az előző életkerékhez képest? Írj erről minél 

hosszabban és szemléletesebben, hogyan látod az életed egy év múlva? 

No, akkor munkára fel, jó gondolkodást és időtöltét kívánok szeretettel. 

 

3. Hanganyag 

Köszöntelek, ez a Vágy – Fókusz – Cél munkafüzet 3. hanganyaga. Már készen vagy az 

új életkerék ábrázolásával, sok-sok cél felírásával, és bizonyára nagyon jó érzéssel tölt 

el, amikor ránézel a munkádra. Nagyon sok energiát fektettél ezekre a feladatokra, 

melyek által látod, hogy az életed hogyan válik még szebbé, még teljesebbé. Hogyan 

lesz jelen az életedben a bőség még nagyobb mértékben, mind több területen.  
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Gondolhatnád, hogy ezek csak papírra írt szavak, ez nem a valóság. De éppen azért 

dolgozol, hogy valósággá tedd. Valósággá válhat azáltal, hogy tudod, jár neked az 

élet szépsége, megérdemled az élet örömeit, és cselekvés által képes leszel ezeket 

megvalósítani, azaz saját valóságoddá tenni. 

Tehát most egy újabb kihívás előtt állsz: el kell döntened, hogy a 14 életterület 

célkitűzései közül melyik három lesz az, amelyet 3 hónapon belül meg fogsz 

valósítani.  

Tehát arra kérlek, hogy válaszd ki azt a 3 célt, amelynek a megvalósulása legkésőbb 3 

hónap múlva megtörténik. 

Írd le ezt a 3 célt a munkafüzetedbe. 

Van egy olyan körforgás a gondolkodásunk és a sikereink között, melyet csak tudatos 

gondolkodással vagyunk képesek megszakítani. 

Röviden elmondom, hogyan is működik ez a körforgás:  

Hiedelmeink, mint rögzült gondolkodásmód, mindig velünk vannak. Tudattalanul is 

hiedelmeinkhez igazítjuk önmagunkat. Ez azt jelenti, hogy azzá válunk identitásban, 

amit a hiedelem-rendszerünk létrehoz számunkra. Ez adja számunkra a biztonság-

érzetet, és a komfortzónát, érdekes módon még akkor is, amikor nem érezzük jól 

magunkat ebben az állapotban. Ezáltal a hiedelmeink egyúttal korlátaink is. Határt 

szabnak lehetőségeinknek, elrejtik előlünk az elérhető valóságot. Mivel az 

önmagunkról megalkotott képünk szerint cselekszünk, eredményeink is annak 

megfelelőek lesznek. A sikerek és hiedelmek körébe a legkönnyebb tudatosan a 

hiedelmeink átformálásával beleavatkozni.  

Tehát amit gondolsz magadról, azaz ami a hiedelmed, akkorák lesznek a lehetőségeid 

is. Ezzel az erővel, azaz potenciállal rendelkezel egy cselekvésre, és eszerint adod bele 

magad a cselekvésbe. Természetesen, amekkora erőbedobással cselekszel, akkora 

eredményt tudsz felmutatni. Ezáltal az elért eredményeid megerősítenek 

hiedelmeidben. És a kör bezárult.  

Tehát a megoldás a hiedelmek tudatos átformálása. 

Ehhez először vizsgáld meg a 3 kiválasztott célodat. 

Írd le mindhárom alá, hogy milyen elgondolás, hiedelem, elképzelés, viselkedés minta 

miatt nem tudtad eddig megvalósítani ezeket a célokat. 
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Gondolkodj, nagyon fontos pontja ez a kurzusnak. Minden akadályozó tényezőt írj fel. 

Válaszd ki a legerősebb visszatartó erőt sugárzó hiedelmet! Kérlek, gondold át, és írd 

le, hogy milyen negatív következményei voltak ezeknek a hiedelmeknek? 

Most újra figyelj a korlátozó hiedelmeidre, és alakítsd át őket támogató hiedelmekké! 

Ennek módja a következő:  

Olyan pozitív állítást hozz létre, melynek tartalma és iránya változatlan, ellenben építő 

jellegű, támogató, tehát pozitív. Például: Nincs elég kitartásod! Ez a negatív hiedelem. 

Pozitív: Képes vagyok kitartani az elhatározásom mellett, és véghezviszem a kitűzött 

célt. Vagy: Az ismeretlen helyzetek veszélyesek. Pozitív: Minden helyzet ismeretlen, 

míg meg nem ismerem. Képes vagyok szembenézni a félelmeimmel. 

A munkafüzetben válaszold meg a lehető legkörültekintőbb módon, hogy milyen 

pozitív következményei lesznek ennek a megváltoztatott hiedelemnek? Miben lesz 

segítségedre a jövőben? 

A kurzus legfontosabb kérdéseit válaszoltad meg most, de a legmeghatározóbb még 

hátra van:  

Mi lesz az első lépés, amit még ma megteszel a célod elérése érdekében? Ebben a 

kérdésben minden benne van. Fontos az elköteleződés, fontos az, hogy még ma 

elkezd a megvalósítást. Mindig az első lépés a legnagyobb lépés valaminek a 

létrehozásában. Te most ebben a pillanatban a jövődet teremted.  

Kérlek, mindhárom célhoz írd le az első lépést, amit még ma megteszel.  

Töltsd ki a munkafüzetet a kérdések alapján. Ha mindennel kész vagy, akkor kérlek, 

térj vissza a következő hanganyaghoz, ami a kurzus végén egy meditációs 

gyakorlattal erősíti meg az új hitrendszert, és az elköteleződésedet a 3 kiválasztott 

célod mellett. 

 

Jó munkát kívánok, szeretettel! 
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4. Hanganyag 

Kérlek, jól nézd meg a három célt, amit kiválasztottál.  

Jól nézd meg a három erősítő hitrendszeredet, amit kialakítottál ahhoz, hogy a céljaid 

megvalósuljanak.  

Helyezkedj el kényelmesen, ülhetsz, vagy akár feküdhetsz is. Add meg magadnak ezt 

a meditációt, engedd el a hétköznapok küzdéseit. Engedd meg magadnak, csak 

engedd bele magad. Legyél itt és most, vegyél néhány mély lélegzetet. Csukd be a 

szemed, és gyere velem, emeljük az energiádat, a frekvencia szintedet, rezgés-

szintedet. 

 

Meditáció 

Szeretettel várlak következő kurzusomon, mely a rugalmas gondolkodás, az érzelmi 

és spirituális intelligencia témakörét tárgyalja. Ezen készségek elsajátítása közelebb 

hoz saját magadhoz, fejleszti önismeretedet, és fejleszti azon készségeidet, ahogyan 

az élet örömeinek megéléséhez eljuthatsz. Az élet könnyedségének megélése egyre 

közelebb hozza számodra azt a vágyott állapotodat, hogy az élet szépségét minden 

pillanatban meg tudd élni. 

 

Minden jót, sok sikert, nagyon jó egészséget kívánok szeretettel. 

 

Szeretettel 

Krisztina 

 

 

  


