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„A legtöbben annyira boldogok, amennyire elszánták rá 
magukat.”  

Abraham Lincoln 
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Bevezető 

Kedves Olvasó! 

 

Szeretettel köszöntelek az Életöröm Akadémia érdeklődői, hallgatói között. 

Hálásan köszönöm, hogy ezt az olvasnivalót választottad.  

Gratulálok az elhatározásodhoz, hogy saját fejlesztésedre fordítod az idődet, és ezzel 
saját MAGAD megismerését tűzted ki célul.  

Ez a könyv, mely egyben munkafüzet is, nagyon sok információt, és nagyon sok 
kérdést tartalmaz. Azért így állítottam össze, mert nem az én életemet, nem az én 
látásmódomat, nem az én értelmezésemet szeretném elsősorban bemutatni Neked, 
Kedves Olvasó. Azt szeretném, ha a saját életeden, a saját gondolataidon, a saját 
érzelmeiden és érzéseiden keresztül tapasztalnád meg a felismerést, ÖnMAGad 
megismerését.  

Az életem tapasztalatait személyes találkozókon, kurzusokon, tréningeken, közösségi 
oldalaimon és honlapomon is folyamatosan megosztom, és nem titok, egy könyv is 
készülőben van ebben a témában.  

Amit én képviselek, és küldetésemként élek, az nem más, mint az élet örömeinek 
megélése. Nem a tökéletesség, a csillogás kifelé. Épp ellenkezőleg. Az, hogy szabad, 
sőt kell is hibázni. Az, hogy az életben olyan döntést is kell hozni, mely nem nyeri el 
mindenki tetszését. Néha kell fájdalmakat is megélni. Néha el kell köszönni valakitől. 
Az ÉLET folyamatos fejlődés. Valódi fejlődés csak kihívások által élhető meg, nyerhető 
el. 

Mindenki tökéletes saját ÖNVALÓJÁBAN, mindenki tökéletes legbelül. Hisz a lélek 
tökéletes, egyedi és megismételhetetlen, az egység része, maga az Egység, az 
Univerzum.  

Az életöröm, az élet-igenlés, az élet értéke, saját magunk értékessége és 
érdemessége azonban mindig jelen kell, hogy legyen az életünkben.  

Saját példámon és tapasztalataimon keresztül állítom, tudom, hiszem és élem, hogy 
mindig van választás, mindig van lehetőség, mindig van, ami szép és jó körülöttünk. A 
kezünkben, a gondolkodásunkban van a választás. A jót, a bőséget megtalálni, azt 
élni a legfontosabb és legnagyobb lehetőség a boldogság érzésének megtalálására, 
megélésére és megtartására.  
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Az Életöröm Akadémia küldetése, hogy megtaláld a valódi Önvalód, Önmagad, aki 
érdemesnek tartja magát az Értékes Élete minden pillanatában kihozni a legjobbat, a 
legszebbet, ezáltal bőségben és teljességben élni ezt a csodás ajándékot, az ÉLET-et. 

 

Szilárd hitem, hogy nem a változás hoz eredményt, hanem a VISSZATALÁLÁS SAJÁT 
ÖNMAGADHOZ, SAJÁT ÖNVALÓDHOZ. 

Ez egy folyamat, melynek az Életöröm Akadémia keretein belül elérkeztél az első 
lépéshez. Ez hatalmas dolog, és tisztelettel gratulálok hozzá. Ez a legnagyobb lépés. 
Az első lépéshez kell a legnagyobb erő.  

Kívánom, hogy a könyv végére érve megtapasztald, hogy az életed szép. Lásd meg, 
hogy jelen van a bőség, a szépség. Lásd azt is, hogy ahol most tartasz, az a kiinduló 
pont. És lásd azt is, hogy lehetőséged van, sőt kötelességed az életedből a legjobbat 
kihozni, azaz még nagyobb bőségben, és teljességben megélni az ÉLETEDET.  

Az Életöröm Akadémia lépésről lépésre elvezet Téged a legjobb, legteljesebb 
ÖnMAGad felé. 

 

Szeretettel 

Krisztina 
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I. fejezet 

Az ÉLET 

 

Mi az élet? Mit jelent élni az életet? Hogyan lehet definiálni?  

A materialista szemlélet szerint az élet az anyag legmagasabb rendű szerveződése, de 
ez így mégsem teljes. Nem rendelkezünk az élet olyan tömör, pontos 
meghatározásával, amelyet a tudományos közösség egyöntetűen elfogadna.  

Van olyan világnézet-semleges meghatározás is, miszerint az élet nem más, mint a 
világ fejlődési folyamata. 

Az élet értelme mélyen keveredik a létezés, az öntudat, a boldogság filozófiai és 
vallási értelmezésével, és olyan elméleteket érint, mint a szimbolikus jelentés, cél, jó 
és rossz, szabad akarat, elméletek Istenről, Isten létezése, lélek, halál utáni élet.  

Miért vagyunk itt? 

Miről szól az élet?  

Mi értelme a létezés egészének?  

Egy alternatív, nem kozmikus/vallási eredetű, emberközpontú kérdés a  

Mi az én életemnek az értelme? 

Az élet nem csak a biológiai és biokémiai folyamatokat jelenti, hanem az emocionális 
és lelki folyamatokat, valamint a gondolataink összességét.  

Az élet boldogságát csak úgy tapasztalhatod meg, ha ezek a folyamatok egymással 
teljesen összhangban működnek. Tehát a szív, a gondolat és a kéz, azaz a cselekvés 
összhangban van egymással. Ez a harmónia, a béke, a nyugalom, és öröm. 

Ha megkérdezném, hogy a Te életedben megvan-e az összhang a szív, a gondolat és 
a cselekvés között, akkor hogyan válaszolnál? Tudnál egyértelműen igennel vagy 
nemmel válaszolni?  

Néha úgy érzed, hogy jobban nem is lehetnél, teljes a nyugalom, a harmónia, majd a 
következő órában már teljesen másképp, frusztrált és stresszes, összezavart 
állapotban vagy? 

Ennek több oka van.  
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Ebben a könyvben az egyik okot fogom elemezni, mégpedig azt, hogy az életnek, 
életednek milyen sok aspektusát kell megvizsgálnod ahhoz, hogy megtaláld 
ÖnMAGad, az igazi, és legbenső ÉN-t. 

Pontosan 14 életterületről fogok írni Neked.  

A könyvben találsz helyet arra, hogy leírd a gondolataidat a különböző 
életterületekkel kapcsolatban. Azért jó, ha kézzel írsz, azaz tollal dolgozol, mert azt 
nem lehet egy gombbal kitörölni. Fontos minden egyes gondolat és érzés, ami 
érkezik, tehát semmit ne törölj és radírozz, amit egyszer leírtál. Arra kérlek, ne ítélkezz, 
ne másokról írj, ne arról, ki miben hibás, ki miatt tartasz ott, ahol. Csak a saját érzéseid 
és gondolataid, ahogy ma éppen érzed magad. Csak az visz előre, csak attól fejlődsz, 
ami belőled áramlik, ami Te vagy. 

Arra kérlek, hogy szánj elegendő időt az életterületekre. Legjobb, ha egyedül ülsz le, 
és csak saját gondolataiddal és érzéseiddel foglalkozol. Hidd el, megéri! Hidd el, jár 
Neked, megérdemled ezt az időt, amit most arra fordítasz, hogy a rohanó életedből 
egy kicsit kilépve, befelé figyelve létezel a most-ban, a jelenben. Ezzel elkezdődik 
Önmagad önvalójának, saját valóságodnak a megismerése. Fogadd szeretettel 
Önmagad, légy ítélkezés-mentes és elfogadó Önmagaddal. 

Könyvem mellékletét képezi egy igen hosszú lista, amit érzelmekből, érzésekből 
állítottam össze. Azért tettem ezt, mert az a tapasztalatom, hogy néha nehezen jön az 
érzés szavakba öntése, megfogalmazása. Ehhez kívánok segítséget adni Neked. 

 

A könyv végére érve Te magad fogsz felismerésre jutni.  

Miért vagyunk itt? 

Miről szól az élet?  

Mi értelme a létezés egészének?  

Mi az én életemnek az értelme? 

 

Ez alapján könnyen megtalálod, mi az, ami örömmel tölt el, és mi az, ami az 
életenergiádat elveszi.  
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1. Foglalkozás, munka, karrier, hivatás, vállalkozás 

 

A nap 24 órájából, és az ébrenlét kb. 16-18 órájából 
legnagyobb részt, de minimum 6-8 órát a munka, a 
karrier, a vállalkozásban eltöltött idő tölti ki. Ez az ébren 
töltött idő minimum felét jelenti. Nem véletlenül áll a 
lista élén.  
Nagyon szeretem a magyar nyelv sokszínűségét. Lám, itt 
is milyen különböző hangulatú szavakkal határozható 
meg ez az életterület. Ha megfigyeled, már az is, amelyik 
szót kiválasztottad, jelent valamit. 

A foglalkozás, a munka, amit muszáj csinálni, mert valamiből meg kell 
élni. A karrier szó többféle hangulatú lehet, attól függően, milyen 
tapasztalat társul hozzá számodra. Jelentheti az önmegvalósítást, és 
jelentheti a folyamatos törtetést, túlórát, irigységet, megvetést, stb. A 
hivatás az, amit szívvel-lélekkel, szívesen, örömmel teszel, és az erre 
fordított energiád ellentételezéseként más energiát kapsz, a pénzt. 
Szeretettel teszed, és szeretettel fogadod. Ez egy nagyon vágyott és 
optimális állapot. A vállalkozás pedig egy életforma, ami a fent említett 
mind a négy meghatározáshoz társítható. A vállalkozás szó olyan 
érzelmet vált ki belőled, mint a hozzákapcsolt gondolataid. Lehet nagyon 
kellemes, mert szabadság, szabad időgazdálkodás, jó jövedelem, 
rugalmasság kapcsolódik hozzá. De lehet kellemetlen is, mert a kényszer, 
a kiszolgáltatottság, magasnak vélt adók, és egyéb negatív jelzők 
kapcsolódnak hozzá számodra.  

Ha jól átgondolod, még a kollegák, a munkahelyi légkör, a főnök-
beosztott viszony, és még sok minden más is kapcsolódhat ahhoz az 
érzéshez, amit ez a négy-öt szó létrehoz benned.  

Kérlek, fogalmazd meg az érzéseidet, írd le, mi jut eszedbe, milyen 
érzések érkeznek, van-e valamilyen testi érzeted, mely ezekhez az 
érzésekhez társul. Fogalmazd meg azt is, miért vagy azon a munkahelyen, 
olyan beosztásban, miért végzed azt a munkát. 
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Ide írhatod gondolataidat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A munka meg fog várni, amíg megmutatod a szivárványt a gyereknek, 
de a szivárvány nem vár addig, amíg végzel a munkával.” Patricia Clafford 
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2. Pénzügyek 

A pénzhez kötődik a legtöbb hiedelem, hitrendszer az életünkben. 
Meglehetősen szélsőséges gondolatok kapcsolódhatnak hozzá. Ilyen 
gondolat, hogy a pénz büdös, vagy a pénznek nincs szaga, keményen 
meg kell dolgozni a pénzért, a pénz nem boldogít, és még sorolhatnám. 
Kérlek, írd össze a pénzzel kapcsolatos gondolataidat.  

Van, aki számára a pénz eszköz, vagy egy kellemetlen, de szükséges 
dolog. Szerintem energia. Mint minden ezen a világon, a pénz is energia. 
És mint energia, láthatatlanul áramlik. Áramlik feléd, vagy áramlik tőled el. 
Attól függően, hogy bánsz vele, hogy gondolsz rá, mennyire tartod 
értéknek.  

A pénzügyi helyzeted azt is mutatja, hogy mennyire tartod magad 
érdemesnek a gazdagságra, a bőségre. Azt is megmutatja, hogy 
mennyire tartod magad értékesnek, illetve az elvégzett munkádat 
mennyire tartod értékesnek. Az értékteremtő munkád, az adás, a 
szolgálatod mindig annyira értékes, amennyire te értékeled.  

Ezek a gondolatok kötődnek szorosan a fent említett hitrendszerhez.  

Arra kérlek, írd le ide a pénzzel kapcsolatos gondolataidat, azt, hogy 
most, jelenleg milyen a pénzügyi helyzeted.  Azt is fogalmazd meg, hogy 
ha a pénzre gondolsz, milyen érzések érkeznek, esetleg milyen testi 
reakciók jelentkeznek. Írd le azt is, hogy mennyire vagy elégedett a 
pénzügyi helyzeteddel. 
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Ide írhatod gondolataidat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Az embernek mindene meglehet az Életben, amit akar, feléve, hogy 
pontosan tudja, mit akar és miért akarja.”          Adam Jackson  
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3. Életminőség, életszínvonal (ruhák, ingatlanok, ingóságok, stb.) 

 

Mindenki másképp gondol a materiális javakra, a 
ruhákra, az autóra, arra, hogy milyen minőségű 
ételt eszik, vágyik és megy-e étterembe. 

Ez a harmadik életterület éppen ezekkel 
foglalkozik. Ha azt mondom, hogy mindenki arra 
teremti meg a lehetőséget, amire vágyik, 

elhiszed? Milyen hiedelmek kapcsolódnak ehhez a területhez? Azt vallod, 
hogy rongyrázás, ha márkás cipőt vásárolsz, és azt mondod, jó neked az 
olcsó is? Vagy azt mondod, hogy inkább kevesebbet eszel, de az 
minőségi táplálék legyen? Az mondod, hogy az étterem és a szálloda 
csak úri móka? Ezekkel összefüggő gondolatokat várok Tőled. Fontos, 
hogy azt írd le, most hogyan gondolsz az anyagi javakra. Azon is 
gondolkodj el, hogyan vélekedsz arról, hogy ki érdemli a pl. márkás cipőt 
a családban? Kinek jár a csoki, a sör, a fodrász, vagy bármi, ami 
természetesen jelen van az életedben. És kérlek, hogy az érzéseidet is írd 
le. Lehet az negatív vagy pozitív, lehet irigység vagy lehet elismerés, lehet 
lenézés vagy boldogság, ami ehhez a témakörhöz kapcsolódik. Arra 
kérlek, légy magaddal nagyon őszinte. Ezt az anyagot, amit leírsz, csak Te 
látod, csak Te használod, és a Te fejlődésedet, boldogságodat, 
életörömödet fogja szolgálni. 

Az életszínvonal és életminőség témakörében arról is elmélkedj, hogy mit 
engedsz meg magadnak. Ez azt is megmutatja számodra, hogy mennyire 
szereted ÖNMAGAD. 
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Ide írhatod gondolataidat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ne várj, a legjobb alkalom soha nem fog elérkezni. Kezdj hozzá ott, ahol 
éppen most vagy, és használj bármilyen eszközt, ami csak a kezedbe 
kerül, hiszen a legjobb szerszámokat útközben úgyis meg fogod találni.”     
Napoleon Hill  
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4. Hobbi, kikapcsolódás, feltöltődés, társadalmi élet 

A negyedik pont arról szól, hogyan használod azt az 
időt, amit magadra fordítasz. Mi fontos számodra? 
Van-e hobbid?  Jársz-e színházba, moziba, kulturális 
eseményekre? Meg tudod-e fogalmazni, mi az, ami 
tölt téged? Miért is van erre szükség szerinted? Egy 

heti 7x24, azaz 168 órából mennyi az, amit ÖNMAGADRA fordítasz? 
Természetesen a családi, baráti kirándulások, együtt töltött idő is ide 
számít, feltéve, ha szeretettel veszel részt ezeken.  

Kérlek, írd le, milyen érzés számodra, amikor ezekre a témákra gondolsz? 
Boldogság, vagy esetleg keserűség, lelkiismeret-furdalás? Van-e 
valamilyen testi érzeted, ha ezekre gondolsz, vagy ha felidézel egy ide 
kapcsolódó emléket.  

Ide írhatod gondolataidat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Aki új utakat akar felfedezni, át kell vészelnie, hogy nagyon sokáig nem 
lát biztonságos partot.”     André Gide  
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5. Párkapcsolat 

A párkapcsolat bizonyos szempontból nagyon szervesen kapcsolódik a 
pénzügyi helyzetedhez. Mert itt a fő gondolat, hogy mit gondolsz arról, 
mi jár Neked? Milyen párkapcsolatot érdemelsz? Vajon mit mond neked 
az a mondás, hogy „zsák a foltját”? Megsértődsz ezen? Vagy igaznak 
találod? Milyen érzés ezt a mondatot kimondani? Milyen érzéssel vagy a 
párkapcsolatban? Van izzás, szenvedély, szerelem? Vagy megértés, 
szeretet, nyugalom? Vagy éppen romboló vagy bántalmazó, mérgező 
kapcsolatban élsz?  

És itt visszatérek, miért is hasonlítottam a pénzügyekhez. Az a 
meggyőződésem, hogy amire vágyni mersz, azért megteszel mindent. De 
itt a hangsúly a „mersz” szón van. Mert lehet, hogy nem is mertél nagyot 
álmodni. Azt gondoltad, ennyi nekem elég, sőt örülök, hogy ennyi is van. 
És ugyanígy a párodról: örülsz, hogy egyáltalán kellesz valakinek? Vagy 
tudod, hogy a legjobbat érdemled, és meg is kaptad?  

A párkapcsolat az a téma, ahol a legtöbb érzelmet, érzést, gondolatot 
meg tudod fogalmazni. Arra kérlek, ne fogd vissza magad, írj le mindent. 
Ez nem egy vallomás, amit át kell adnod bárkinek, de mégis egy vallomás 
ÖNMAGAD számára. Kérlek, légy őszinte magaddal!  

 

Ide írhatod gondolataidat: 
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„Az emberek mindig a körülményeket okolják azért, amit az életben 
elérnek. Én nem hiszek a körülményekben. Azok az emberek, akik 
boldogulnak ebben a világban, olyanok, hogy reggel felkelnek és 
megkeresik azokat a körülményeket, amelyekre szükségük van. Ha nem 
találnak ilyet, megteremtik őket.”       

George Barnard Show 
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6. Kapcsolatok (család, barátok, stb.) 

Nagyon fontos minden ember számára, mivel társas lényként vagyunk 
jelen itt ezen a világon, hogy megfelelő szociális háló vegye körül.  

Kivel oszthatod meg búdat-bánatodat, örömeidet, boldogságodat. Van-e 
mindig egy segítő kéz, mely feléd nyúl? Tudsz-e segítséget kérni? Jó, ha 
érzed, hogy számítanak Rád, fontos vagy, figyelnek Rád, és Te is figyelsz 
a kapcsolataidra. 

Kérlek, most arról írj, hogy van-e megértő, szerető család, aki körülvesz a 
szeretetével? Vannak-e barátaid? Jelen van-e az önzetlen szeretet az 
életedben? Miben számíthatsz rájuk, és ők miben Rád? Miért fontos, vagy 
miért lényegtelen vagy fölösleges az ilyenfajta kapcsolódás számodra? 
Milyen érzés ezekről gondolkodni? Kérlek, az érzelmeket is írd le, legyen 
az bármilyen is. Számodra fontos. 

Ide írhatod gondolataidat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Leginkább azt a kötelességünket hanyagoljuk el, hogy boldogok 
legyünk.”   R. L. Stevenson 
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Egészség, fittség 

Nagyon fontos életterület. A jól-lét érzésére mindenki 
vágyik. Mit teszel meg azért, hogy jól érezd magad a 
testedben?  

Szokásom szerint elemzem ezt a gyönyörű magyar 
kifejezést: érzed magad a testedben… 

Ki érzi magát? A test érez, vagy mi az, ami érez? Hogyan 
érez? Szerintem ez egy nagyon érdekes kérés, kérlek, gondolkodj el ezen, 
mi a Te véleményed erről? 

Mit gondolsz, meddig fogod jól érezni magad? Mit gondolsz az 
öregedésről?  

Ennél a pontnál azon gondolkodj el, hogyan is tekintesz a testedre? 
Milyen metaforát tudnál használni a testedre vonatkozóan? Mihez 
hasonlítod? Mennyire szereted a tested? Mit teszel meg a tested jól-
létéért? Hogyan táplálkozol? Mennyi folyadékot fogyasztasz és az milyen 
minőségű? Fordítasz-e időt a testmozgásra? Van-e káros szenvedélyed? 
Van-e valamilyen betegséged? Ha van, hogyan kezeled? Mit teszel a 
gyógyulásod érdekében? Mit jelent számodra a fittség, a fiatalság vagy 
fiatalosság?  

Mit jelent számodra az egészség? Mennyire értékes számodra az 
egészség? Egészségesnek érzed magad?  

Kérlek, írj le mindent, ami eszedbe jut. Csatolj hozzá érzéseket, 
érzelmeket. Hogyan vagy most az egészségeddel kapcsolatban?  
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Ide írhatod gondolataidat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Megfutamodni a harctól, ez a legrosszabb, ami megtörténhet velünk. 
Rosszabb, mint vereséget szenvedni, mivel a vereségből mindig 
tanulhatunk valamit, de a megfutamodással csak ellenségünk győzelmét 
hirdetjük.”          

Paulo Coelho 
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7. Spiritualitás, hit, vallás 

Az emberek óriási többsége hisz olyan teljességgel 
alapvető dolgokban, amelyeknek nemhogy a hite, 
hanem éppenséggel a bennük való kételkedés igényel 
komoly intellektuális erőfeszítést. Például hogy van 
keze, lába, és az az ő irányítása alatt áll; hogy a 21. 
században él, vagy, hogy az asztalán álló kávéscsésze, 

amit lát, valóban ott van. Ezek a hitek általában nem is tudatosulnak, 
tudatosításukra az élet java része során nincs se szükség, se igény. E 
példák azt mutatják, hogy a hit az elme egyik legalapvetőbb, 
leggyakoribb és legfontosabb működési módjának tűnik. 

Ez az egyik oka annak, hogy amit elhiszel, abban nem kételkedsz.  

Ezt a hitet nevezhetjük meggyőződésnek is. Ezek a meggyőződések, hit-
rendszerek, melyek térképként vannak jelen a gondolkodásunkban, 
sokszor segítenek, hogy a lehető legrövidebb idő alatt reagáljunk. Ez 
évszázadokkal ezelőtt gyakran életeket mentett. Mai korunkban is életet 
ment, gondolok itt pl. az autóvezetésre, mely megfelelő gyakorlás után 
rutinná válik. Nem tudatosul benned, hogy fékezel, vagy a gázpedálra 
lépsz, közben beszélgetsz, vagy zenét hallgatsz. Épp így működik a valódi 
hit az életünkben. Tudod, teljességgel biztos vagy, minden kétséget 
kizársz. Teljes nyugalommal bízol, hiszel.  

Ilyen hitrendszer vezérel az életed során minden területen, amit 
megtanultál, megtapasztaltál, vagy láttál, és mintaként, példaként 
követed.  

Elgondolkodtál már azon, hogy az életed bármely területén hányszor 
taposol a fékre úgy, hogy közben nem tudatosan teszed, hanem 
rutinból?  

Ha felidézel egy-két múltbeli emléket ezzel kapcsolatban, talán azt is 
meg tudod fogalmazni, hogy ez a fékezés egy belső megérzés alapján 
történt-e, vagy azért, mert így szoktad, máskor is így csináltad? 
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Gondold végig, mit jelent számodra a hit. Miben, kiben hiszel? Mennyire 
tartod magad spirituális embernek? Mit jelent ez számodra? Hiszel-e 
Önmagadban? A hit egyet jelent-e számodra a bizalommal? Itt arra 
gondolok, hogy bízol-e magadban? Bízol-e az Univerzum, az Isten 
segítségében, a döntéseiben, abban, hogy minden érted történik?  

Ezek nagyon fontos kérdések, hisz az alapját adják annak, ahogyan és 
amennyire az életedet képes vagy teljességben megélni.  

Itt nagyon sok érzelem van jelen, kérlek azt is fogalmazd meg, 
mindenképp találj szavakat arra, amit érzel. Ne elégedj meg azzal, hogy 
jó vagy rossz, hanem pontosítsd azokat az érzéseket.  

  



 

20 
 

AZ ÉLET 14 TERÜLETE 2020. ÉA 

Ide írhatod gondolataidat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz!”        
Henry Ford  
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8. Érzelmi világ, szeretet, hála 

Néhány embernek ez szinte vakfolt az életében. 
Nem tudnak kapcsolódni saját érzelmeikhez, 
nem mernek szeretni, és nem merik fogadni a 
szeretetet. Ez az érzelemszegénység nagyban 
hozzájárulhat a korai kiégéshez, a 

depresszióhoz, egyéb hangulati zavarokhoz.  

Kérlek, nyisd ki szívedet, és fogalmazd meg válaszaidat az alábbi 
kérdésekre. Kérlek, a kérdéseken túl is gondolkodj el saját érzéseiden, 
azok bőségében vagy hiányában élsz-e.  

Mit jelent számodra a szeretet? Hogyan nyilvánul meg? Mennyire tudod 
fogadni és adni, áramoltatni a szeretetet? Mi erről a hitrendszered? 
Szükségesnek tartod azt, hogy figyelj az érzéseidre, az érzelem-
világodra? Elnyomod, vagy megéled az érzelmeidet? Megengeded 
magadnak, hogy hallgass az érzéseidre, az érzelmeidre? Honnan erednek 
ezek az érzések? Mi erről a meggyőződésed? Milyen érzéseket élhet meg 
egy nő és egy férfi? Hogyan érzed most magad? Csak úgy, Te ott 
legbelül. Szólítsd meg a belső énedet, saját magadat, saját valóságodat, 
hogyan érzed most magad? Írj le legalább 5 érzést, ami a legbelső 
énedből fakad. Ne minősítsd, ne kapcsold sehová, csak írd le, kérlek! 

Nagyon fontos érzés az, amikor hálás vagy valamiért, őszinte hálát érzel. 
A hála érzése erősíti azt a tudatot, hogy van valamid, hogy bőségben 
élsz. Ezáltal a hiány már nem lehet jelen. Mert nem hiányként, hanem 
jövőbeli célként fogod megfogalmazni azt, ahová fejlődni kívánsz, amit 
elérni kívánsz. A hála érzésével vagy képes kapcsolódni az Univerzumhoz, 
az Univerzum teljességéhez és bőségéhez. Ez az érzés segít abban, hogy 
felismerd, mennyi minden van az életedben.  

Naponta hányszor gondolsz valakire vagy valamire hálával? Hányszor 
fejezed ezt ki? Mennyire van jelen az életedben a hála érzése? 
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Ide írhatod gondolataidat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne szeresd azt, amit csinálsz.”  

Ray Krock 
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9. Idő 

Hogyan vélekedsz az időről? Rohan, vagy 
cammog? Mit jelent számodra a múlt, a jelen és a 
jövő? Mire szabad időt fordítanod? Mire felesleges 
időt fordítanod? Vannak-e időrabló tevékenységek 
az életedben? Mennyi időt töltesz önmagaddal? 

Amikor nem nézel vagy hallgatsz semmit, csak egyedül vagy a saját 
gondolataiddal és érzéseiddel? Mennyi időt fordítasz arra, hogy mások 
életét szebbé tedd? Kapcsolódik ez a boldogságodhoz? Jó érzéseket ad 
ez neked? És mennyi időt fordítasz arra, hogy a saját örömforrásaidban 
merülj el? Hogy a saját életed szebbé tedd? Fontos ez számodra? Jár ez 
neked? Megérdemled Te ezt? 

Ha tudnád, hogy mennyi időt tölthetsz még itt a Földön, ebben az 
életedben, mit csinálnál a következő 1 órában? 1 napban? 1 évben? 

Az idő épp olyan, mint a pénz, vagy bármi más energia. Gazdálkodni kell 
vele. El kell dönteni, mi a fontos, és mi az, ami halasztható, vagy éppen 
egyáltalán nem fontos. 

Készíts egy táblázatot arról, hogy az elmúlt 24 órában pontosan mit 
tettél. Pontosan írd le, hogy hány percet fordítottál bizonyos 
tevékenységre.  

Aztán, amikor elkészültél, nézd meg, ebből mi volt az, ami valóban, még 
így visszatekintve is nagyon fontos volt. Azt is nézd meg kérlek, hogy 
hány perc vagy óra volt az elmúlt 24 órában, ami örömmel, boldogsággal 
töltött el.  

Az idő relatív. Van, akinek a barátja és van, akinek az ellensége. Kérlek, írd 
le az idővel, az idő múlásával, az öregedéssel kapcsolatos érzéseidet és 
gondolataidat a most-ra koncentrálva. Hogy gondolkodsz most ezekben 
a témakörökben? Csatolj érzéseket is a gondolatokhoz, és keresd meg, a 
tested mit jelez számodra ezzel kapcsolatban? 
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Ide írhatod gondolataidat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Még a leglassúbb is, ha célját nem téveszti szem elől, szaporábban 
halad, mint az, aki céltalan bolyong.”           

Gotthold Ephraim Lessing 
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10. Gondolati világ, gondolkodásmód 

Érdekes téma ez, szinte vicces is, ha megkérdezem: 
Gondolkodtál már azon, hogyan gondolkodsz? Azonban 
ahhoz, hogy észrevedd a hiányt és a bőséget az életedben, 
mégis hasznos és fontos, hogy átgondold. 

Gondolkodásunkat alapvetően és nagyon leegyszerűsítve 
feloszthatjuk a tudatos és a tudatalatti gondolkodásra.  

A tudatalatti az automatikus, nem megkérdőjelezhető, rögzült 
hitrendszerünk. Ennek használata kevesebb energiát követel, mint a 
tudatos gondolkodás. Sokszor van olyan élethelyzet, amikor úgy érzed, 
hogy nincs energiád. Amikor csak sodródsz és vonszolod magad. Ilyenkor 
nagyon nehéz, és nagyon nagy fókuszt igényel az, hogy a tudatos 
gondolkodásoddal megtaláld azt a megoldást, ami kivezet ebből. Ezáltal 
egyre lejjebb és lejjebb kerülsz az érzelmi és fizikai spirálban. Az alagút 
végén a fény egyre halványabb. Erre olyan kifejezéseket használunk, mint 
kiégés, depresszió, negativitás, életuntság, vegetálás. 

Ha tudatában vagy, hogy van megoldás, és elkezdesz gondolkodni, 
megkeresni az erőforrásaidat, rögtön elkezdődik a változás, egyre jobban 
és jobban érzed magad.  

Azonban azt tudd, hogy minél lejjebb kerülsz a spirálban, annál nehezebb 
a kiugrás, mert az örvény a sodrás egyre erősödik. 

Ezért fontos, hogy még a krízis, a nagy sodrás, az örvény előtt felismerd, 
hogy valamit másképp kell tenni, használni kell a tudatos gondolkodást. 
Minél hamarabb sikerül felismerni, annál könnyebb a megoldást 
megtalálni és fókuszáltan kivitelezni.  

Ez a folyamat, amikor a merev gondolkodást felváltja a rugalmas 
gondolkodás.  
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Mi működteti a gondolataidat? Mi van az intellektualitásod mögött? 
Milyen hitrendszert ápolsz a gondolkodás-móddal kapcsolatban? 
Hogyan keresel megoldást egy problémára? Megoldást keresel vagy 
kifogásokat? Mennyire éled fókuszáltan az életed? Mennyire vagy 
rugalmas, vagy éppen ellenkezőleg, rugalmatlan a gondolkodásodban? 
Mennyire vagy kreatív? Mennyire vállalod a véleményed? Előfordul-e, 
hogy szabotálod a saját életed? Ha felismered a problémát, teszel-e 
lépéseket a megoldás felé, vagy hagyod, hogy megoldódjon. Jóban vagy-
e a saját gondolataiddal? Vagy inkább elnyomod, és beengeded más 
gondolatait, esetleg más értékrendjét? 

Kérlek, írj le minél több tapasztalatot és érzést azzal kapcsolatban, hogy 
mi történt, ha ugyanúgy csináltál mindent, mint addig, és mi történt 
akkor, amikor gondolkodtál, és változtattál valamit a cselekvésedben, egy 
bizonyos ügyben. Mi lett az eredmény? Kudarc? Félelem? Siker? 
Nyugalom?  

Ismered-e a tudatos és tudatalatti gondolkodás közti különbséget? 
Mennyire vagy tudatos? 

 

Ide írhatod gondolataidat: 
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„Nem akkor leszünk magabiztosak, ha mindig igazunk van, hanem akkor, 
ha nem félünk a tévedéstől.” 

Peter T. Mnintyre 
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11. Otthon 

Mit jelent számodra ez a szó? Milyen hitrendszer 
kapcsolódik hozzá? Hogyan KELL kinéznie, hogyan 
KELL funkcionálnia egy otthonnak? Hogyan érzed 
Te magad, amikor azt mondod, otthon vagy? Mi 
jelenti az otthont? A szülői ház, a saját lakásod, 

vagy valami más? Mi tesz egy lakóházat vagy lakást otthonná? Vágysz az 
otthonodban lenni? Miért? Milyen tevékenységednek ad helyet az 
otthonod? Kiket fogadsz az otthonodban? Képes vagy otthont teremteni? 
Mit jelent az, hogy otthon érzed magad? Mit érzel ilyenkor? 

Az otthon számomra azt a helyet jelenti, ahol teljes mértékben 
ÖnMAGam lehetek. Minden szerep és álarc nélkül. Ettől olyan meleg ez a 
hely, ettől vágyok mindig itt lenni, ez tölt fel, és ad energiát.  

Jelen van a feltétel nélküli szeretet, a kedvesség, a hála, a megértés, az 
empátia. Olyan emberek adják az otthon energiáját, a melegségét, akik 
együtt harmóniában, szeretetben, és ezáltal biztonságban és egységben 
élnek.  

Van úgy, hogy nem azt érzed otthon, amit szerinted érezned KELL? Mit 
teszel? Miért? 

Kérlek, társíts sok érzelmet és érzést ehhez a fogalomhoz. Kérlek, rajzold 
le az otthonod, és adj minden helyiségnek megfelelő funkciót. Ha van 
kedved, rajzold mellé azt az otthont, amire igazán vágysz. Mi a 
különbség? Miért nem valósítottad még meg a vágyadat ezzel 
kapcsolatban? 
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Ide írhatod gondolataidat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Gyakran bármilyen lépés jobb, mint a nem lépés, különösen, ha már 
hosszú ideje élsz egy boldogtalan helyzetbe ragadva.”            

Eckhart Tolle 
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12. Női(es)ség/férfi(as)ság 

Ez a téma a hitrendszerek másik legnagyobb részét tartalmazza. Hogyan 
élj, hogyan viselkedj, hogyan gondolkodj, hogyan nézz ki, és még 
sorolhatnám, mennyi féle hitrendszer van ebben a témakörben. Nagyon 
fontos, hogy megtaláld a saját korlátozó hitrendszeredet, mert csak akkor 
vagy képes változtatni, ha felismered, hogy mi az, ami szabotálja az 
életed.  

Hogyan érzed magad nőként/férfiként? Milyen szépséget találsz abban, 
hogy ilyen neműnek születtél? Mit jelent számodra a női/férfi minőség? 
Milyen érzelmeket engedsz meg magadnak? Milyen érzéseket engedsz 
meg magadnak? Szereted-e vagy elfogadod-e magad női/férfi 
szerepeidben? Mit gondolsz arról, hogy változtak-e ezek a szerepek és 
felállások az évszázadok alatt? Ha igen, miben változtak és Te változtál-e 
ezek alapján? Ha nem változtak, akkor miért jó még mindig a klasszikus 
női/férfi szerep?  

Mi a különbség a nő/nőiség és a nőiesség között? Ugyanígy vonatkozik a 
kérdés a férfira is, tehát mi a különbség a férfi/férfiség és a férfiasság 
között? 

Ugye érzed, hogy amikor azt mondom, hogy férfias vagy nőies, az 
jobbára külsőség, a megjelenés, a viselkedés. Viselkedni valahogyan 
mindenki tud, könnyen tanulható. Nagyon optimális esetben egyben van 
ez a viselkedés, és a belső érzés, a nő-ség és férfi-ség megélése. Ilyenkor 
jön az a bizonyos kisugárzás, az érzésed, hogy mennyire egységben vagy. 
Tehát minden ál-ság, azaz ál-arc, ál-ruha nélkül büszkén és szeretettel 
vállalod ÖnMAGad.  

A nőiség/férfiség megnyilvánulásai mennyire vannak jelen az életedben? 
Megéled ezeket a szerepeket? Milyen érzéseket váltanak ki belőled ezek 
a kérdések?  

Nagyon fontos életterület, kérlek, szánj rá elegendő időt érzelmeid és 
érzéseid kibontására.  
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Ide írhatod gondolataidat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Légy Te a változás, amit a világban látni akarsz.”        

Mahatma Gandhi  
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13. Szülői lét 

A szülői létet két irányból tapasztalhatod. A szüleiden 
keresztül, és ha már szülő vagy, akkor a szülői 
működéseden keresztül. 

Milyen érzés, amikor a szüleidre gondolsz? Mi az az 5-5 
érzés, ami először eszedbe jut édesanyádról és 
édesapádról? Milyen kapcsolatot ápolsz velük? Miért 

éppen ilyet? Mennyire játszanak fontos szerepet az életedben?  

Mit tanultál tőlük? Milyen hitrendszered van azzal kapcsolatban, milyen a 
JÓ szülő? 

Ha már szülő vagy, mi az, amit érzel a gyereked/gyerekeid iránt? Tudod, 
ők mit érzenek irántad? Van-e hasonlóság a saját szüleiddel kapcsolatos 
érzések és a gyerekek érzései között? JÓ szülő vagy? Elég jó szülő vagy? 
Mit jelent jó szülőnek lenni? Boldog vagy, hogy szülőként is 
megtapasztalod az életed?  

Mit jelent számodra a szülői lét, a szülői feladatok, a szülői örömök, a 
gyermekként és szülőként megélt helyzetek emlékei?  

Milyen érzések, érzelmek jelentkeznek ebben a témában?  
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Ide írhatod gondolataidat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ha valamit szívvel-lélekkel csinálunk, akkor megsokszorozódik az 
energiánk, szinte kifogyhatatlanná válik. De ha kételyeink vannak, és nem 
vagyunk biztosak a dolgunkban, akkor szorongani kezdünk. Az a fizikai és 
érzelmi energia, amelyet a szorongás emészt fel, elképesztő mértékű.”       
Helen De Rosis  
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Életterületek

Munka

Pénz

Életminőség

Hobbi

Párkapcsolat

Kapcsolatok

Egészség

Hit

Érzelmi világ

Idő

Gondolati világ

Otthon

Nőiség/férfiasság

Szülői lét

II. Fejezet 
 

Hogyan működteted az életed? 

 

Arra kérlek, hogy nézd meg az ábrát. Látod, hogy egy kör 14 részre van osztva. A kör 
a Te életed. A 14 rész pedig az életterületeid.  
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Most pedig lapozz vissza egyenként az életterületekkel kapcsolatos írásaidhoz. 
Olvasd el figyelmesen, koncentrálva.   

Ezután, kérlek, hogy jellemezz minden területet egy számmal. Ez a szám 1 és 10 
között legyen, ahol az 1 a legkellemetlenebb, és a 10 a legkellemesebb érzéseket 
jelenti. A szám nem minősítés, csak egy viszonyításhoz szükséges eszköz. Amikor 
megtaláltad a megfelelő számokat, akkor itt a körben a jeleknek megfelelően 
satírozd, vagy vonalkázd be az életterületek cikkelyeit az általad adott számoknak 
megfelelően. 

Kérlek, ne minősítsd magad, ne érezd rosszul magad attól, amit látsz. Ez a Te kiinduló 
pontod, jelenlegi állapotod. Erről a pontról indulhatsz, innen teremtheted meg a még 
nagyobb bőséget és a teljességet az életedben. 

A mikor a könyvben erre a pontra érsz, már látod, hogyan is állsz az életedben. 
Melyek a stabil, és melyek az érzékeny területek. De már biztosan arra is ráébredtél, 
hogy minden mindennel összefügg. Tehát ha az egyik életterület nagyon alacsony, az 
az összes többi érzéseit, örömeit is képes lehúzni, szisztematikusan romba dönteni.  

 

 

Következtetéseidhez kérdésekkel segítelek: 

Melyik az a terület, ahol a legboldogabb vagy?  

Hogyan hat ennek tudata a többi területre?  

Az életed melyik területén éled meg a bőséget? Ha nem nulla az értékelés, amit adtál, 
akkor bőségről gondolkodj, engedd el a hiány gondolatait. Gondolj inkább arra, hogy 
az eddig megtapasztalt bőséget hogyan lehetne növelni?  

Hogyan élhetnél még nagyobb bőségben, ezáltal a teljességet is nagyobb bőségben 
érzékelve? 

Az életöröm és a boldogság hogyan van jelen az egyes területeken?  

Állíthatod-e teljes hiteddel és meggyőződéseddel, hogy boldog/boldogtalan az 
életed?  
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Végső következtetés: 

Hogyan látod most az életed? 

Elégedett vagy az életeddel?  

Melyik területen van szükséged valami másra? Valami változásra, változtatásra? 

Akarsz-e tenni annak érdekében, hogy még jobban érezd magad, még több 
életörömöt tudj megélni? 

 

Itt, ezen a ponton eljutottál valahová. Eljutottál oda, hogy már látod, nincs olyan, 
hogy egyértelműen boldog és boldogtalan. De van bőség tudat, bőség érzés, 
életöröm-érzés. 

Nincs olyan terület, ahol azt mondhatod hátradőlve, hogy kész, nincs több 
tennivalóm, nincs hová fejlődnöm.  

 

Tehát az első lépés után jön a következő: 

Mi az életed egyes területein a következő vágy? Hogyan álmodod meg a következő 
évedet? Hová szeretnél eljutni 2021. december 31. napjáig? 

Hogyan lehetne jelen még több öröm az életedben? Hogyan lehetne még ettől is 
jobb?  

Hogyan valósíthatod meg vágyaidat? 

 

A következő fejezetben felsorolt ALAP kurzusaim ezekre a kérdésekre adnak választ. 

Elvezetnek Téged lépésről lépésre oda, ahová vágytál, de talán soha nem mertél 
elindulni.  

Módszereket, inspirációt, útmutatást kapsz.  

Segítséget ahhoz, hogy az ÉLET számodra is megmutassa legszebb, legjobb, 
legteljesebb arcát, megismerd saját ÖnMAGad legszebb és legjobb létezését, a 
teljességet és bőséget. 

Gyere velem erre a csodás utazásra!  
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III. fejezet  

Életöröm Akadémia 

 

Szeretettel ajánlom figyelmedbe az ÉLETÖRÖM AKADÉMIA 3 
alapozó kurzusát, melyek egymástól függetlenül is elvégezhetők 
és hasznosíthatók, de szerintem az ajánlott sorrendet betartva a 
leghatékonyabban szolgálja a bőségben és teljességben érzésed 
növelésének, ezáltal az életed bőségben és teljességben 
megélésének lépéseit.  

Azt szeretném, célom és küldetésem, hogy Te is az élet 
szépségeire fókuszálva, és így egy egészen új nézőpontot találva, rugalmasan és 
hatékonyan találnál megoldást minden helyzetben.  

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. 

Ameddig a krízis kibontakozik, hosszú folyamat zajlik le, és erről nem veszel 
tudomást. Ha tudomást veszel róla, vagy nem következik be a krízis, vagy sokkal 
kisebb és rövidebb lesz. 

Mire gondolok? 

Az önismeret nem csak arról szól, hogy milyen jó és rossz tulajdonságaink vannak. Azt 
is észre kell venni, hogy mi az, amit csak eltűrsz, elszenvedsz… 

Amikor az élet több területén is ebben az állapotban vagy, szétesel, elveszíted a 
kapcsolatot önmagaddal. 

Manipulálod a gondolataidat, elfojtod az érzelmeidet, de a test jelez. Görcs, 
hányinger, pánik… 

Ekkor már nem tudod, hogy miért teszed, és azt sem tudod, hogyan lehetne ezt 
másképp tenni.  

Ellentmondást érzel, de ezt elnyomod. Mert félsz.  

A félelemben azonban kiszolgáltatott az ember. Ekkor a gyermeki én állapotában van. 
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Gyermekként akár az életed is múlhatott azon, hogyan kötődtél a környezetedhez, 
még akkor is, ha ez esetleg bántalmazó, félelmetes volt. 

Felnőttként azonban önmagadban kell megerősödnöd. Felelősséget kell vállalnod az 
életedért, a döntéseidért, szembe kell nézned a félelmeiddel, meg kell élned az 
érzéseidet.  

Az érzéseid iránytűként működnek, segítenek Téged. 

Sok esetben a felnőttek nem képesek vállalni ezt a felelősséget, nem akarják 
megoldani a problémákat, és áldozatként vannak jelen a saját életükben.  

Az önismeret segítségével áldozatból túlélő leszel, aki értékesnek érzi magát, 
döntéseket hoz a saját életére vonatkozóan, és építő kapcsolatokat alakít ki. Aztán a 
túlélő hősként ünnepelheti új életét.  

A jövő mindig épp ebben a pillanatban kezdődik.  

A tapasztalás által tudok segítséget és támogatást nyújtani Neked. 

Neked, aki azt hiszi, hogy nincs más választása.  

Neked, aki azt gondolja, hiszi, hogy egyedül van.  

Neked, aki szégyelli magát, és nem mer beszélni a valódi, legbelső kétségbeeséséről.  

Neked, aki boldognak tetteti magát, de sokszor legszívesebben elbújna még a saját 
gondolatai elől is. Neked, aki már aludni sem tudsz, mert nem mondasz IGEN-t 
Önmagadra. 

Szeretettel várlak az Életöröm Akadémia kurzusaira, tréningjeire.  

Szeretettel várlak egyéni személyes és online gyógyító beszélgetésre, coachingra.  

Együtt megtaláljuk a megoldást arra, hogy minden életterületeden teljes életet élj, 
harmóniában ÖNMAGDDAL és a szeretteiddel.  

Tedd meg MA az első lépést új, életörömben gazdag életed felé! 

 

Saját tempóban, otthonról, kényelmesen, de személyes jelenlétem segítségével 
elvégezhető kurzusaimról néhány gondolat… 
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1. 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.  

Ezzel a könyvvel 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 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 
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2. Reziliencia – rugalmas gondolkodás 

Ezen tréning segítségével feltárjuk, megismerjük, és felébresztjük az saját erődet. 

Mindazokat a tulajdonságokat fogjuk felszínre hozni, mely által fejlődik az ellenálló 
képességed, a terhelhetőséged, a rugalmasságod.  

Miért fontosak ezek?  

Mert világunkban az tudja az életéből a legtöbbet, a legjobbat, a teljességet kihozni 
és megélni, aki képes az alkalmazkodásra. Képes arra, hogy a szituációkat ne a 
tudatalattiból oldja meg, hanem rugalmasan gondolkodjon, több nézőpontból 
vizsgálja meg a helyzetet.  

Ezt a kurzus kiegészítettem az érzelmi és spirituális intelligencia témakörével, amellyel 
általában keveset foglalkozunk. Értékes gondolatokat tartalmaz, és lendületet ad a 
rugalmas gondolkodás megvalósulásához. 

 

A Reziliencia – rugalmas gondolkodás kurzus témái: 

Személyes hozzáállás 

Szociális erőforrások 

Reziliencia, azaz rugalmas ellenállási képesség gyakorlatok 

Érzelmi intelligencia 

Az érzések értelmezése 

Spirituális intelligencia (SQ) 

 

Munkafüzet + hanganyag + 1 órás személyes konzultációs lehetőség 
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3. Szokásaid fogságában – kis lépések, nagy változások 

Ebben a kurzusban járjuk körbe azt a témát, hogy hogyan vagyunk képesek bizonyos 
szokásainkat átalakítani. Itt ismét hangsúlyozom, hogy nem változni kell, hanem a 
legbenső ÉN hangját meghallani.  

Amikor ezt a kurzust végzed, már nagyon sok tapasztalatod van arról, hogyan 
működsz. Mi az, ami a gondolataidra hat. Hogyan használod a tudatos és tudatalatti 
gondolataidat. 

 

Ezáltal az önismereted már olyan módon fejlődött, hogy képes vagy arra, hogy 
őszintén kommunikálj saját Magadról. Talán még nem mások előtt, de már saját 
magadhoz őszinte vagy. Elfogadtad és megszeretted bizonyos működéseidet és 
nagyon sok erősséget találtál ÖnMAGadban. Találtál gyengeségeket is, de már 
elköteleződtél a boldogság és bőség felé. Elköteleződtél, és ezért képes vagy 
felismerni, hogy az eddig automatikus szokásaidat felülvizsgáld. Az őszinte 
önvizsgálat eredményei arra ösztönöznek, hogy alakítsd át néhány, vagy jónéhány 
szokásodat. 

Szokásaid átalakításához nyújt segítséget ez a kurzus. 

 

A Szokásaid fogságában – kis lépések, nagy változások kurzus témái: 

Quantum lépések – óriási változások 

Mi a cselekedeteink célja? 

A szokások kialakulásának folyamata 

A szokások átalakítása 

Cselekedetek, halogatás, csábítás, motiváció 

Gyakorlatok 

 

Munkafüzet + hanganyag + 1 órás személyes konzultációs lehetőség 
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Melléklet: 

Érzelmek listája 

Félelem: aggódó, begyulladt, bizalmatlan, félelemmel teli, félénk, féltő, gyanakvó, 
ijedt, izguló, rémült, rettegő, riadt, szorongó, tart valamitől, visszarettenő, zárkózott 

Unalom: apatikus, egykedvű, életunt, érdektelen, erőtlen, érzéketlen, fásult, 
kedvetlen, komor, közömbös, tétlen, tunya, unott, várakozó 

Harag: agresszív, cinikus, civakodó, dühös, elégedetlen, ellenséges, erőszakos, 
felbőszült, fenyegető, feszült, gyűlölködő, haragos, ideges, ingerült, irritált, kötekedő, 
lázadó, megvadult, mogorva, morcos, neheztelő, őrjöngő, romboló, rosszindulatú, 
távolságtartó, türelmetlen, zsémbes 

Szomorúság: bánatos, boldogtalan, gondterhelt, gyászos, keserű, kétségbeesett, 
magányos, megbántódott, mélabús, melankolikus, rosszkedvű, szomorú 

Zavarodottság: bizonytalan, elbátortalanodott, elgondolkodó, elveszett, értetlen, 
feszélyezett, frusztrált, habozó, hezitáló, megdöbbent, meglepődött, összezavarodott, 
sebezhető, szétesett, tanácstalan, tehetetlen, töprengő, ügyefogyott, zavart 

Fáradtság: álmos, csüggedt, elesett, élettelen, elhavazott, fáradt, kialvatlan, kimerült, 
levert, meggyötört, nyűgös, stresszes, túlterhelt 

Üresség: kiüresedett, megsemmisült, megszégyenült, reménytelen, szégyenkező, 
szégyenlős, szégyent érző 

Biztonság: magabiztos 

Játékosság: bolondozó, buja, életteli, felszabadult, felvillanyozott, heves, jókedvű, 
kalandvágyó, lelkes, pezsgő, pikáns, szenvedélyes, vicces, vidám 

Tettrekészség: bátor, bizakodó, buzgó, büszke, energikus, kicsattanó, kihívó, kíváncsi, 
nyitott, optimista, tettre kész 

Szeretet: barátságos, együttérző, elismerő, empatikus, érdeklődő, gyengéd, hálás, 
imádó, jóindulatú, kedves, megérintett, nagylelkű, odaadó, őszinte, rajongó, 
reményteli, segítőkész, szerelmes, szerető, szeretetteli 

Figyelem: csendes, éber, elmélyült, érdeklődő, figyelmes, higgadt, összeszedett, 
rendezett 



 

43 
 

AZ ÉLET 14 TERÜLETE 2020. ÉA 

Nyugalom: békés, derűlátó, derűs, elégedett, harmonikus, kipihent, könnyed, ellazult, 
nyugodt 

Boldogság: áhítatos, áldott, beteljesült, boldog, dicsőséges, elégedett, elragadtatott, 
emelkedett, euforikus, extatikus, gondtalan, győzelemittas, ihletett, inspirált, jókedvű, 
jóleső, kielégült, kiteljesedett, örömteli, pozitív, ragyogó 

 

Forrás: Asszertív Akadémia 


