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VAN EGY UNIVERZÁLIS IGAZSÁG: 

Ez azt jelenti, hogy ami benned van, amilyen a te belső világod, pontosan
azt fogod megtapasztalni a külvilágban is. Amikor jó passzban vagy,
valahogy mindig minden sikerül. Sorra jönnek a jó lehetőségek, jó dolgok
történnek és te boldog vagy. Tapasztaltál már ilyet?

BELÜLRŐL
KIFELÉ

ANNYI A
DOLGOD, 
HOGY TE 
JÓL 
LEGYÉL

CSAKIS 
EZEN
KELL
DOLGOZNI

És van ennek az ellenkezője is. Néha a baj
csőstül jön, elindul egy rossz széria és egyik
rossz dolog hozza magával a másikat, te
pedig csak állsz értetlenül, hogy ez miért
történik veled? Miért éppen veled történik? 

Tudnod kell, hogy minden, ami kívül történik,
az miattad van. A te felelősséged és te tudsz
rajta változtatni is. Belülről kifelé. 
Szerintem ez egy nagyon jó hír, hiszen
másokon nem is tudnál, és a körülményeken
is sokkal nehezebb lenne változtatni. Ezzel
szemben annyi a dolgod, hogy te jól legyél,
hogy egyensúlyba kerülj és visszatalálj
önmagadhoz. Csakis ezen kell dolgoznod.

Hagy meséljek kicsit magamról, hogy értsd,
miért foglalkoztat ez a téma, és miért
gondolom, hogy a tapasztalataim által tudok
neked segíteni. Nyilván, mint mindenki
másnak, nekem is voltak és vannak
mélypontjaim és az egyik dolog, amit szoktak
rólam mondani a barátaim, hogy csodálják,
mennyire gyorsan tudok ezekből felállni és
újrakezdeni. Legyen az egy szerelmi csalódás,
vagy karrierváltás, vagy bármi. Hát... jó volt a
kiképzés, ahonnan indultam 26 évesen.

AMI BENT, AZ VAN KINT
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7 ÉVIG TARTOTT

Akkor az segített, hogy nem volt
választásom. Vagy 26 évesen
feladom és lehúzom magam és az
életemet a wc-n, vagy minden
reggel felkelek és teszem a
dolgom, anélkül, hogy látnám a
végét. Mindig csak a következő
lépésre figyelek és próbálok előre
fókuszálni, nem pedig hátra nézni.
Bízni magamban, az erőmben, és
valamiben, amit akkor még nem
tudtam megnevezni.

Életemben először tapasztaltam
meg, milyen igazán nagy bajban,
teljesen egyedül lenni, hiszen
hiába szerettek volna a szüleim
segíteni, nem tudtak, a hurok az
én nyakamon volt és nekem
egyedül kellett belőle kijönni. Nem
tudtam, hogy mennyi ideig fog
tartani, sőt, nem tudtam, hogy
valaha jóvá fogom-e tudni tenni,
valaha fogok-e még gyomorgörcs
nélkül ébredni. Ebben a
helyzetben nem volt választásom,
egyszerűen túl kellett élni. Minden
egyes napot.
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SZÓVAL AZ ÉN TÖRTÉNETEM:

25 éves korom óta vagyok
vállalkozó és 26 évesen egy
rossz üzleti döntés, illetve
döntéssorozat miatt
elveszítettem mindenemet. A
lakásomat, a
párkapcsolatomat, az anyagi
biztonságomat és ott találtam
magam egyedül egy olyan
helyzetben, amiből senki nem
tudott megmenteni.
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Ezért inkább arra fókuszáltam,
hogy mit szeretnék elérni, hogy
hova szeretnék jutni, hogy hogy
szeretném magam érezni és nem
engedtem meg magamnak, hogy
lekerüljön erről a figyelmem. 

Tettem a dolgom lépésenként és
arra figyeltem, hogy minden nap
egy lépéssel előrébb legyek. Még
nem láttam a fényt az alagút
végén, de minden egyes nap
elképzeltem azt a napot, amikor
már gondtalanul ébredek.

MINÉL TÖBB FIGYELMET, MINÉL TÖBB
ENERGIÁT ADSZ ANNAK, AMIT NEM
SZERETNÉL, AZ ANNÁL
ERŐTELJESEBB ÉS SZILÁRDABB LESZ.

Itt tanultam meg a felelősséget, hogy a legvégén mindig csak magadra
számíthatsz, hogy az életedet te teremted, minden egyes tetteddel,
minden egyes gondolatoddal. Ha akkor én arra fókuszálok, hogy
mekkora bajban vagyok, akkor valószínűleg mélydepresszióba zuhanok,
elveszítem az erőm és tönkremegy az életem. Minél több figyelmet,
minél több energiát adsz annak, amit nem szeretnél, az annál
erőteljesebb és szilárdabb lesz.

AHOL A FÓKUSZOD,
OTT AZ ENERGIA

KAPCSOLJ HOZZÁ
NAGYON ERŐS
ÉRZELMEKET! 

MIT FOGSZ AKKOR
ÉREZNI?

Ez elég nagy szakadék volt az életemben, de volt mellette számos
kisebb is természetesen. Kapcsolatfüggőként sokszor ért párkapcsolati
csalódás, ahogy általában mindenkit és voltak nehéz helyzetek, ahogyan
mindenkinek vannak az életében.
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Minden pillanatban döntesz arról, hogy melyik
érzelmet táplálod magadban..
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Amikor bekúszik a
gondolataidba valami rossz

emlék, rossz élmény, ami
rossz érzéseket idéz elő,
vedd észre, hogy ez csak
egy gondolat. Nem most

történik, nincs itt a
valóságodban, csak a

fejedben létezik. Címkézd
fel: „ez csak egy gondolat”
és máris elvetted az erejét.

Feloldódik.

1

Ezért figyelj, légy éber a
gondolataidra, vedd észre,
amikor olyan gondolatokat
engedsz be az elmédbe,
amiktől rossz érzések
keletkeznek benned és
mondj nekik nemet. Segíteni
fogok, hogy hogyan.

Nem értek egyet azzal, hogy a
boldogságot nem érdemes keresni,
és nem lehet konstans annak
lenni. Sokszor szokták mondani,
hogy örüljünk annak, ha néha
tudunk ideig-óráig, percekig
örömet érezni, mert a boldogság,
mint olyan, nem létezik.
Örülhetünk, ha néha örülhetünk....

Én ezt nem így tapasztalom. A
boldogság döntés kérdése. Minden
pillanatban dönthetsz arról, hogy
melyik érzelmet táplálod
magadban, hogy a múlton
keseregsz, amin már úgysem
tudsz változtatni, vagy itt vagy a
jelenben, ami mindig csak MOST
van, és minden pillanatban
dönthetsz arról, hogy azt mivel
töltöd be. 

Ha a jelenben jól érzed magad, ha
arra figyelsz, hogy jó gondolataid
legyenek, amelyek jó érzéseket
váltanak ki belőled, azzal
teremted a jövőd, méghozzá pont
olyanra, amilyen érzelmekben
vagy.

A JELENRE FIGYELJ!
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A VILÁGOT NEM FOGOD TUDNI MEGVÁLTOZTATNI, 
DE MEG TUDOD VÁLTOZTATNI A HOZZÁÁLLÁSOD

Szerintem el lehet érni azt az
állapotot, amikor alapvetően
boldog vagy, önmagadtól, de
bele kell tenni a munkát és jó
adag tudatosságot. 

Ebben is lesznek kisebb-
nagyobb kilengések, de egyre
kisebbek, egyre gyorsabban
lehet túllendülni rajtuk, és 
 mindig vissza tudsz majd
kerülni a középpontodba
magadtól, nem külső
segítséggel, nem mástól várva
el a saját jól léted, saját
boldogságod.

2
Vagy vegyél egy nagy

levegőt, lassan fújd ki, ereszd
le a vállad, ettől az egész

tested ellazul, majd figyelj a
szívedbe. Ettől egy pillanat
alatt a jelenbe kerülsz, ahol
nincs sem múlt sem jövő,
csak a MOST van. Most

pedig ebben a pillanatban
minden rendben van. 

Jelen vagy.

Ahhoz, hogy ezt így tudjam megélni, kellett minden buktató és
mélypont is az életembe, mert ezek voltak a lépcsőfokok, amiken
egyre feljebb lépkedtem, amikből tanultam és tisztult a kép. Minden
bukás, egyben egy új kezdet volt egy új, magasabb szinten, ahonnan
már nagyobb „fegyvertárral” lehetett tovább indulni. Az élet értünk
van és nem ellenünk, az akadályok pedig csak leckék, hogy többek
lehessünk általuk. Az, aki fejlődni képes, halad előre, megkapja a
támogatást.

Csak ne ragadj le, ne engedd, hogy lebénítson a helyzet, maradj
mozgásban, haladj előre, apró lépésenként!
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MIT AKAR MUTATNI NEKEM MAGAMRÓL
EZ A HELYZET? MI AZ, AMIBEN
FEJLŐDHETNÉK? MI AZ, AMIT INNEN
TOVÁBB VIHETNÉK, HOGY LEGKÖZELEBB
MÁR NE ÍGY TÖRTÉNJEN?

Amikor valami számodra kellemetlen történik, kérdezd meg
magadtól:? 

AZ 
ÉLET 
MEG-
SEGÍTI 
AZT, 
AKI 
FEJLŐDNI, HALADNI AKAR.

Ha fókuszodat előre
helyezed, a megoldást
keresed és nem a
problémának adsz energiát,
akkor a lehetőségek jönnek,
az élet kisöpri előtted az
utat és megnyitja az új
ajtókat. Neked egy dolgod
van, Oda koncentrálni az
energiát, ahová tartasz.

0 7W W W . M A R O S V O L G Y I A N D R E A . H U

Minden megoldott élethelyzet egy mozaikdarabka a
személyiségünkhöz, amitől épülünk, ha elfogadjuk a tanítását és nem
ellenállunk. 



ÉS AKKOR NÉHÁNY KONKRÉT, 
KÉZZELFOGHATÓ DOLOG:

Íme néhány példa. Biztos vagyok benne, hogy
magadra ismersz bennük te is.
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A körülményeidet te teremted, és ahogy te belül jól leszel, úgy fog
alakulni, idomulni ehhez a külvilág is. A külvilág pontosan letükrözi
a te belső világod, és ha először ez bullshit-nek is hangzik, csak
gondold végig.

AMI BENT, AZ VAN KINT 

Fiatalabb koromban párkapcsolat-függőként sokszor voltam
méltatlan helyzetbe, hiszen ilyenkor az alap probléma az, hogy saját
magadat képtelen vagy szeretni és kívülről várod, mástól várod a
szeretetet. Mi szokott ilyenkor történni? „Bevonzol” egy csomó olyan
kapcsolatot, férfit, akik által kihasználva érzed magad, aki nem úgy
szeret, ahogyan te vágysz rá. Miért? Mert bennem az van, hogy nem
szeretem magam, hát ezt kapom kívülről  is.

Vagy szeretnél egy állást megkapni, de folyton a kétség van
benned? Aggódsz, hogy nem fogsz megfelelni, hogy nem leszel
hozzá elég jó, ezek az érzelmek dúlnak benned, és ezt a külvilág
pontosan letükrözi. Az állást valaki más kapja meg, ráerősítve arra
az érzésre, hogy te kevés voltál, nem voltál elég jó. ...és a spirál egyre
csak gyűrűzik lefelé...
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Vagy szeretnél valamit nagyon, mondjuk egy lakást (egy munkát,
egy párkapcsolatot, bármit) és addig, amíg ez nincs meg, nem érzed
jól magad. Ettől teszed függővé a hangulatod, az érzéseid, a
boldogságod. Tehát a hiány van benned, az van benned, hogy amíg
ez nincs meg, addig valami nincs, valami hiányzik, valamiért nem
vagyok boldog. És egészen addig, amíg nem engeded el, és nem
szűnik meg a rossz érzés benned, nem válik valóra. Majd, amikor
már nem is érdekel (elengedted), hirtelen megvalósul.
Számtalanszor történik ez szülőkkel, akik évekig próbálkoznak és
nem születik saját gyermekük, hogy amikor örök befogadnak egy
babát, és ezzel a rossz érzés megszűnik bennük, hirtelen
természetesen is teherbe esik a nő.

MONDJ NEMET! 
EGYRE TÖBB MINDENRE!
Meg kell tanulnod NEM-et mondani. Gyerekként belénkivódik, hogy
meg akarunk felelni a környezetünknek, mert azt hisszük, hogy
ettől fognak majd mások elfogadni és szeretni. Elkezdünk úgy
viselkedni, olyan személyiséget felvenni, ami a legtöbb embernek
szimpatikus, elkezdünk kifele viselkedni és így egyre távolodunk
attól a valakitől, akik valójában vagyunk. Nem merünk
ellentmondani, nem merünk nemet mondani, és egyszercsak arra
ébredünk felnőttként, hogy olyan életet élünk, amilyet nem
szeretnénk. 

Hogy az időnk nagy részét olyan dolgok töltik ki, amiket nem
szeretünk csinálni, de már észre sem vesszük, csak csináljuk, mert
így szoktuk meg. Nem vagyunk boldogok, de már rég eltávolodtunk
magunktól, annyira, hogy tudnánk, vajon miért. Már rég nem halljuk
annak a belső kisgyereknek a hangját, aki azt üvölti, hogy ő nem
ilyen életet akar élni. 
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EL KELL KEZDENED MAGADAT TISZTELNI!
MEGHALLANI AZT A BELSŐ HANGOT, AKI A TE
VALÓDI ÉNED, AKI TUDJA, HOGY MIT SZERETNE,
AKI NEM AKAR MEGFELELNI, CSAKIS
ÖNMAGÁNAK. EL KELL KEZDENED ÖNAZONOS
ÉLETET ÉLNI. ÉS EZ A NEM-ET MONDÁSSAL
KEZDŐDIK.
Mondj NEMet minden olyan dologra, amit nem szeretsz, ami szívja az
energiád, ami nem épít. Gondolj arra, hogy rendelkezel egységnyi
energiával,  és minden, amit nem szeretsz,, amit úgy teszel, hogy
igazából nem akarod, csak megfelelésből, vagy megszokásból, az
szívja ezt az energiát.

KAPCSOLJ HOZZÁ
NAGYON ERŐS
ÉRZELMEKET! 

MIT FOGSZ AKKOR
ÉREZNI?

Te ezt fogod sugározni kifele,
abból tudsz teremteni, ami
megmarad. Pontosan annyit, és
olyan minőségben, ami benned
van. Alacsony energiával,
alacsony rezgésű dolgokat.

TANULJ MEG NEMET
MONDANI!
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Megint csak jó hír szerintem,
hogy nincs más dolgod
igazából, mint önmagadat
szeretni, önmagadnak megadni
mindazt, amire valójában
vágyik. És tudom, hogy mégis
nehéz és megfoghatatlan, mert
már annyira régen figyeltél
magadra, hogy már azt sem
tudod, mitől éreznéd jól magad. 
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„MÁSOK IS EZT CSINÁLJÁK.” 
„AZ ÉLET ILYEN!”
„AZ EMBERNEK VANNAK KÖTELESSÉGEI!”
„A MUNKA CSAK MUNKA! EL KELL VÉGEZNI ÉS
KÉSZ”
Kitől tanultuk ezeket a mondatokat? Gyerekkorunkban a szüleinktől,  
a környezetünktől azt tanultuk, hogy ilyen a valóság, hogy ezeket el
kell fogadni. De ez nem így van! Ezek a hitrendszereid, a számodra
alapvetésnek hangzó áligazságok, amiket generációsan hozunk
kevésbé tudatos időkből. Kis korunkban beépülnek a tudatalattinkba
és mi észrevétlenül éljük azt az életet, amit ezek által a „dogmák”
által igaznak vélünk. De az igazság az, hogy élhetnénk bárhogyan,
amit csak el tudunk képzelni. Nincsenek határok, nincsenek korlátok,
csakis a fejünkben.

KAPCSOLJ HOZZÁ
NAGYON ERŐS
ÉRZELMEKET! 

MIT FOGSZ AKKOR
ÉREZNI?

Ez ideig-óráig rendben van,
de nem szabad leélni így egy
életet, mert a rossz érzéseid,
a nem önazonos döntéseid
mind befolyásolják még az
egészségedet is. Hosszútávon
tönkretesz körülötted
mindent, ha nem vagy
boldog, hiszen minden
belőled indul ki.  

NEKED MILYEN
 MONDATOKAT

MONDTAK A SZÜLEID?
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AMI BENT, 
AZ VAN KINTMIT HISZEL EL

VALÓSÁGKÉNT?
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FIGYELJ AZ APRÓ LÉPÉSEKRE!
A munka, a kapcsolatok a nagyobb volumenű dolgok, de érdemes
azokra a dolgokra is figyelni, amit észre sem veszel. Ezeken
ráadásul könnyebb változtatni, és ahogy ettől egyre jobban érzed
majd magad, egyre több lesz benned az energia, az önszeretet, egyre
egyértelműbb és tisztább lesz az is, hogy a nagyobb léptékű
dolgokon is változtatnod kell, mert már nem leszel hajlandó más
életet élni, mint amilyet igazán belülről szeretnél.

Szinte mindenki ezt teszi anélkül, hogy tudatos lenne rá, mekkora kárt
okoz magának. Még mielőtt bármilyen saját gondolatod lehetne, már
beengedsz külső dolgokat, kihelyezed a fókuszod és megengeded, hogy
a hírekből beáramoljon feléd a negatív energia (ami nem mellesleg,
tudatosan manipulatív) vagy az ismerőseid üzenetei, és az
energiaszintedet máris arra bízod, épp mi vagy ki kopogtat be az
ajtódon észrevétlenül és tudattalanul. Innen indítod a napod. Ezután
bekapcsolod a tv-t vagy a rádiót, ezekkel tulajdonképpen átadtad az
irányítást a külső körülményeknek, nem te irányítod a gondolataid, az
érzelmeid. Tulajdonképpen, bármennyire végletesnek is hangzik, nem
te irányítod az életed, hanem a külső körülmények.

Reggel mit teszel, amikor felébredsz? 
Mi az első dolgod? 
Megnézed a telefonod?

1 2

HOL VAN A FIGYELMED?

Mit tehetsz ehelyett? Kicsit később fogok adni konkrét
tippeket erre.
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MONDJ IGENT MAGADRA!
AZ ÖNSZERETET NEM
ÖNZŐSÉG!
Csinálj egyre több olyan dolgot, ami tölt, amitől jól érzed magad. Ne
hagyd magad az utolsó helyre sorolni, hiszen adni is csak magadból
fogsz tudni másoknak, így a legfontosabb, hogy te jól legyél.

KAPCSOLJ HOZZÁ
NAGYON ERŐS
ÉRZELMEKET! 

MIT FOGSZ AKKOR
ÉREZNI?

Ha te jól érzed magad, mások is jól
érzik magukat a környezetedben
és mivel hasonló energia a
hasonlót vonzza azt fogod
észrevenni, hogy egyre több jó
dolog történik veled.
Ez egy törvényszerűség, olyan,
mint a gravitáció, nem érdemes és
felesleges benne kételkedni.
A külvilágod visszatükrözi azt,
hogy te belül jól érzed magad, fel
vagy töltve, sugárzol. Ezért ne
tartsd önzőségnek, hogy magaddal
foglalkozol, hogy első helyre rakod
azt, ami neked jó. Hidd el, ha
minden ember így tenne, mindenki
magával, a saját maga jó
érzéseivel foglalkozna, nem
lennének háborúk, nem lennének
konfliktusok, nem lennének rossz
dolgok a világban.

Vedd a repülőgépes analógiát, hogy amikor vészhelyzet van, te
magadra rakod fel elsőként az oxigénmaszkot és csak utána a
gyerekedre. Ennek pont így kell működnie a saját életedben is.

MONDJ IGENT
MAGADRA!
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Segítségül itt az én saját reggeli rutinom. Ébredés után például soha
nem nézem meg a telefonom, hanem a kávém után rögtön mozgok,
jógázom, aztán egy ideje megcsinálok egy 5 perces hideg-meleg
váltózuhanyt, majd meditálok és a készülődés közben vagy olyan zenét
hallgatok, amit szeretek és amitől jó kedvem lesz, vagy megerősítéseket,
amiktől szinte percről percre érzem, ahogy emelkedik a rezgésem és így
minden reggelem jól indul. Onnan, ahonnan én szeretném. Ezzel az egész
napom jó alapokra épül, sokkal kevésbé tud megérinteni bármi, ami
körülöttem történik, és nem tud kibillenteni semmi az egyensúlyomból...
vagy sokkal kevésbé.

KONKRÉT TIPPEK REGGELI RUTIN
KIALAKÍTÁSÁHOZ:

Telefon OFF

TV OFF (mindenféle külső csatorna)

Mozgás (jóga, séta a szabadban)

Meditáció 

Megerősítések hallgatása

Zene 

Hideg-meleg váltózuhany

Pranajama, légzőgyakorlatok

Egy nagy pohár víz, vagy zöld tea (kv )

Ébredés után rögtön egy kis olvasás, írás

Hálanapló írás

Bármilyen olyan tevékenység, amit szeretsz... énekelhetsz a
zuhany alatt, vagy színezhetsz, vagy fejen állhatsz, bármi, amit
szívesen végzel.
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GYAKORLAT:
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TIPPEK ESTI RUTINHOZ:

Telefon OFF

Híradó OFF

TV OFF

Lágy fények

Zene

Meditáció

Olvasás

Hálanapló (5 dolog, amiért 
hálás lehetsz a mai napon)

Írj egy listát azokról a
dolgokról, amiket szeretsz,
amik feldobnak, amiktől
örömet érzel és építsd be
ezeket következetesen a
napjaidba. Készíts napi
rutint, reggelit és estit, és
figyeld, hogyan változik
meg pozitív irányba az
életed. Már attól, hogy
reggel magad „állítod be” a
hangulatod, a
rezgésszinted, megváltozik
az egész napod, heted,
életed.

GYAKORLAT:

MILYEN SZTORIT MESÉLSZ
MAGADNAK?
Az életünk általában rohanásban telik, és mindig mi vagyunk saját
magunknak az utolsók. Úgy szalad el mellettünk az élet, hogy észre
sem vesszük, hogy nem éljük, hanem csak sodródunk, és aztán
csodálkozunk, hogy évek telnek el, és mi nem ott tartunk, ahol
szerettünk volna, ahogy gyerekként képzeltük.  Irigykedve nézzük az
instagram sztárok csillogó életét, és közben azt gondoljuk, hogy nekik
könnyű, mert nekik voltak lehetőségeik, de „velünk nem bánt ilyen
kegyesen az élet”, „nekünk mindenért meg kell küzdenünk. „
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Miket szoktál mondani magadnak kifogásként?

1 6

Egyrészről a külső körülményeket hibáztatni óriási tévedés, mert arról,
hogy hol tartunk egyedül mi tehetünk, ezt mostmár tudod, ha eddig
eljutottál. A gondolataid, az, hogy mit hiszel el magadról, hogy hogyan
korlátozod le magad téves hitrendszerekkel, mi van a fejedben arról,
hogy neked milyen lehet a valóságod. Miket mondasz magadnak,
miket mesélsz magadról. 

FIGYELJ ODA A SZAVAIDRA,
A GONDOLATAIDRA!
Ha folyton azt mondod magadnak, hogy „neked sosincs szerencséd”,
„másoknak könnyebb”, hogy te úgysem érheted el az életedben ezt és
ezt, akkor ez így is fog történni. Ami benned van, amit mesélsz
magadnak, pontosan az fog megjelenni a valóságodban. Vedd észre a
pozitívumokat, vedd észre azokat a dolgokat, amikért hálás lehetsz
magadnak (hálanapló) és erősítsd ezeket magadban. Ha valamit jól
csinálsz, dicsérd meg magad, ismerd el és jutalmazd magad, mert ezzel
erősíted azt, hogy bármire képes vagy. 

Az önbizalom, az önszeretet apró lépésekből épül. Megígérsz
magadnak valamit és betartod. Meglépsz egy apró lépést a gödörből
kifelé és elismered magad. Minden egyes lépéssel egy kicsivel jobban
vagy, egy kicsivel több az önbizalmad, és a világ ezt tükrözi vissza
folyamatosan. Holnap már egy fokkal jobb lesz minden. Ne légy
türelmetlen, kezd el kis lépésekkel, mert az a lényeg, hogy végre úton
vagy. A jó úton.

AZ ÖNBIZALOM, AZ ÖNSZERETET
APRÓ LÉPÉSEKBŐL ÉPÜL
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SPORTOLJ, MOZOGJ
Amellett, hogy a sport endorfint termel, ezer okot tudnék még mondani,
amiért érdemes mozogni. Ha most azt mondod, te nem szeretsz, akkor
keress olyat, ami örömet okoz. Ez lehet egy séta is a szabadban. Lehet
tánc, vagy görkori. Kirándulás a barátaiddal, bármi.

Engem nagyon sokszor húzott ki a
sport a mélypontokról. Ha
sportolsz, minden nap teszel
valamit magadért. Minden nap
leraksz egy teljesítményt, ami
növeli az önbizalmad,
észrevétlenül. Nem is tudod, hogy
miért, de egyre jobban leszel. Az,
hogy törődsz magaddal, törődsz a
testeddel, az is önszeretet.
Magadért teszed, magadnak adsz
és ráadásul az énképed is javul,
egyre jobban érzed magad a
bőrödben, egyre jobb a
kisugárzásod, és ez aztán elkezd
áramolni visszafele is.

Ha a szabadban teszed ráadásul,
akkor ott számít az is, hogy a
természetben vagy.

KAPCSOLJ HOZZÁ
NAGYON ERŐS
ÉRZELMEKET! 

MIT FOGSZ AKKOR
ÉREZNI?

 Próbáld ki, hogy ha épp nem vagy túl jól, menj ki a szabadba
sétálni. Én néha újjászületek egy-egy ilyen alkalommal. Elkezdenek
jönni az ötletek, a megoldások, kitisztul a fejem és a végére egész
másképp látom a világot, mint azelőtt.

SPORTOLJ, MOZOGJ!!
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LEGYÉL A BARÁTAIDDAL,
CSALÁDODDAL TÖBBET ÉS
NE FÉLJ SEGÍTSÉGET KÉRNI!
Egyrészt ilyenkor nagyon sokat ad a barátaid, családod szeretete,
másrészt a más nézőpont, a külső szem sokkal jobban lát, mint te
magadat. Néha elég egy jó mondat, ami betalál és egészen más
perspektívából látod a helyzeted. Néha elég, hogy kibeszélheted magad
és van, aki meghallgat.

A problémák kihelyezve a fejünkből,
a gondolatainkból sokszor egész
másként festenek, mint amikor csak
magunkban pörgetjük őket (ezért
érdemes akár csak kiírni is, és máris
kicsit távolról, kicsit más
nézőpontból tudunk a problémára
nézni). Iszonyú nagy csapda tud
lenni, amikor a saját
rendszerünkben, a saját sémáink
szerint forgatjuk csak magunkban a
dolgokat, mert többnyire mi csak
egy bizonyos módon gondolkozunk.
Ahogy Einstein mondta „Azzal a
gondolkodásmóddal, amivel a
problémát létrehoztuk, nem tudjuk
megoldani”, ezért érdemes
kihelyezni, más nézőpontokat is
meghallgatni, megvizsgálni. 

Kicsit OUT OF THE BOX gondolkozni, és ehhez óriási segítség egy
másik ember. Egy barát, egy szakember, bárki, aki egy más séma
szerint működik, más szűrön át lát téged és a problémát is.

LEGYÉL TÖBBET A
BARÁTAIDDAL!
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SZERESD ÖNMAGAD!
Tudom, hogy megfoghatatlan, tudom, hogy nehéz, de mindennek az
alapja az az érzésvilág, ami benned van.

Ha te szereted magad, akkor a
szeretet van benned, és ez lesz
kívül is. 
Ez egy törvény, kikerülhetetlen, és
egyben egy csodálatos lehetőség
is, hiszen nincs más dolgod, mint
magaddal törődni, magaddal
foglalkozni, magadnak adni,
szeretetet, törődést, pozitív töltést. 
Ha te jól vagy, azok lesznek a
körülményeid is. Ha te szereted
magad, szeretni fognak mások is.
Ha benned szeretet van, minden
áramlik, minden energia, és az az
energia fog hozzád kapcsolódni,
ami benned van. Emeld magad, a
rezgésed, és csodák fognak
történni. Áramolni fog feléd a
szeretet, a pénz, a jó dolgok, a
lehetőségek. Minden magas
rezgésű energia.

KAPCSOLJ HOZZÁ
NAGYON ERŐS
ÉRZELMEKET! 

MIT FOGSZ AKKOR
ÉREZNI?

Ehhez először is húzd meg a határaid! Mondj nemet, azokra a
dolgokra, emberekre, helyzetekre, amik leszívnak, és töltsd magad
olyan dolgokkal, amiket szeretsz! Tiszteld és szeresd magad azzal,
hogy önazonos vagy, hogy nem kívülre helyezed a boldogságod
forrását, hanem önmagadba! Hiszen csak ezen múlik. Minden azon
múlik körülötted, hogy mi van benned. 

SZERESD ÖNMAGAD!
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Az önszeretet az, hogy néha megengeded magadnak, hogy rosszul
legyél. Engedd megélni magadnak a rossz érzéseket is. Ne
önsajnálatból, hanem elfogadással, tudván, hogy ez normális. 

A mélypontok normálisak, hiszen az élet olyan, mint egy sinus-görbe,
vannak csúcspontok és mélypontok is. Amikor a csúcson vagy tudd,
hogy lesz majd lejjebb is, hiszen ez így normális, de ugyanakkor a
gödör alján is tudd, hogy ez nem maradhat így. 

Az inga leng egyik végletből a másikba, és te azon tudsz csak
változtatni, hogy ezeket az amplitúdókat egyre inkább lecsökkented. 
A rossz érzések egy csalódás után normálisak. Az, hogy néha padlóra
kerülsz, az normális. 

Ne küzdj ellene, ne állj ellen a rossz érzéseidnek, hanem fogadd el,
engedd, hogy átfolyjon rajtad, és hidd el, ezzel majd úgy tűnik el,
ahogyan megjelent.

Egyre könnyebben veszed majd az akadályokat, egyre stabilabb
leszel a középpontodban, és ha jön is még kilengés, már nem lesz
olyan erős, nem tud majd annyira megborítani. Mert tudod, hogy
mihez nyúlj. Tudod, hogy A KULCS BENNED VAN. Tudod, hogy nem
kell mást tenned, csak magadhoz visszatalálni. MAGADAT
SZERETNI

LEHET NÉHA SZAR NAPOD IS!
És még egy utolsó dolog:
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Nos, remélem tudtam egy kicsit segíteni. 
Nekem jó volt ezt mind kiírni  :)



KÖSZI, HOGY ELOLVASTAD
AZ ANYAGOT
Ezeket találod még nálam:

1
HOGYAN TEREMTSD
TE A VALÓSÁGOD?
INGYENES E-BOOK

2
HOGYAN TEREMTS
ANYAGI BŐSÉGET?
INGYENES E-BOOK

3 KONZULTÁCIÓ
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Ha a fent említett meditációhoz,
megerősítésekhez szükséged
lenne konkrét tippekre, írj nekem
emailt és én küldök egy listát
azokról, amik nekem segítettek. 

https://www.instagram.com/find_your_inner_impulse/
https://www.facebook.com/marosvolgyi.andrea.coach
https://andreamarosvolgyi.wixsite.com/landing
https://andreamarosvolgyi.wixsite.com/landing-boseg
https://andreamarosvolgyi.wixsite.com/landing-boseg
https://www.marosvolgyiandrea.hu/

