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Mindannyiunk életében 
jönnek olyan események, 
amikor szembesülnünk kell 
azzal, hogy változás, 

megújulás, rendrakás 

nélkül állandósulhat az 
elakadás. 

Lássunk tisztán, mi a fontos 
saját életünkben!



Válságok

- Pályaválasztási válság

- Önértékelési válság

- Életközép válság

- Karrier-válság (kiégés)

- Házassági válság

- Betegség

- Gyász

Sorsfordítók – lehetőséget adnak a fejlődésre!

www.tobbvagy.hu



www.tobbvagy.hu

Soha semmi sem állandó – ha lezárul egy időszak, bejártuk azt az 
utat (a senki-földjén éljük meg a válságot), az új még nem nyílt ki, 
bár már ott van csak még a figyelem nincs rajta, mert az előző 
ciklusban gondolkodunk.

A senki-földjén ürességet élünk meg, nem látunk perspektívát, 
nincs jövőkép, nem tudjuk kihelyezni a jövőbe a céljainkat, mert 
nem látjuk az utat.
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A válság bár lehet fájdalmas, mégis jó dolog - lehetőség a 
fejlődésre.

Szeretünk  állandóságban gondolkodni. (Mindig ebben a 
házasságban szeretnék élni, mindig itt szeretnék lakni, mindig ez 
lesz a munkám, mindig ez lesz a kedvenc színem, ételem, 
barátom.) 

Nézőpontjaink fejlődnek, alakulnak, változnak. – Be kell járni 
bizonyos utat, hogy képesek legyünk mást is látni, gondolni.

Fogadjuk el, hogy mi is változunk és ezzel változik az, hogy mit is 
gondolunk bármiről.
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Állandóságot keressük folyamatosan – a rendszer lomha, sosem 
követi az egyén személyes fejlődését. 

Társadalmi szokások – az első miniszoknyás valószínűleg 
erkölcstelen volt, majd 10 év múlva szexi lett a sok miniszoknyás. 
Az első, aki gömbölyűnek gondolta a Földet hülyének volt nézve, 
ma mindenki így gondolja.

Ki kell helyezni magam a rendszerből, egyénben gondolkodni, 
hogy számomra mi a jó – fontos, hogy ki mennyire bátor, mennyire 
mer elszakadni a tömegtől.

1 fecske csinál nyarat – ez inkább így igaz!
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Paradigma váltás – néha fel kell vállalni, hogy
én vagyok az a fecske!

A válságból pont tanulni kell! – Lehetünk  
közben szomorúak, teljesen normális.

Szükséges a válság, hogy ne maradjunk benne a rosszban.

A válság mozgásban tart.

Nem ugyanaz hozza a válságot az életünkben!
Egyikünknek a monoton házasság már válság, a másikunk tökéletesen 
komfortos benne. Egyikünk képtelen 5 évig ugyanazzal foglalkozni, más húsz 
évig ugyanott dolgozik, stb.
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A gyász szakaszai

Tagadás – Védekezünk, nem tudjuk elképzelni, nem akarjuk 
megérteni, látni, hallani.

Harag - Tiltakozás az elkerülhetetlen ellen. Vádolsz mindent és 
mindenkit... vagy önmagadat és bűntudatot érzel.

Reménykedés – Amikor még erős bennünk a vágy, hogy 
helyreállítsunk valamit, talán még a veszteség elkerülhető.

Depresszió – Szomorúság vagy sírás időszaka. Már nem számít 
semmi, hiszen a bánat nem hozza vissza azt, amit/akit 
elvesztettünk. Eltűnik a harag vagy az alkudozási vágy.

Beletörődés – Vége. Sajnáljuk, de már beletörődünk. Készen 
állunk tovább lépni, új kapcsolatokat kötni. A gyász elvégezte 
munkáját.
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Ha a régi, ami nem működik, - ezzel szembe tudunk  nézni, akkor 
automatikusan megjelenik az új.

Képes vagy rá? Ettől lehet reményteljes a helyzet. Ha valami 
vacak, akkor mondd ki, hogy vacak.

Aki álomvilágban él, álmodozik direkt csak, hogy ne is érhesse el.

Akkor tudod élni a teremtő képességedet, ha tudsz magadért 
tenni. Ez nagyon jó érzés, hiszen álomvilágban nem foghatod meg, 
távolságot teszel közéd és az álmod tárgya közé… most nem éred 
el, ami boldogtalanná tesz, mert nincs benne valódi tevés (nem 
tudsz cselekedni) ezért nincs benne öröm… 
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Rá mersz nézni, hogy valami nem jó?

Abban a pillanatban tudod, hogy ez pocsék érzés, de 
megszabadulsz egy tehertől, mert cselekedni tudsz (pl. fel mered 
rúgni, át mered rendezni, képes vagy megreformálni)

A boldogságot nem a tárgyak adják, hanem a 

TE cselekvőképességed, ott érzed újra, 

hogy te irányítasz – ez a boldogság, 

hogy Neked van beleszólásod.
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Hiányérzet – nem azt kell nézni, hogy amivel kapcsolatban a 
hiányt érezzük az jó vagy rossz, hanem azt, hogy ha érezzük a 
hiányt, az nekünk jó vagy rossz – pl. hiányzik valaki az életünkből, 
akkor lépjünk oda emberekhez…

Minden gondolat egy érzést generál – pl. azt hiszem, hogy valami 
hiányzik akkor az generál egy fájdalmas űrt, ami talán nincs is, 
csak gondoljuk.

Nem egy test vagyok, akiben van valami, 

hanem egy lélek vagyok egy testtel.
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Ciklusaink kifutják magukat – pl. a kisiskolás sír, hogy miért nem 
lehet még óvodás… akkor azt hiszi, hogy az lenne az élete 
értelme. 

Ha valaki elveszíti a munkahelyét és hónapokig, évekig vissza  
akarja szerezni: 

Ilyenkor az értelmetlenség lesz az élete értelme. Megakad.

Nem játszik teremtő képességével, nem is gondolkodik másban, 
vége van, élete értelme pl. a karrier és nem saját maga, nem tud 
különbséget tenni e kettő között.
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Életünk egy film, amelynek elvileg mi 

vagyunk a főszereplői. 

Nem így érezzük?  

A statiszta szerepből ki lehet szállni, 

hiszen mi vagyunk a teremtők.

Zűrzavart teremtettem – mire volt ez jó és hogyan lehetne jobban 
csinálni?

Bűntudat: mi a jó ebben, amit ideáig nem vettem észre?

Ne hibásként gondolj magadra – mi kellene ahhoz, hogy jobban 
működőt teremtsek?
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Azért, mert életben vagy, nem jelenti azt, 
hogy ÉLSZ!
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Kérdéseinkkel generáljuk a lehetőségeket – mi egyéb lehetséges, 

mi kellene ahhoz, hogy valami működjön, mi kell, hogy 

könnyebben pénzhez jussak, mi kell ahhoz, hogy jobb munkám 

legyen, mi kell ahhoz, hogy építőbb párkapcsolatom legyen…

Kérdésekkel generáljuk  a rálátásokat.

Választásaink visznek előre, hiszen 

elkezdünk  teremteni…  

Ha valami jó, akkor azt akarjam fenntartani és működtetni.



Senki sem mondhatja meg a tutit!

Tegyünk fel kérdéseket – jönnek válaszok (ha egy választ 
elfogunk, akkor eltakarjuk a többi választ!)

Mutassuk meg magunknak, hogy több válasz is lehetséges,  
hiszen ha benne maradunk a kérdéseinkben, akkor egy válasz 
nem zár le, tehát nem ragadunk bele, így messzebbre jutunk a 
megoldásainkkal.

Nincs helyes válasz… nekünk lehet helyes az adott pillanatban!
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Kié a gondolatod? Mennyi a tied? 

Minimum 80-90%-a gondolatinknak nem a sajátunk!

Mivel foglalkozunk? 

Én dolgom, mások dolga, Isten dolga.

Kihez tartozik?
Három napon keresztül megkérdezni 
minden felbukkanó dolognál, 
hogy kihez tartozik. 
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Hány féle téveszmét veszünk át  a környezetünktől, amit 
igaznak gondolunk?

A kérdés mindig erőt ad: ha valami nagyon rossz, akkor is meg 
lehet kérdezni, hogy hogy lehetne ennél is jobb…

Kizárnánk valamit az életünkből, de állandóan belefutunk: 
Állandóan ellenkezünk? Ha ezt abbahagyjuk, akkor lesz 
lehetőségünk ránézni!
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Ítélkezés mentesen képesek vagyunk ránézni? (ha nem, akkor az 
akadályozza a szabad áramlást)

Fix elképzelésekkel élünk – csakígy, csak tőle, csak oda (ez egy 
komoly korlátozás)

Hogy lehetne még ettől is jobb?

Zsákutcában – mi lehetne még más megoldás, lépjünk  hátra, 
hogy lássuk az ajtót!

Hol a helyünk? - szeretnénk beilleszkedni ebbe a világba, ennek 
ellenére érdemes felvállalni a másságot, mert egyediek vagyunk, 
nincs konfekció megoldás!
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Korlátok - ha azt hisszük, hogy ennél nem lehet jobb.

Érdemes megkérdezni, hogy hogyan lehetne ennél is jobb.

Van szándék, hogy ezeket a korlátokat leromboljuk? Ez segíthet 
hozzá a boldogulásunkhoz…

Könnyű érzés – ami igaz számunkra, 
ami nehéz az nem igaz számunkra!
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Amikor egészen biztosan tudjuk, szívünk mélyén érezzük, hogy 
közelít felénk, már itt is van, valóban megvalósul az amire vágyunk 

(hiába van az, hogy gyakorta semmi nem támasztja alá, csupán egy 

nagyon erős és megmagyarázhatatlan belső bizonyosság)

akkor ténylegesen meg is valósul, hiszen bele tudunk kerülni egy 
áramlásba, a flow-ba, amikor már nem harcolunk nem működő 
dolgokért, amikor semmi erőlködés nincs bennünk, amikor nem 

görcsölünk, hogy fenntartsunk bármi halott ügyet, 

akkor megengedővé válunk és tökéletesen illeszkedünk az 
Univerzum rendjébe, amelytől meglepő természetességgel sorban 
megjelennek mindazon dolgok, történések, szereplők, amelyekre 

igaz szívvel vártunk.
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Ha ÉLÜNK és nem csak életben vagyunk, akkor egy működő, 
fejlődő, gazdagodó önbizalommal rendelkezünk.

Gyakorlat az önbizalom erősítéséhez:
Lista: mit szeretünk önmagunkban, akár fizikai adottság,

akár valamilyen belső tulajdonság, gondolat, képesség,  érzés stb.

Ezt a listát minden nap egészítsük ki minimum még

egy jellemzővel és reggel és este olvassuk el.

Életünk bármely területén az általunk vágyott siker vagy 
harmónia egyik feltétele a reális önismeret és önbizalom.
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ÉLSZ? TÚLÉLSZ?

„A legtöbb ember abban a hitben él, hogy csak akkor veheti 
körül szeretet és kerülheti el a magány, ha rátalál valaki 

különlegesre. Ősi hiedelem ez, és nagy bátorság kell hozzá, 
hogy megkérdőjelezd. De ha megteszed, óriási 

meglepetésben lesz részed: képessé válsz érzékelni a 
szeretetet, akár van veled valaki, akár nincs.”

Byron Katie
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Csak túlélünk? Kívül keressük az okokat? Mit szeretnénk másoktól? 
A párunktól, gyerekeinktől, szüleinktől, munkatársainktól, 

barátainktól? Hogyan kellene viselkedniük, hozzánk viszonyulniuk?

KITŐL VÁRJUK EZEKET VALÓJÁBAN?

Ha valamit a másiktól várunk, azt adjuk meg magunknak!
Nem biztos, hogy a másik meg tudja adni nekünk! 

Mi vagyunk azok, 

akik meg tudják adni magunknak azt, amire szükségünk van!
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Filmünk főszereplői mi vagyunk!  

Minden ami történik velünk, megjelenik az életünkben, boldoggá 
vagy szomorúvá tesz, annak mi vagyunk kiváltói, a mi életünk 

filmjében bukkannak fel ezek a történések. 

Lehet, hogy nem látjuk az adott pillanatban az összefüggéseket.

Ettől függetlenül mindig mi vagyunk az ok és életünk eseményei 
pedig az okozatok.
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Aki életben van és nem túlélésben, annak nagyon tiszta és jó 
érzései vannak. Semmi fontosabb nincs annál, mint az, hogy 

miképpen érezzük magunkat az út során. 

Ha igazán jó érzések kísérik az utunkat, akkor könnyedén jönnek a 
segítők, támogatók, események, váratlan összefüggések és az 

eredeti álmainkat is felülmúlva érünk a célba.

Amikor pocsékul érezzük magunkat, feszültek, kishitűek vagy 
szorongóak vagyunk, akkor annyi kanyar és útvesztő keresztezi az 

eredeti utat, hogy garantáltan eltévedünk, oda sem érünk, vagy ha 
mégis, már semmi örömöt nem ad.
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Nem tudunk elmenekülni önmagunk elől. Sehova!

Időlegesen el lehet nyomni a belső fájdalmat, a szenvedést sok 
munkával, mások problémájának megoldásával, droggal, játékkal, 
alkohollal, szexszel, de egyszer csak eljön egy olyan pont amikor 

elfáradunk, nem bírod tovább a menekülést. 

Ekkor jön el a pillanat, amikor időt kell szánnunk önmagunkra és 

meg kell vizsgálnunk, hogy milyen programok 

szerint működünk és szépen sorban meg kell 

szabadulnunk ezektől a hiedelmektől, 

önmagunkat gátló gondolatoktól.
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Mi az élet célja?

Írjuk meg életünk hátralevő részének forgatókönyvét.  Szabad 
kezet kapunk.

Jöhet minden: siker-kudarc, karrier, család, önmegvalósítás, 
könnyek-nevetés, hosszú élet-rövid élet, öröm, fájdalom minden 
mennyisben. Hatalom a pénz, a hírnév és kapcsolataink stb. felett. 

Mit tekintenénk ideális életnek? 

Igazából mit akarunk leginkább?

A gyakorlat segíthet, hogy meglássuk 

legmélyebb vágyainkat és szükségleteinket.  
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Mi az élet célja?

Ha nincs kedved írni, akkor rajzolj, vágj össze képeket újságokból, 
készíts fotó-montázst a weben forgatókönyv helyett:
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Könnyű érzés – ami igaz számunkra, 
ami nehéz, az nem igaz számunkra!
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Internet: www.venuszok.hu

+

Blog: www.tobbvagy.hu

Email: era@tobbvagy.hu

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! ☺☺☺☺
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