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Előszó 

 

Kedves olvasóm,  

 

könyvem olvasását követően rendelkezni fogsz mindazzal a 

tudással, amely segíteni fog a hétköznapok nehézségein 

keresztül is jó kedélyt biztosítani.  

Remélem elég könnyed stílusban írtam ahhoz, hogy az 

ismereteket könnyen beépíthesd a mindennapjaidba.  

Fejezetről fejezetre a saját életemben tapasztalt változásokon 

keresztül mutatom be a jobbítási lehetőségeket.  

Amennyiben a leírtakat alkalmazod a pozitív változások 

hamarosan érzékelhetők lesznek az életedben. Eléred, hogy a 

nyugalom állapota valóság lesz, nemcsak álom.  

Az évek alatt felgyülemlett kérdésekre választ kaphatsz 

segítségével a közérzetjavítással, a jó erőnléttel és a nyugalmas 

életvitellel kapcsolatban.  

Rövid időn belül alkalmazhatod az abban leírtakat. 

Sok-sok energiát és időt megtakaríthatsz azzal, hogy kész 

tapasztalat recepteket kapsz. 

Gyakorlati példákon keresztül jutsz hasznos tanácsokhoz. 
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Tippeket kapsz arra is, hogyan férhet bele a hétköznapok 

taposómalmába, hogy magadra is jusson kellő idő.  

Több mint tíz éve tanulmányozom a jó közérzethez és 

nyugalomhoz vezető utat, azóta életem minősége jó irányba 

változott meg.  

Pánik betegséget, majd 2002. évben 2. típusú cukorbetegséget 

diagnosztizáltak nálam. 52 évesen munkanélküli lettem, 

családomat sem kímélte a szenvedélybetegség. Sok-sok 

megpróbáltatáson mentem keresztül, mégis jobban érzem 

magam most, 57 évesen, testileg és lelkileg is, mint akár 

tizenöt éve. Sokat jelentett nekem, hogy családomban pozitív 

változást tudtam előidézni jó példával, bátorítással, gyakorlati 

tanácsokkal és tippekkel.  

Könyvemmel szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy valóban 

minden a fejben dől el, és ha nagyon akarjuk megváltozik a 

körülöttünk lévő világ is. Természetesen ehhez nekünk kell 

először lépéseket tennünk.   

Az ismerőseim és az érdeklődők zöme egyöntetűen elismerik 

azt, hogy a könyvben leírtak nemcsak nálam, hanem minden 

embernél működhet és működik.  
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Bevezetés 

 

Természetesen bizonyos keretek között mindig én 

irányítottam az életemet. Az apróktól a nagy horderejű 

döntésekig. Így volt akkor is, amikor jó tanulóként a második 

év után kimaradtam a gimnáziumból és férjhez mentem 16 

évesen. Szüleim tiltakoztak, mégis engedélyezték a 

házasságkötést. Arra kértek csak, hogy a gimnáziumot 

fejezzem be.  

Aztán tervezett volt, hogy egy év múlva fiúnk született.  

Munka mellett, később gyes alatt folytattam a tanulást. A 

gimnázium harmadik és negyedik osztályát és az érettségit a 

férjemmel, és a bátyámmal egy helyen végeztük el, a dolgozók 

gimnáziumában. A fiúk akkor három műszakban a bányában 

dolgoztak, én otthon voltam és a gyermekünket pesztráltam. 

Számomra felüdülés volt emberek társaságában lenni, a 

tanulás kikapcsolódást, örömet jelentett, bár igen fárasztó 

volt.  

Gyes után két műszakban adatrögzítő voltam. Magánúton 

gépelés tanfolyamot végeztem, majd a gépírótanárnőm 

segítségével irodába kerültem és beiratkoztam a dolgozók 

közgazdasági szakközépiskolájába. Aztán megszületett a 

lányunk és ismét otthon voltam gyesen. A tanulást 

természetesen folytattam férjem és családom segítségével. 
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Úgy gondoltam, hogy a tanulással a sorsomat is jobban tudom 

irányítani. Ez így is történt, részben.  

Családanya és dolgozó nőként, más szempontok szerint 

döntöttem, mint ahogy fiatal felnőttként terveztem.  

Ahogy teltek az évek, egyre több mindent bevállaltam. 

Munkámból adódóan is különböző vizsgákat tettem tb. 

középfokú-, közigazdasági alapvizsga, egyéb tanfolyamok 

jogosítvány megszerzése, varrás, brácsázás ….stb. szóval 

folyamatosan tanultam.   

Volt egy álmom, hogy szimfonikus zenekarban fogok 

hegedülni. Ez az álmom is megvalósult egy kicsivel nagyobb 

hangszeren, brácsán. Szülővárosom szimfonikus zenekarában 

nyolc éven keresztül mélyhegedültem. 

Úgy tűnt minden szuper, boldog a család. Aztán elhatároztuk, 

hogy a panellakásból családi házba költözünk. Az áttelepedés 

visszalépés volt számunkra. Folyamatos felújítás közepette 

éltünk. Férjem munka mellett jóformán egyedül végezte a 

renoválást. Mindegyikünket megviselt a szűkösség, a 

felfordulás, a por és piszok. Szénnel tüzeltünk, mosogató 

tálban mosogattam. A gyerekek is és mi is a férjemmel nagyon 

nyűgösek voltunk. Pénzünk kevés volt ahhoz, hogy 

szakemberekkel végeztessük el a munkákat, így maradt a saját 

kivitelezés, ami sokáig elhúzódott. Sokszor visszavágytunk a 

kényelmes panelbe. Egyre nagyobb nyomás nehezedett ránk, 

rám. Tetézte mindezt, hogy férjem elveszítette a munkahelyét, 

utána több hónapig munkaképtelenné vált, majd kényszerből 
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vállalkozó lett. A vállalkozás messze elmaradt az 

eredményestől, már az én fizetésemből fizettük a járulékokat 

is. Emiatt új munkát keresett. Egyik munkahely jött a másik 

után. Próbáltam mindenhol a legjobb formámat hozni. ….és 

ekkor kezdődtek a kellemetlen tünetek, amik ahhoz vezettek, 

hogy kénytelen voltam kivizsgáltatni magam. Az orvos pedig 

pánikbetegséget diagnosztizált nálam.  

 

Milyen a pánikbetegség? Álljon itt ez a vers, amely jól 

bemutatja.  

 

Fényes Edit: Pánik 

 

Ha lángcsóvák nyaldossák testedet, 

Ha zúduló áradat ragad magával,  

Ha gépmadár zuhan Neked,  

Ha ágyú félemlít vad kattogással, 

Ha kincsed, a gyermek, láztól égve beteg, 

Nyugtával dicsérd a napot.  

Te még nem ismered a pánikot. 

 

Ha vérző szívvel temeted Anyádat, Apádat,  

Ha munkád nincs, kisiklott életed, 
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Ha esténként éhesen túrod a kukákat, 

Ha álmodban csillagok adnak meleget,  

Ha sorsod, nem oszt, csak morzsákat,  

Nyugtával dícsérd a napot.  

Nem, Te még nem ismered a pánikot. 
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Ha elindul a Föld alattad,  

Szatyorba dobálod emlékeidet,  

Ha csődbe juttatják bankodat, 

Ha nem találod boldogságodat, 

Nyugtával dicsérd a napot.  

Te még mindig nem ismered a pánikot. 

 

A pánik, mennydörgéses villám, villám, mely 

Cibálja elmédet, szédülésbe kerget. 

Szorítja torkodat, gombócot nyom bele, 

S ravaszul figyeli levegőt veszel-e? 

Homlokod hideg verejtékben fürdik, 

Testedet forró hőhullámok gyötrik. 

 

Tenyered nyálkás és sikamlós, 

Sóhajod értetlen borongós. 

Szívedet zubogó véráram srófolja, 

Lelkedet jeges félelem borzolja.  

Mellkasod mázsás terhet cipel, 

Gyomrod görcsbe rándul, beleid morognak, 
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Lábaid reszketve rogyadoznak. 

 

Zuhanást érzel le a mélybe, 

Jajgatva mereszted szemed, fel az égre. 

Az érzés, szinte őrületbe kerget, 

De tudatod el nem hagyott – 

Most észlelted először az igazi pánikot. 

Nyugtával azért, dicsérd a napot.  

 

A roham gyorsan jött és hamar távozott, de 

Benned kitörölhetetlennek látszó, 

Aggasztó nyomot hagyott. 

Bevájta magát húsodba, véredbe,  

A halál érzését véste a szívedbe. 

 

Szorongó feszültség költözött Beléd,  

S eljutsz odáig, Neked már csak 

Vegetáció a lét. 

Bénultan, fáradtan Magadba fordulsz, 

Hangyányi szeretetet is csak óvatosan koldulsz.  
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Nem érted, mi történt Veled,  

Hiszen Te szeretted az Életet. 

Nyugtában, halkan, még dícséred a napot, 

Azt, amikor nem éltél át pánikot. 

 

Sötét szobád mélyén gubbasztva, 

Magadból teljesen kifordulva, 

Remegve figyeled sorsod, gyűlölöd 

De ismét rád tör és tarol, 

Gonoszul rémisztő fóbiákba sodor. 

Öngyilkos gondolat kerít hatalmába,  

Menekülni akarsz, a halálba. 

 

Feladnád Életed, hiába? 

Ne szégyeld kínodat,  

Oszd meg velem, kérlek,  

Fogadd el segítő kezem! 

 

Van kiút a sötétség bugyrából, 
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De Te, még nem látod…. 

Nézz rám! Előtted állok, én  

Legyőztem a pánikot! 

Keltében, nyugtában is dicsérem a napot, 

Mely, ehhez nekem oly sok erőt adott. 
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I. fejezet 

 

 

Elhatározás! Kezembe veszem a sorsomat! 
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Tudatosan irányítva az élet 

 

Értetlenül szemléltem mi van velem. Egyre többször a 

legváratlanabb helyzetekben sírva fakadtam a 

munkahelyemen, hazafelé menet. Előfordult többször is, 

emiatt le kellett szállnom a buszról és több megállót 

gyalogoltam.   - Úgy tűnik minden rendben van körülöttem, 

szerető család, férj, gyerekek vesznek körül, jó a 

munkahelyem. Mégis miért érzem magam olyan cefetül? – 

tettem fel magamnak a kérdést, már sokadszorra.  

Rosszullétek jöttek rám, hányinger, szédülés, szapora 

szívdobogás, a szívem majd kiugrott a helyéről, és még társult 

hozzá a sírás. Azt hittem végem van. Éjszakánként álmatlanul 

forgolódtam, aztán arra ébredtem, meghalok. Előfordult, hogy 

az éjszaka közepén felhívtam az orvosi ügyeletet. A ügyeletes 

nővér meghallgatta a panaszomat és az orvossal konzultálva 

azt tanácsolták, hogy az otthon lévő pirulákból vegyek be, és 

ha egy órán belül az állapotom rosszabbodna újra hívjam őket 

és házhoz jönnek. El akartam kerülni a kórházat, ezért sose 

hívtam vissza az ügyeletet, mert a gyógyszer ha nem is teljesen 

szűntette meg a rossz állapotomat, de enyhítette. Szerettem 

volna eltűnni, csak megszűnjön az a belső nyugtalanság, ami 

hatalmába kerített. A körzeti orvos küldött el végül is 

szakorvoshoz.  
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A különböző vizsgálatok a szervi bajokat kizárták. Az orvosnak 

próbáltam elmondani a problémáimat, de leállította a 

beszédemet. Vagy húsz oldalas paksamétát, tele kérdésekkel, 

töltetett ki velem. Kinn várakoztam a folyosón, míg átolvasta, 

majd behívott a szobájába Elővett egy rajzot, amelyen Pán 

isten és birkák voltak. Ülőhellyel kínált és minden előzmény 

nélkül mesélni kezdett Pán istenről, a sípjáról, meg a birkákról. 

Próbáltam nagyon komolyan nézni rá, de azon gondolkodtam: 

- Mi van? Hogy kerültem ilyen helyzetbe? Jó helyre jöttem? 

Most ki is a beteg? Ő pedig elmesélte Pán isten történetét, 

akiről eredeztetik a pánik szót. Végül is nagyon érdekesnek 

találtam a történetet. Azt mondta, a személyes történettől 

függetlenül, egy vegyület, a szerotonin hiánya okozza a 

problémámat. Tablettákat írt fel és felvilágosított, hogy kb. két 

hétig még rosszabbul fogom érezni magam, mint eddig, de 

utána egyre jobban leszek. Mivel a pánikbetegséget vizsgálja 

egy kutató csoport, melynek ő is a tagja, jó lenne, ha naplót 

vezetnék, amelyet felhasználnának a kutatásaikhoz. A naplóba 

a megállapításaimat írjam be. A legrosszabb állapotomhoz, -  

melyet 100%-nak tekintünk - viszonyítsam magam és 

százalékban jegyezzem fel a rosszulléteimet, azt is, hogy 

milyen időszakban, milyen tevékenységek közben 

jelentkeztek. Majd meglátom, hogy az értékek egyre 

kevesebbek, legvégül nullák lesznek. Ez így is történt. Hat 

hónap múlva csak „krumplik” voltak a naplóban. 

A szakorvos, mint említettem nyugtató tablettákat írt fel. Két 

hét valóban kellett, mire megszoktam a hatásukat és a 
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szokásos teendőimet el tudtam végezni. Ezek a gyógyszerek 

azonban koncentráció zavart okoztak. …és el kezdtem azzal 

foglalkozni és nagyon igyekeztem palástolni, hogy más ne 

vegye észre rajtam a változást.  

Akkoriban irodában dolgoztam. A szobában a kolléganőmmel 

ketten dolgoztunk. Pár hónappal később őt átirányították egy 

másik hivatalba. Azt követően egyedül, de nyugodt 

körülmények között végeztem a munkámat. Aztán hirtelen, 

mint amikor kitör a vihar, úgy tört rám a rosszullét. Nem 

panaszkodtam senkinek sem, csak ültem egy darabig és 

vártam, mi fog történni velem. Semmi okom nem volt rá, mégis 

erős belső nyugtalanság árasztotta el a testemet. Azt hittem 

kiugrik a szívem a helyéről. Amellett erős hányinger gyötört. 

Aztán ittam egy pohár vizet és lassan-lassan normalizálódott az 

állapotom.  

A férjem akkor már hónapok óta nem tudott dolgozni, mert 

súlyos beteg volt. Tudtam, éreztem, hogy nagyon erősnek kell 

lennem. Úgy gondoltam: - ha a férjem nem, legalább én tudjak 

pénzt keresni. Az osztályon többen voltunk, de az irodában 

általában egyedül ügyködtem, nagy ritkán nézett rám valaki. A 

főnökasszonyom nézett be időnként, vagy aki ügyiratot, 

számlát, egyebet hozott nekem, vagy a munkánkkal 

kapcsolatban egyeztettünk, stb. Egyébként nem volt szokásom 

átmenni a kollegákhoz. Részben azért, mert nem akartam őket 

feltartani a munkában, részben azért, mert én sem 

engedhettem meg magamnak a trécselést. Ebédidőben, néha 

a folyosón beszéltünk pár szót, ennyi volt a kapcsolatom a 
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többi kollegámmal. Erősen koncentráltam a feladataimra. A 

munkámat pontosan elvégeztem ugyan, de jóval nagyobb 

energiát követelt tőlem, mert részben lassabban tudtam a 

feladataimra koncentrálni, részben pedig mániásan 

leellenőriztem magam, nehogy hibázzak. Igaz, magamnak 

kellett felülvizsgálnom a munkámat. A főnököm, csak azt 

kérdezte, átszámoltad, átnézted rendesen? Hol írjam alá? Az 

állapotom úgy éreztem, hogy rettenetes. Elszigeteltnek 

éreztem magam és magányosnak.  

A betegség megállapításától számított hat hónap múlva a 

kezelő orvos gyógyultnak nyilvánított. Ez azonban csak ideig-

óráig tartott, rendszeresen jártam ellenőrzésre. Az orvos 

megkérdezte, hogyan érzem magam és amikor azt 

válaszoltam, hogy jól, az orvos egy gyógyszer helyett másfajta 

két gyógyszert írt fel. Ahogy elkezdtem őket szedni újból 

romlott az állapotom. Pár nap rosszullét után, a férjem szólt, 

hogy valami nem stimmel, mert a szemem fehérje sárgulni 

kezdett. A gyógyszerek mellékhatásait produkáltam. 

Visszamentem a kezelő orvoshoz. Utána ismét egy ismeretlen 

gyógyszert írt fel, amitől már akkor féltem, mielőtt bevettem 

volna. Aztán 2. típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak nálam. 

Sikerült a cukromat megfelelő szinten tartani, azonban a 

nyugtatók mellé értágító, koleszterin csökkentő tablettákat is 

szedtem már. Egy vagyonba került a sok gyógyszer.  

Mindeközben kiderült, hogy fiunk játék-szenvedélybeteg. Az 

orvos családterápiát javasolt, egy szenvedélybetegekkel 

foglalkozó, karitatív szolgálat által fenntartott helyen, ami 
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tőlünk 50 km-re volt. A szenvedélybetegség áldatlan állapot, 

annak megszűntetése érdekében munka után, néha szabadság 

alatt 50 km-re utaztam. Ez minden hónapban egy vagy két 

alkalmat jelentett. Előre vártam ezeket a beszélgetéseket, 

mert olyankor kiönthettem a szívem, megbeszélhettem a 

gondjaimat egy kedves szakemberrel. Ő türelmesen 

meghallgatott és segített feldolgozni az eseményeket, 

tanácsokat kaptam tőle. Megerősített lelkileg. Történeteket 

mesélt. Előre vetítette az esetleg bekövetkező eseményeket, 

mit várhatunk, hogyan kezelhetjük azokat. A teljes család egy-

két alkalommal jelent meg, de túlnyomórészt én vettem részt 

rajta. Több hónapon keresztül tartott a terápia. Ezek az 

alkalmak annyira hasznosak voltak, hogy évek múlva, nehéz 

helyzetekben eszembe jutottak a tanácsok, és sokszor 

alkalmazni tudtam. Visszamenőlegesen is azt tudom, hogy 

érdemes volt részt venni rajta és nagyon hálás vagyok a lelki 

segítőnknek a megértésért, a sok-sok tanácsért, kedvességért, 

türelemért.  

Elkeseredett és elégedetlen voltam.  

Félelmeim gúzsba kötöttek. Féltem attól, hogy szégyent hozok 

magamra és a családomra, hogy kinevetnek, megszólnak, újból 

rosszul leszek. Aztán már attól is, hogy már megint félek. 

Legszívesebben a föld alá süllyedtem volna, vagy 

elmenekültem volna messzire mindentől. Arra vártam és úgy 

okoskodtam, hogy az orvosok a felírt gyógyszerekkel segítenek 

nekem. Segít majd az is, hogy lefoglalom magam.  
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De a helyzet mindig rosszabbra fordult, nem jobbra. 

Aztán egy szombati napon a számítógépen játékokkal 

foglaltam le magam, jött egy gondolat az agyamba, hogy 

közben hallgathatnék valami érdekeset. Brian Tracy egyik 

előadása felkeltette a figyelmemet. Meghallgattam a Negatív 

érzelmek kiiktatása…előadását, majd folyamatosan a többi 

előadását is….Nem tudtam, hogy megjelent könyvben is. Azt 

akartam, hogy írásban is meg legyen, ezért legépeltem az egész 

30 részből álló előadást. Ez rendkívül hasznos volt. A mai napig 

hallgatom ezeket az előadásokat és az általam legépelt 

szöveget is olvasgatni szoktam.  

Ennek az előadásnak a hatására kezdtem magamra jobban 

odafigyelni. Ezeket a kérdéseket tettem fel magamnak: Mit és 

miért teszek? Milyen céljaim vannak? Merre halad az életem? 

Hogyan tudnék jó irányban változni? Mit tegyek annak 

érdekében, hogy helyzetem és a családomé is jó irányba 

változzon? Tehát az önmegfigyelés időszaka következett, ami 

azóta is folyamatosan tart. A családom legnagyobb 

meglepetésére elvégeztem különböző tanfolyamokat is.  

Szó szerint vettem a mondást: Segíts magadon, Isten is 

megsegít! 

Azt gondoltam ideje bevállalnom a felelősséget magamért és 

nem másoktól várni, hogy jobbítsanak az állapotomon.  

Elköteleztem magam a teljes változásra, még annak ellenére is, 

hogy egyre inkább furcsábbnak tartotta a környezetem a 
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viselkedésemet.  Azt hitték, hogy elment a józan eszem, pedig 

akkor jött meg igazán. 

 

Erős elhatározás és elköteleződés! 

 

 

Elhatároztam, hogy 

 ha törik, ha szakad jól fogom érezni magam a bőrömben 

és ezért hajlandó vagyok megfizetni az árat, legyen az 

bármi is. A csodavárásnak jobb, ha véget vetek. 

 

 a tabletták szedését abbahagyom. Az orvos 

elmagyarázta, hogy a pánikroham pár perc elteltével 

magától elmúlik és amilyen veszélyesnek látszik az csak a 

látszat, nem fogok belehalni. Túl fogom élni, higgyem el. 

Ezzel a mondattal megerősítést nyertem, hogy jó az 

elképzelésem, csak folytassam bátran. 

Hallottam, hogy a nyugtatók és más gyógyszerek szedését nem 

lehet egyik napról a másikra abbahagyni. Férjem adta a tippet, 

hogy a legegyszerűbb módja a leszokásnak, ha fokozatosan 

hagyom abba a pirulák szedését. Kezdetben egy negyeddel 

csökkentettem minden héten az adagot, majd szép lassan 

egyre kevesebbet szedtem, míg eljutottam odáig, hogy már 

teljesen abbahagytam a szedését. Utólag megértettem, hogy 

egyértelműen gyógyszerfüggő voltam. Állandóan ott lapult a 
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táskámban a gyógyszer, hogy kéznél legyen, ha szükséges. 

Rossz érzés kerített hatalmába, ha nem volt velem.  

A nyugtató tabletták elhagyását követően felgyorsultak az 

események.  Mivel már nem nyomták, tompították el az 

agyamat, az érzéseimet, fokozatosan nőtt bennem a 

kiváncsiság, hogy felfedezzem belső énemet, indítékaimat. 

Megismerjem miért is lettem, vagyok olyan, amilyen. Milyen is 

vagyok valójában? 

 a nyugtató tabletták helyett a testemet, mint egy külső 

szemlélő figyelem és nem teszek magamnak 

szemrehányást az érzéseimért, ha szomorú leszek vagy 

ideges valami miatt. 

 

 pozitívan gondolkodom, beszélek és a hasonlóan 

gondolkodók társaságával maradok kapcsolatban. 

Azokkal, akiknek szintén fontos a jó közérzet és hajlandók 

is tenni ezért. Több embertől is hallottam már, hogy 

könnyű neked, mert biztos nincsen semmi bajod. Ilyenkor 

azt várták én is panaszkodjak, de az már a múlt. Nekem is 

voltak, vannak nyűgeim, bajaim, de arról, majd ha már 

nagyon zavar olyan emberrel beszélek, aki orvosolni 

tudja. A többieknek is meg van a sajátja, minek terheljem 

őket. Amikor nyugtalan voltam többet mozogtam, 

hosszabb útvonalakon közlekedtem, lépcsőztem lift 

helyett vagy relaxáltam pár percet. Ha közterületen 

megint az ismerős érzések kerítettek hatalmukba, nem 

esetem kétségbe, tudtam, ha figyelek arra, hogy a 
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légzésem egyenletes legyen és iszom egy pohár vizet, kis 

idő múlva jobban érzem magam. Este alvás előtt párszor 

elmondtam magamban, hogy laza és nyugodt vagyok, 

aztán folytattam azzal, hogy következő napra hangoljam 

magam. „Fölkelek reggel és csodásan érzem magam, 

remek a közérzetem,…stb. ismételgettem magamban, 

amíg el nem aludtam.. Reggelente nyugodtan ébredtem, 

megismételtem, hogy ma valami csodás történik velem, a 

pozitív gondolatok pedig bevésődtek az agyamba. Azokat 

ismételgettem magamban, akkor is, amikor a 

buszmegállóba mentem, vagy ha a buszon voltam, vagy 

akkor, ha a rossz gondolatok megint elkezdtek gyötörni. 

Azt mondják az agyunk állandóan szórakoztat bennünket. 

Megállapítottam, hogy tényleg így van. Az emberek 

többsége valószínűleg ezért nem szereti a csöndességet, 

mert ilyenkor fölerősödnek a negatív gondolatok. Ha 

nincsen valamivel lekötve az agyunk, akkor szórakoztat 

bennünket, azzal, ami foglalkoztat bennünket. Ha rossz, 

akkor rosszal, ha jó akkor jó gondolatokkal.  Elkezdtem 

ezért tudatosan irányítani a gondolataimat pozitív 

megerősítésekkel, szép, nyugtató zene hallgatásával és 

ezért voltam ellene minden negatív beszédnek és 

megnyilvánulásnak. Az vagy, amire gondolsz – szerintem 

is így van. Anyukám erre azt mondta, hogy bedugom a 

fejemet a homokba, becsapom magam. Igen, részben így 

van, de jól működik és számomra a végeredmény a döntő.  
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Megfigyeltem, hogy abban a pillanatban, ahogy pozitívan 

gondolkozom, beszélek, általam szépnek ítélt dolgokkal 

foglalkozom látványosan jól érzem magam. De, ha engedek a 

késztetésnek és újra a rossz hírekre koncentrálok, 

megengedem magamnak a haragot, az útálatoskodást - mert 

éppen rossz a kedvem, vagy mert fáj valamim – a 

nemtörődöm, felelőtlen magatartást ismét elhatalmasodik 

rajtam a letargia.  

 a múlt sérelmeit beteszem egy képzeletbeli zsákba és a 

kukába dobom.  

 

 tragédiánál, veszteségnél megengedem magamnak a 

szomorúságot, hagyom, hogy a fájdalom 

elhatalmasodjon rajtam, még akkor is, ha lehetne 

enyhíteni gyógyszerekkel. Ilyenkor sétálok, sétálok, ha 

sírni kell sírok, relaxálok. Kérek és elfogadok külső 

segítséget. 

Az apám 65 évesen szívinfarktusban halt meg. Nagyon hirtelen 

történt. Nem voltam felkészülve rá. Apám és az anyai 

nagyanyám pár nap eltéréssel, ugyanazon a héten halt meg. 

Nagyanyám 85 évesen végelgyengülésben hunyt el. 25 éves 

voltam akkor, gyes-időszakomat töltöttem otthon a 

családommal. A gyerekekkel majdnem minden nap 

hazasétáltam, mivel pár száz méterre laktunk egymástól. 

Anyám még dolgozni járt, olyankor amikor munkában volt, 

apámmal beszélgettünk. Ebben az időszakban kerültem lelki 

kapcsolatba vele. Mindkét haláleset megviselt, de apám 
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hirtelen halálát nagy veszteségként éltem meg. Anyám 

kérésére fényképek készültek a temetésről. Két héttel a 

temetés után elmentünk a temetőbe, összeszedtük a 

koszorúkról a szalagokat, hazavittük és megszárítottuk, mert 

vizesek voltak. A temetésről készült fényképeket megnéztük. 

Rendkívül fájó volt ez és rossz érzések kavarogtak bennem. 

Megfájdult a gyomrom, a fejem, ezért eldugtam őket, hogy ne 

is lássam többet. 

Húsz évvel később, amikor megint gyomorfájás, szédülés 

kezdett gyötörni történt ez az eset. Az egyik 

természetgyógyász ismerősünket megkértük, hogy segítsen 

abban, hogy elkerüljem a gyomortükrözést és a 

szédülésemmel se kelljen orvoshoz mennem. Eljött hozzánk, 

és négyszemközt megvizsgált, illetve elbeszélgettünk. 

Megkérdezte az apámhoz való viszonyomat. Elbúcsúztam 

tőle? – Nem - mondtam, mert túl gyorsan történtek az 

események. Arra buzdított, hogy írjak az apámnak levelet és 

írjam le neki mindazt, ami bánt vele kapcsolatban, amit 

szerettem volna megbeszélni vele, majd búcsúzzam el tőle. 

Adjam fel a levelet képzeletben, majd rakjam félre. Így is 

tettem. A közérzetem határozottan javult. Pár hét elmúltával 

pedig, amikor előszedtem a temetésről készült fényképeket 

már nem éreztem hatásukra a nyomást a szívem környékén és 

nem jött rám a sírás sem.  
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  életem hátralevő részében jól fogom magam érezni, 

élvezem az utat, amin járok és legalább nyolcvan évig 

fogok élni (ha rajtam múlik). A szokásaimat 

felülvizsgálom, hogy segítik, vagy hátráltatják az 

elhatározásomat. Azokat, amelyek hátráltatnak elhagyom 

és jó szokásokat alakítok ki.  

 

  olyan ismeretterjesztő könyveket fogok olvasni, 

amelyek elősegítik a még jobb testi és lelki egészséget, 

illetve a sikeres emberek életét fogom tanulmányozni. 

Megvizsgálom, ők hogyan élnek. 

 

 a változásokat rugalmasabban kezelem majd, úgy 

tekinteni rájuk, hogy mindegyik a javamat szolgálja.  

 

 nem fogom az igényeimet mások elvárásaihoz igazítani, 

kötelességből sem akarok mindenáron megfelelni, nem 

várok dicséretet és elismerést semmilyen tettemért. 

 

 ha valami zavar, nem hagyom annyiban, utána járok és 

mindent elkövetek hogy az életemben megszüntessem 

a zavart keltő körülményeket.  
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II. fejezet 

 

 

Hogyan érj el jó kondíciót? 
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Az ideális súlyom elérése. Hogyan? 

 

Jó pár kilóval többet mutatott a mérleg, mint amit elvártam. 

Most mit tegyek? – tettem fel magamnak a kérdést. Irodában 

dolgoztam akkoriban. Általában reggeli nélkül indultam 

munkába és a munkahelyemen ettem pár falatot. Egy 

alkalommal is így történt. Belekezdtem volna a napi 

feladataimba, amikor olyan rosszullét fogott el, hogy még evés 

előtt fel kellett keresnem az üzemorvosunkat. Mikor a 

doktornak elmondtam, hogy remegek és szédülök, különös 

módon reagált rá. A szobában egy könyvesszekrény állt 

üvegajtókkal. Felkért, hogy nézzem meg magam az üvegajtóba, 

ami olyan volt mintha tükörbe néztem volna. Látja a remegést 

a testén? – kérdezte. Nem láttam. Roppant kényelmetlenül 

éreztem magam. Elmagyarázta, hogy az éhség miatt érzem 

magam rosszul. Kérte, hogy menjek vissza a 

munkaterületemre és reggelizzek. Visszavár, ha fél óra 

elteltével még mindig nem javulna az állapotom. A doktor a 

lelkemre kötötte, evéssel kezdjem a napot, reggeli nélkül soha 

ne induljak el. Azt is mondta, hogy amennyiben megfogadom 

a tanácsát minden rendben lesz. Mondanom sem kell, hogy 

nem volt rá szükségem, hogy visszamenjek hozzá, mert 

megszűntek a panaszaim. Ettől kezdve rászoktattam magam, 

hogy reggelente reggelizzek, mielőtt otthonról elindulok. 

Akikkel beszélgettem, csodálkoztak, hogyan tudok korán 

reggel enni, pedig semmi különleges nincsen benne. Felkelés 
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után egy pohár víz, utána jöhet a kávé, aztán újabb pohár víz, 

ezt követően már jólesik enni. Az is használt, ha egy kávés 

kanál mézet bekaptam, azután tuti, hogy megéheztem.  

Minden nap egy órával a megszokott idő előtt keltem. Ebbe az 

egy órába még néhány perc torna és pár pozitív kártya 

elolvasása is belefért a reggelizés mellett. Ennek hatására 

frissen és jókedvűen indultam munkába. Egyre jobb lett a 

kedélyem is.  

A nyugtatók szedése idején, a kezelőorvosom a lelkemre 

kötötte, hogy nem szabad fogynom. Ettem én, ha kellett, ha, 

nem. Aztán amikor kiderült a cukorbetegségem leállította a 

bőséges étkezést. Újabb előírása az volt, hogy fogyjak le 

legalább öt-nyolc kilót. A tükör nem hazudik, én is láttam, 

hogy túlsúlyos vagyok. Pihegtem, a sok lépcsőtől. 

Nehézkesebb volt a menés is. 

Meghatároztam az ideális súlyomat és célként tűztem ki annak 

elérését. Vettem egy személyi mérleget és időközönként 

megnéztem a változást. Arra törekedtem, hogy kevesebbet 

mutasson.  

Akkor éppen 8 kg súlyfeleslegem volt. Kezdetben arra 

koncentráltam, hogy 2-3 kilótól szabaduljak meg. Amikor ez 

megtörtént, újra 2-3 kiló leadása volt a célom. Egyszer csak azt 

vettem észre, hogy a mérleg pont az elképzelésem szerinti kilót 

mutatta.  



33 
 

Kevesebb ételt fogyasztottam, de legalább öt alkalommal. Sok-

sok vizet ittam. Kevesebb sót raktam a paprikára, 

paradicsomra. Mindig egy teljes pohár vizet ittam egy 

gyűszűnyi almaecettel. Tudtam, az almaecet fogyasztó hatású, 

így a cukorszint. 

Mindenféle trükköt kitaláltam. Fele adag főtt étellel elégedtem 

meg ebédre.  

A mérleggel hetente mértem a súlyomat és csak arra 

figyeltem, hogy többet vagy kevesebbet mutat-e az előző 

méréshez képest.  

Szép lassan fogytam, nem ment egyik napról a másikra. 

Roppant büszke lettem magamra, hogy képes voltam és 

vagyok fegyelmezni magam, aminek az eredménye egyre 

inkább látszott.  

Elhagytam a fehér kenyeret, helyette rostban dús 
formakenyeret, magos kenyeret, barna kenyeret vagy zsömlét 
ettem. Megnéztem a címkéken az összetételt és azt 
választottam, amelyik kevesebb szénhidrátot és sok rostot 
tartalmazott. Édesítőszert használtam cukorként. A 
gyümölcsös joghurtokat natur joghurttal, vagy kefírrel  
helyettesítettem. A felnőtt adag kb. felét ettem egy étkezésre. 
Sok vizet ittam, és csak vizet. Figyeltem azt is, hogy az 
elfogyasztott termékek minél kevesebb mesterséges 
anyagokat tartalmazzanak. 

Gyümölcsből, zöldségből ha a választék megengedte inkább 
magyar termékeket fogyasztottam, nem importot. A hazai 
termékeket nagyon ellenőrzik, a tojásokat is. Rántás helyett 
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zabpehellyel vagy egyéb módon sűrítettem az ételeket. 
Felvágottak helyett sütöttem húst és a pecsenyezsírt ettem. A 
kalóriára is figyeltem, de a szénhidrát fogyasztásra méginkább, 
mivel naponta 160 gramm szénhidrát fogyasztását javasolta a 
diabetológus. Ehettem bármit elosztva, csak ennek az értéknek 
a betartását javasolta.  

A diabetológiai tanácsadáson kaptam egy listát, az volt az alap 
amihez igazodni kezdtem. A táblázat segítségével még 
tudatosabban tudtam figyelni az étkezésemre. A testemen a 
változások nem maradtak el. Rövid időn belül testsúlyom 
rendeződött, az energiaszintem nőtt, a kedélyállapotom pedig 
egyre jobb lett. 

Természetesen nagy önfegyelmet igényelt tőlem a mértékek 
betartása és a folyamatos önellenőrzés. 

De, remek érzés látni a mérlegen és a tükörben is a pozitív 
eredményt.  

Nyitottam egy füzetet és hónapokon keresztül naponta 
vezettem a reggeli, ebéd, vacsora és kisétkezéseket. Ezzel is 
nagyon jól tudtam ellenőrizni, hogy mikor ment rossz irányba 
a cukorszintem illetve milyen ételek hatására lett normális a 
testsúlyom. 

 

Ismerősöknek és érdeklődőknek, ha kérdezték, szívesen 

elmeséltem hogyan tudom kordában tartani a súlyomat. 

Többen is panaszkodtak,hogy akármit is tesznek nem tudnak 

fogyni. De voltak olyanok is, akik hirtelen felbuzdulásukban 

leadtak ugyan a súlyukból, de nemsokára vissza is szedték a 
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kilókat, vagy még annál is többet. Szemtanúja voltam 

időnként, hogy a panaszkodók inkább nem étkeztek,csak 

napjában egyszer, mert úgy gondolták, hogy akkor a súlyuk 

csökken, vagy megáll. Ez a módszer nem igazán vált be, mert a 

szervezet abban a pillanatban, ahogy „éhezni kezdett” 

feldolgozás helyett a megevett táplálékot el kezdte a testben 

raktározni. Sokan megesküdtek arra, hogy a vacsora a felelős a 

túlsúlyukért.  

Nem vagyok szakember. Egyet azonban tudok, hogy 

amennyiben legalább ötször eszek naponta és jóval 

kevesebbet, mint egy felnőtt adag, sőt este lefekvés előtt is 

bekaphatok fél zsömlét, a súlyom nem ettől növekszik. Azt 

vettem észre, hogy inkább az étel mennyisége és az, hogy egy 

étkezés alatt mit mivel fogyasztok, az számít. Ha ebédre 

húslevest, rántott húst eszek, akkor jobb, ha a hús mellé 

köretként csak párolt zöldséget, vagy csak salátát eszem köret 

nélkül, esetleg pici rizzsel vagy krumplival. Nem jó a 

közérzetem azonban, ha csak zöldséget és gyümölcsöt eszem, 

mert a gyomrom égni kezd és rossz lesz a közérzetem. Az 

bizonyult a legjobbnak, ha a lehető legszélesebb választékban 

étkezem. Amikor dolgoztam főként hétvégeken ettem főtt 

ételt, aztán ráálltam arra, hogy hét közben is a főtt ételeket 

részesítsem előnyben a szalámik és szendvicsek helyett. 

Próbáltam változatossá tenni a heti menüt, így főzelék és 

tésztafélét is készítettem. Arra is figyelemmel voltam, hogy a 

gyomromat ne terheljem túl, egyszerre többféle ételt ne 

egyek. A savanyú káposztát és a csipkebogyó teát többek 
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között a magas C-vitamin tartalma miatt fogyasztottam 

rendszeresen.  

Hetente egyszer-kétszer vízzel készítettem turmixokat. Nem 

tejjel, mert a tejet nem szeretem. Egyszerre két-három féle 

gyümölcsből, ami otthon fellelhető volt éppen, almából, 

körtéből, banánból, narancsból, barackból, kiviből, kis darab 

sárga répával, néha céklával. Tettem bele mézet, pici vanilia 

cukrot almaecetet, vagy citromlevet. Változatosan, hol menta 

levelet szórtam hozzá, hol gyömbért reszeltem bele. A 

turmixok a jó emésztést segítették. Az almaecet nem csak a 

cukorbetegségre volt jó hatással, hanem az ideális testsúly 

eléréséhez is hozzájárult, úgy, mint a citrom is.  

Módszeremmel nem jelentett gondot leadni a súlyomból, na 

és meg is tartani azt, mert szórakozva, játékosan csináltam. 

Néha bűnöztem, egy-egy süti, fagyi simán belefért még az 

orvosoknak is ez volt a véleménye. Nem éreztem magam 

mártírnak, mert semmiről nem kellett lemondanom.  

Sokan állítják, hogy a vitaminoktól híznak. Erre én vagyok az 

ellen példa. Amióta megállapították a cukorbetegséget orvosi 

javaslatra minden évben ősztől tavaszig naponta 

multivitaminokat szedtem. A jó vérkép eredményeket látva 

igen csak meglepődtem. A vérszegénységem teljesen 

megszűnt. Nem vártam meg, hogy fáradtnak, levertnek 

érezzem magam, október végétől rendszeres fogyasztója 

lettem. A vitaminok szedésével sokkal fittebbnek, erősebbnek 
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éreztem magam, az étvágyam jó lett ugyan, de a súlyom nem 

ezektől emelkedett, hanem attól, ha többet ettem a kelleténél. 

Rossz időben hajlamos az ember hízni, mert tévézésnél, 

olvasásnál nassol, nyáron felszedni pár kilót… mert szabadság 

alatt naná, hogy jókat eszek. Jó időben jólesik egy-egy pohár 

hideg sör is, ami a fogyókúrát bojkottálja. Ilyenkor csak az 

önfegyelem segített.  

Állandóan azt hallottam a környezetemtől, hogy most esik az 

eső azért, most fúj a szél, azért, most nagyon meleg van, most 

meg nagyon hideg…ezért nincs jó formában, itt fáj, ott 

fáj….Saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy amíg ezeken járt 

az eszem nekem is minden bajom volt. De ezt egyszer s 

mindenkorra elhagytam. Amióta csak az öltözkökés miatt 

foglalkozom az időjárással, hogy milyen ruhát és cipőt vegyek 

fel, a szélsőséges időjárás kivételével minden időjárást élvezek. 

Alkalmazkodom, így szeretem a napsütést, az esőt, a havat, 

még a hideget is. Rendkívül élvezem a csípős hideg időben 

megtett sétákat például. A sötét, esős idő pedig jó 

filmnézéshez, olvasáshoz… A séta pedig szintén segít az ideális 

súly megteremtésében és megtartásában.  
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Pihenés 

 

A jó erőnlétet azonban akkor értem el igazán, amikor 

komolyan kezdtem figyelni arra is, hogy megfelelő 

mennyiségben és minőségben pihenjek, aludjak.  

Szerettem tévét nézni, sokáig fenn maradni. El kellett 

döntenem, hogyan tovább? Folytatom az éjszakázást, vagy 

időben lefekszem az egészségem javítása érdekében.  

Mivel nem aludtam, illetve nem pihentem ki magam rendesen 

a fáradtság krónikussá vált. Roppant nyűgösen indultam neki a 

napnak. Először ezt úgy oldottam meg, hogy amikor hazaértem 

a munkából fél órát pihenéssel töltöttem és igyekeztem este 

tíz felé már aludni. A tévénézést kezdtem hanyagolni, hiszen az 

már nemigen fért a napirendembe. Viszont esténként 

olvastam pár oldalt, amitől elálmosodtam és békésen álomba 

szenderültem. Nagyon szerettem késő estig ébren lenni. 

Elhatároztam, hogy többet pihenek, amit nagyon komolyan 

vettem és a döntésem megingathatatlannak bizonyult.  
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Mozgás 

 

Naponként pár perc tornát is beiktattam a napi programom 

közé. Amellett, hogy frissítőként hatott jobb lett az erőnlétem 

és jobb kedvre derített. (Részletesebben a 7. fejezetben írok 

róla) 

 

Amikor elkezdtem másként élni a napjaimat, sokan 

megmosolyogtak, sőt a szemükből láttam, hogy enyhén szólva 

furcsának tartják a módszereimet. De az egyre jobb közérzet 

fontosabb volt a sok-sok eltérő véleménynél. A rosszabb 

napokon a kitartásom, illetve a saját magam akaratának 

legyőzése lendített túl. Ezért volt számomra egyre fontosabb, 

hogy folytassam, amit elkezdtem. Sikerélményként éltem meg 

és emiatt nem tudott senki ettől eltántorítani. 
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III. fejezet 
 

 

Jó szokások kialakítása 
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Önmagamra figyelés 

 

A körülöttem élők között láttam, hogy szinte rettegtek a 

gondolattól is, hogy mi lesz velük, ha a gyerekek önálló életet 

élnek és nem lesz szükség az ő gondoskodásukra. Korábban 

minden a gyerekek körül forgott. Mi lesz utána, ha jobb 

esetben kettesben maradnak, rosszabb verzió, ha egyedül. Mit 

kezdjenek majd az űrrel ami keletkezik? 

Teltek az évek, a mi gyerekeink is felcseperedtek. Egyre 

többször maradtunk kettesben. Megfogadtam, hogy a sorsom 

vitorlását más szelek felé irányítom, mint amit láttam magam 

körül. 

Önvizsgálatot tartottam és sok-sok kérdést tettem fel 

magamnak. Hogyan érzem magam a bőrömben? Milyen az 

egészségi állapotom? Mivel tudom magam jobb kondicióba 

hozni? Mik azok a dolgok, amik rossz érzést keltenek bennem? 

Milyen szokások vannak hátrányomra és milyen jó szokásokat 

kéne felvennem? Mit szerettem csinálni fiatalon, amitől 

boldognak éreztem magam? Mit csinálnék szívesen jelenleg, 

ha kitelne az időmből? 

További kérdések is foglalkoztattak. Mi az amit leginkább 

értékelek az életemben, az otthonomat, a családomat, az 

egészségemet, az állásomat, a tárgyaimat, a lelki életemet? 

Mit szerettem volna fiatal felnőttként csinálni, ha elég bátor 
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lettem volna hozzá? Milyen feladatok elvégzését tartom 

fontosnak? 

Ez az önvizsgálat természetesen plusz elfoglaltságot jelentett, 

ezalatt mással nem foglalkozhattam, de a befektetett energia 

bőven megtérült. 

A kérdéseket nemcsak megválaszoltam, hanem tanulmányozni 

kezdtem a válaszaimat, a helyzetemet. Aztán úgy döntöttem, 

hogy minden jó ötletre, tanácsra odafigyelek. Ezért ezt 

követően az életmóddal, egészséggel, sikerrel kapcsolatos 

előadásokat hallgattam és ilyen jellegű könyveket olvastam. 

Megfogadtam, hogy hajlandó leszek ezért pénzt is áldozni. 

Életem 2007-ben pozitív irányba változott az előadások, és 

tanfolyamok hatására. 

 

A tényekre koncentrálok 

 

Még húsz évvel ezelőtt is sokat adtam mások véleményére, 

annyira, hogy azokhoz próbáltam igazodni, a saját 

meglátásomat félre söpörtem. Lassan kezdtem 

összezavarodni. Ezen mindenképpen változtatni szerettem 

volna és változtattam is. Hogyan? Úgy, hogy többet 

foglalkoztam a tényekkel. Szokásommá vált a megjegyzések, 

magyarázatok, okítások megszűrése, átvilágítása. A 

megérzéseimre hallgattam inkább. A körülöttem lévőkön 

láttam, hogy észrevették a változást. Volt akinek tetszett, volt 
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akinek nem. Némelyek ki is nyilvánították felém a 

véleményüket. De engem már egyáltalán nem zavart mit 

gondolnak rólam. 

Kikapcsolódásként álljon itt ez a kis mese annak bemutatására, 

hogy jár az, aki mindenkinek a szavára ad. 

 

A molnár, a fia meg a szamár           

 

Volt egyszer egy öreg molnár, s annak egy kamasz fia. 

Volt egy szamaruk; úgy gondolták, eladják a vásáron, és jó pénz 

kapnak érte. Attól féltek azonban, hogy mire a vásárba érnek 

vele, a csacsi elfárad, esetleg a lába is feltörik az úton, s akkor 

nem kel el olyan jó áron. 

Ezért hát összekötötték a szamár lábát, rudat dugtak a lábai 

közé, vállukra vették, s úgy, a rúdon vitték a vásárba… 

Ahogy mennek, szembe találkoznak az úton egy emberrel. 

Az meglátja a csacsit a rúdon himbálódzva, s elkezd hahotázni. 

- No, az egyszer szent igaz, hogy a három közt nem a csacsi a 

legnagyobb szamár! Ők viszik a szamarat, ahelyett, hogy a 

szamár vinné őket! 

Halja ezt a molnár, gondolja van benne valami igazság. Leteszik 

a szamarat a földre, kioldják a lábát, nógatva talpra állítják, az 
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öreg fölülteti rá a fiát, s úgy mennek tovább, elől a fiú a 

szamáron, nyomában gyalog a molnár. 

Megint találkoznak egy emberrel. 

- Hát ez meg miféle mamlasz? – mondja az ember. – 

Pöffeszkedik a szamáron, s hagyja az öreget kutyagolni! - Szállj 

le öcsém, engedd szépen apádat a nyeregbe! Gondolták, 

ennek is igaza van; helyet cseréltek, s úgy mentek tovább, elöl 

az öreg a szamáron, mögötte gyalog a fiú. 

Ismét találkoznak egy emberrel. 

- Ó mi szívtelen vénség! – mondja az ember. – Pöffeszkedik a 

szamáron, s közben ez a szegény gyerek már alig vonszolja 

magát! - Ennek is igaza van – vakarta meg a fejét az öreg. Intett 

a fiának, hogy üljön fel ő is, és most már így vonultak tovább, 

szamárháton mind a ketten, míg csak nem találkoztak 

valakivel. 

Micsoda bolond népség! – mondta az ember. - Ketten ülnek 

egy ilyen jámbor kis jószágon, jó, hogy még egy házat is nem 

rakna rá, tornyostul! 

Elszégyellték magukat erre, a molnár is, a fia is; leszálltak, s 

most elől a csacsi ment, terhétől szabadulva nagy vidámsággal, 

ide-oda illegetve magát, s mögötte kullogott a molnár meg a 

fia. 

Jön ekkor szemközt egy ember. Azt mondja: - Már csak bolond 

világot élünk! Elől táncol a szamár, utána liheg a molnár meg a 

fia! Úgy látszik elérkezett a szamarak világa! 
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Hanem erre már méregbe jött a molnár. 

- Úgy bizony – mondta, eddig szamarak világa volt, mert hol 

erre hallgattam, hol arra, s minden szíre-szóra adtam, kivéve 

a magam józan eszére! No de mától vége; mától fogva 

beszéljetek, amit akartok, én azt teszem, amit jónak látok! 

                                                                               (népmese)   

                                                                                                                             

 

Rövid és hosszú távú célok kitűzése 

 

A napok forgatagában nem is gondoltam különösen a 

céljaimra. Elég volt a mindennapi teendőkre koncentrálni. 

Minden napra jutott annyi elfoglaltság, hogy célokat csak a 

fejembe fogalmaztam meg, gondolatfoszlányokként, aztán 

vagy összejött, vagy nem.  

Egy előadáson hallottam, hogy mennyire fontosak a pontos és 

időponthoz kötött célok.  

Új fejezetet nyitottam életem könyvében és ettől kezdve 

jobban odafigyeltem, céljaimat pontosítottam, papírra 

vetettem. Pár lapos füzetet nyitottam „Célok, tervek” néven. 

Minden célhoz határidőt is tűztem. Volt amelyikhez egy 

hónapot, 6 hónapot, volt amelyikhez 1 évet, volt amelyikhez 5 

évet kapcsoltam.  



46 
 

Minden célnál átgondoltam, miért is akarom ,hogy 

megvalósuljon. Felírtam azt is, hogy mi szükséges az eléréshez? 

Milyen pénzügyi vonzata van? Milyen akadályok merülhetnek 

fel? Milyen lépéseket szükséges megtennem az eléréshez.? 

Milyen sorrendben? 

Terveket készítettem, amit időről időre megnéztem, és ha 

kellett újraírtam. 

A célok megvalósulásáról álmodoztam, elképzeltem 

magamnak a pozitív végeredményt.  

Aztán már csak a cselekvésre figyeltem. Kitartóan 

ragaszkodtam az eléréshez. 

Egy alkalommal azt terveztem, hogy a lányomékhoz, Hágába 

utazunk repülővel, időpontot is adtam mellé, meg is valósult, 

még a kitűzött határidőn belül.  

Időnként átnéztem a füzetet és a már megvalósult célokat 

kipipáltam.  

Rendkívül lelkessé tett egy-egy cél elérése  

Heti célul tűztem ki magamnak, hogy minden héten minimum 

két alkalommal, 30 percen keresztül edzem a testemet. A 

sportolás idejét feljegyeztem a határidőnaplómba. Később 

rájöttem, hogy az internetről letöltött és kinyomtatott  naptár 

erre sokkal célszerűbb. Ma is használom ezt a módszert. 
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Naponta olvasás, de legalább este 

 

Egy-egy jó könyv fantasztikusan fel tud tölteni. Régen 

felhagytam már a krimik olvasásával, mert mindig olyankor 

jutottak eszembe, amikor például sötétben egyedül 

maradtam. Áttértem a szépirodami, történelmi és romantikus 

irodalom felé és bevezettem a közérzetjavító könyveket, ami 

esténként altatónak is bejött nekem.  

A sok könyvet a könyvtárból kölcsönöztem illetve jelenleg is 

onnan kölcsönzöm. Úgy gondolom, hogy fölösleges 

megvennem mindet. Ha jó ötletet, tanácsot fedezek fel 

valamelyikben, azt kijegyzetelem. Egy-egy kedvencet 

vásárolok csak meg. Az évek alatt nagyon sok közérzetjavító  

könyvet olvastam el, rengeteget ötletet, technikát sajátítottam 

el.  

Mindig csak egy dologgal foglalkozom egyszerre 

 

Próbáltam egyszerre több dolgot is csinálni, takarítottam, 

közben főztem, mostam, bevásároltam. Elkezdtem ebédet 

készíteni, mellette, a szennyes ruhákat összeszedtem, 

bekapcsoltam a mosógépet. Hol ide, hol oda kaptam.  

Történt egyszer, hogy feltettem főni a pörköltet, közben 

nekikezdtem zenélni. Annyira belefeledkeztem a 

muzsikálásba, hogy csak az égett szagra lettem figyelmes. Ki 
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kellett öntenem az egészet, mert leégett. Csak plusz munkát 

szereztem magamnak és mellette még bosszankodtam is.  

Úgy éreztem, hogy az idő szinte elfolyik, egyre kevesebb lesz. 

Lehetőség szerint a legtöbbet akartam kihozni az időmből, és 

egyre nyugtalanabbá váltam, ha nem az elgondolásom szerint 

alakultak a dolgaim.  

Ez a terület is változtatást igényelt. A munkahelyi robot előtt 

vagy után, általában hét közben házimunkát is végeztem, így 

nem halmozódott fel. Aztán rákényszerítettem magam, hogy 

egy időben csak egy dologgal foglalkozzak, vagy takarítok,  

főzök, mosok, vasalok, porszívózom, tornázom, zenélek….. Ha 

egyik nap főzök, másik nap takarítok, harmadnap mosok és így 

tovább.. Folyamatosan tettem a dolgom, de ezzel a módszerrel 

minden tennivalómmal elkészültem idő előtt és több idő jutott 

pihenésre, illetve a kedvteléseimre is. A mindennapi rutint 

átalakítottam tudatos cselekedetté. 

Tudtam, hogy a szokások rögzítéséhez legalább 21 nap 

szükséges és azt is, hogy folyamatosan gyakorolni és ismételni 

kell. Egyszerre csak egy szokásra figyeltem és folyamatosan 

haladtam tovább az általam legfontosabbnak vélttől. Napról 

napra szinte beprogramoztam az agyamat. Nagyon hittem, 

hogy idővel rögződnek a jó szokások. Elszánt voltam, azonban 

türelmes és elfogadó magammal szemben és a pozitív 

eredmény nemsokára kézzelfoghatóvá vált.  
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Mindenben a legjobbat. 

 

Mindig minőségi munkára törekedtem, de a megújulás óta 

még jobban figyeltem, hogy amit teszek, azt a tőlem telhető 

legjobban végezzem el és amit csinálok több legyen, mint amit 

elvárnak tőlem, megelőzve, a noszogatást, magyarázást, 

felszólításokat. Aztán látva az igyekezetemet észre vettem és 

felhívták a figyelmemet is a körülöttem lévők, hogy egyre több 

és több lett felém az elvárás. Aztán sikerült határt szabnom, 

hogy ennyi futja az erőmből és nem több. Kezdték elfogadni, 

tiszteletben tartani, sőt értékelni. Elfogadták, hogy nem 

teljesíthetek mindig maximálisan, vannak rosszabb napok is, 

ha tetszik, ha nem és ezt jómagam is tudomásul vettem. Azt is 

természetesnek fogadtam el, hogy vannak nálam ügyesebbek 

és okosabbak is. Minden körülmény között – gyengélkedés, 

rossz hír, egyéb. -igyekezetem a maximumot kihozni 

magamból, lelkiismeretem tiszta volt. Elfogadtam a tényt, 

hogy annyira voltam képes, amit éppen produkáltam. ….és 

ekkor kezdett a szorítás engedni bennem, ezáltal is egyre javult 

a közérzetem. 

 

A szokás, az szokás, nem az ablakon kell kihajítani, hanem 

apránként kell letessékelni a lépcsőn. 

                                                      (Mark Twain) 
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IV. fejezet 
 

 

Lomtalanítás 
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Rendteremtés a környezetemben 

 

……. ha rend van körülöttem, bennem is rend van…….. 

 

Tényleg rend van bennem és körülöttem? – tettem fel 

magamnak a kérdést.  

Egyre inkább éreztem, hogy rend van, de nem az igazi. A 

szekrényekben szépen sorakoztak a ruhák, de olyan holmikkal 

volt „tele”, amit már nem akartam hordani, amit valamilyen 

indok miatt még tartogattam, de a lelkem mélyén tudtam, 

hogy úgysem fogom többet felvenni. A külső szemlélő szép 

tisztaságot láthatott, hiszen nem voltak szanaszét ruhák, cipők, 

használati tárgyak, szépen fel volt mosva, a szőnyegek 

kitisztítva, portalanítva. Az ablakok és a függönyök tisztára 

mosva. A konyhában minden helyén volt, de… mégis úgy 

éreztem lomok vannak mindenütt a lakásban, csak nem az 

orrom előtt.  

Az évszakok váltakozásakor a ruhákat, cipőket átválogattam, 

ám sok fölöslegessé vált tárgyat meghagytam. Úgy gondoltam 

még jó lehet valamire. Így aztán, ahogy teltek az évek jó sok 

holmi gyűlt össze. A szekrényekben nehezen tudtam 

hozzáférni a naponta használt ruhákhoz. A könyvesszekrény 

annyira tele volt, hogy egy-egy újabbat alig lehetett 

betuszkolni. 
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Egy napon eldöntöttem: azokhoz a tárgyakhoz, amikhez rossz 

érzés társul, nem tetszik, túl szűk, vagy túl bő, nem divatos, 

esetleg hibás nem tartogatom többet. Nem várom meg, hogy 

beleférjek, hogy majd egyszer valamikor esetleg mégis kedvet 

érezzek arra, hogy felvegyem. Férjem is támogatta 

elhatározásomat. A jó állapotban lévő, még használható 

ruhákat, cipőket, azokat is, amiket egyáltalán nem hordtam - 

csak megvettem, mert megtetszett - odaadtuk az egyik 

szeretet szolgálatnak. A fölösleges vállfákra, ágyneműkre, 

szőnyegekre is ugyanez a sors várt. Voltak olyan tárgyak, 

amelyek a kukába kerültek, amelyeken csak kisebb javítást 

kellett tenni, megjavítottuk. A lakásban a falon lévő képeket, a 

polcokról az egyéb csecsebecséket kiválogattuk és leszedtük. 

Azoktól a holmiktól, amiket úgy éreztünk, hogy fölöslegessé 

váltak megszabadultunk. A környezet a lelkivilágunkkal 

összhangba került, szellősebbé vált a tér, sokkal jobban 

éreztem, érezte magát a családom. Kevesebb lett a porfogó, 

könnyebbé vált a takarítás is.  

Öröm töltött el, ahogy körülnéztem. Jól éreztem magam addig 

is a lakásunkban. A változás frissé és üdévé varázsolta 

otthonunkat, megújult, mint tavasszal a természet.   
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Redteremtés bennem 

 

Közben a belső rend megteremtése is foglalkoztatott. 

Elgondolkoztam azon, hogy milyen szavakat használok 

rendszeresen. Csak egy példa: A kell is az egyik kedvenc szavam 

volt. ……kell csinálni, ……kell menni, ………. kell kelni…stb. 

Helyette mit is mondhatnék? egyszerűen azt, hogy…….. 

csinálom, ………..megyek, …….. kelek. Ki kényszerít rá valamire 

is, hogy megcsináljam? Senki. Magam döntöm el, hogy mit 

mikor teszek, még akkor is, ha a körülmények adottak. Ha nem 

tetszik a helyzet a változtatás lehetősége rajtam áll. Vagy 

teszem, vagy nem.  

A gondolataim és kimondott szavaim is nagytakarítást 

igényeltek illetve frissítésre szorultak.  

Hogy történt a gyakorlatban? Először meg kellett figyelnem, 

hogy milyen negatív szavakat, mondatokat használok. Majd 

kitaláltam helyette az ellenkezőjét.  

Elővettem egy papírlapot. Az egyik oldalára felírtam a negatív 

szót, a másik oldalára pedig az azt helyettesítő pozitív szót, 

mondatot. Például: …pocsék a közérzetem  helyette:  voltam 

már jobb passzban is, …, olyan útálatos volt xy…..helyette azt 

mondtam, lehetne kedvesebb is xy.  Ezt a listát több 

alkalommal is megnéztem és rögzítettem a pozitív szavakat, 

mondatokat. A nehezebb dolgom beszéd közben volt, mert 

nagyon figyelmes beszédet igényelt. Automatikusan mondtam 
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volna a régi beidegződött szöveget. Kezdetben nehézséget 

okozott, hogy helyette a pozitív szót, vagy mondatot mondjam 

a negatív helyett. A lista összeállítása sem tűnt könnyűnek, 

mégis jóval egyszerűbb volt a leírása, mint a kimondása. 

Először egy kicsit nehezemre esett, de nem adtam fel, 

gyakoroltam, gyakoroltam, gyakoroltam.  

Folyamatosan figyeltem, hogy beszédemből a negatív szavak 

eltűnjenek. Újabb és újabb pozitív szavakat, mondatokat 

kerestem gondolatban, olvasás közben, filmnézés alatt. Ha 

eszembe jutott, vagy hallottam, láttam valami újat felírtam 

magamnak a füzetembe, meg kártyákra, hogy azok hamarabb 

rögződjenek. Szinte hallom, ahogy mondod: - nem fölösleges 

időtöltés ez? Hidd el nem, sokszorosan megtérül a vele való 

foglalkozás. Meggyőződésemmé vált a következő gondolat, 

amit valahol hallottam:….az ember azzá válik, amire gondol. 

Erre folyamatosan magamat is figyelmeztettem, ha 

visszatértem a régi gondolkodáshoz. A régi, rossz 

beidegződéseket nem könnyű elhagyni, de nem is lehetetlen. 

Erősen koncentráltam, amikor egy-egy negatív gondolattól 

megszabadultam. Sikerült a kifogásokat egyre többször 

megszüntetnem. Csináld most! Csináld most! – mondogattam 

magamnak. 

A rossz emlékektől, a csalódások, megbántások érzésétől is 

fokozatosan megszabadultam. Tudatosan elengedtem a 

sérelmeket. Ebben a relaxálás és meditálás  segítettek.  

(Ezekről később a 7. fejezetben írok) 



55 
 

A magyarázkodás, panaszkodás, vitatkozás elhagyása volt a 

következő nagy falat. Nagyon jól esett volna ismét a régi 

beidegződéseket használni, de nem, azt már nem. Nem tértem 

vissza a korábbi állapotomhoz.  

Heteken, hónapokon keresztül figyelmeztettem magam 

gondolatban: Nem panaszkodom! Nem magyarázkodom! Nem 

vitatkozom! 

Ezen is komolyan dolgoztam minden nap. 

Panaszkodás elhagyása: 

Régen, ha valami bántott, vagy nehézségbe botlottam, vagy 

komoly döntés előtt álltam szerettem megbeszélni valakivel, a 

családommal vagy egy-egy jó ismerőssel. Jó volt eszmét 

cserélni, úgy éreztem könnyebb leszek tőle és érdekelt a 

véleményük. Sokféle tanácsot kaptam ilyenkor. Volt, aki 

megsajnált és vigasztalt, volt aki sorolta a jobbnál jobb 

ötleteket. De igazából nem éreztem jobban magam tőle. 

Összezavart a sokféle vélemény. Kóválygott a fejem tőle. Több 

esetben figyelmen kívül hagytam a vélekedéseket és teljesen 

másként cselekedtem, döntöttem. Aztán hetek, hónapok 

múlva, amikor összetalálkoztam valamelyikükkel arról a 

nehézségről, problémáról kérdezősködött ami régen 

megoldódott, már el is felejtettem. Zavarba jöttem, mert azt 

sem tudtam hirtelen miről van szó. Enyhén szólva 

kellemetlenül éreztem magam. 

  



56 
 

 

Magyarázkodás kerülése: 

Szerettem megmagyarázni a viselkedésemet, hogy 

megértsenek. Aztán rájöttem, hogy teljesen fölöslegesen 

teszem, fárasztó, a hallgatót pedig kimondottan idegesítheti, 

mint ahogy engem is fárasztott mások magyarázkodása.  

A középiskolában volt politikai vitakör, amit nagyon szerettem 

és otthon is bátram megmondhattam a véleményemet, 

minden gond nélkül. Azóta jó pár évtized eltelt. Észrevettem, 

hogy többet ártok magamnak, mint használok, ha vitába 

szállok. Szelektálni kezdtem miért érdemes és miért nem 

harcolni. A stresszt ezzel jelentősen kiküszöböltem.  

Az aggodalom és a félelem elhagyása: 

 …is jókora falatot jelentett.   Ezektől is szerettem volna 

megszabadulni. Meditálás és relaxálás segítségével eltűntek. 

Amikor előjött az aggodalom és félelem érzése, jó dolgokra 

gondoltam, nem engedtem meg magamnak, hogy 

elhatalmasodjon rajtam a félelem. Folytattam a dolgaimat 

ugyanúgy, mintha mi sem történt volna, úgy tettem, mintha 

minden rendben lett volna és aztán a legtöbb esetben rendben 

is volt minden.  

Eredményeimet látva büszkeség töltött el. Egyre jobban 

éreztem magam a bőrömben. 
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Nagyon megfogott a Titok 2. című film zenéjének az itt leírt 

szövege, érdemesnek tartottam átgondolni.  

 

Az életem hosszabb, mint ameddig élek 

Tudom a halálom után mit hagyok magam mögött. 

Mindig a jelenben vagyok. 

A nyomokat, amiket a homokban hagyok, 

nem tudja elmosni egy hullám sem. 

A holnap az egyetlen igazság. 

Magam mögött hagyom a tegnapot. 

           

        A világegyetem a játszóterem. 

        A Föld az otthonom. 

        Nem élek a múltban. 

        Rengeteg ajándékozni valóm van.  

        Van bennem egy iránytű, 

        amely megmutatja az utat a sorsomhoz. 

        Mikor bátran követem célomat, 

        Tudom, hogy elérem. 

         Van bennem egy iránytű, 
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         amely megmutatja az utat a sorsomhoz. 

        Minden nap, minden pillanatában 

        hagyom, hogy az iránytűm vezessen. 

 

Készen állok az indulásra. 

Van erőm élni és tanulni. 

és ha egy válaszúthoz érek,  

tudom merre menjek. 

Meg kell másznom egy hegyet, 

és valóra kell váltanom egy álmot. 

Ha megbotlok és elesek,  

tudom, hogy az igazság az égbe emel. 

 

        A világegyetem a játszóterem. 

        A Föld az otthonom. 

        Nem élek a múltban. 

        Rengeteg ajándékozni valóm van.  

        Van bennem egy iránytű, 

        amely megmutatja az utat a sorsomhoz. 

        Mikor bátran követem célomat, 
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        Tudom, hogy elérem. 

         Van bennem egy iránytű, 

         amely megmutatja az utat a sorsomhoz. 

        Minden nap, minden pillanatában 

        hagyom, hogy az iránytűm vezessen. 

 

Sokáig hallgasd a lecke üzenetét, 

Ha egy pillanatra elhallgatsz tudni fogod, 

mi az, amit kezdetben tenned kell. 

Mikor az úton sehova sem érsz, 

mikor nem haladsz, 

csak körbe-körbe jársz a világban, 

amiben élsz, 

mikor a pillanatnak élés  

az egyetlen igazság, amit tudsz,  

akkor ideje találnod egy álmot,  

amely az útra hív. 

Mikor az úton, amit követsz, 

belefáradsz a mindennapokba, 

mérd fel a lehetőségeidet, 
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kezdd el megálmodni azt, 

ahol lenni szeretnél. 

Mikor a holnap csak ígéret, 

és túl hosszúak a mindennapok, 

az életedet mindörökre megváltoztathatod, 

ha megálmodod. 

Ez életed útja. 

Hogy megtaláld az utad, 

meg kell próbálnod valami újat, 

hogy elindulj valahova. 

Éld büszkén az életed. 

Kövesd az utat, mert 

ez életed útja.  

Ez az az út, amit a szíved követ. 

 

Túlzott türelem 

A türelmet erénynek tartottam, azonban a túlzásba vitt 

türelemmel nem mindig jó élni. Ezt többször is 

megtapasztaltam és mindannyiszor megkeserítette az 

életemet.  
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Képes voltam hosszan tűrni a sérelmet. Ha a dolgok nem úgy 

alakultak, ahogyan szerettem volna, vagy egyszerűen nem 

tetszett valami. Hátrányára írható, hogy amikor megelégeltem 

a helyzetet – „betelt nálam a pohár-„ olyan stílusban reagáltam 

le azt, ami már nagyon bosszantott, amit utána sorozatban 

megbántam. Holott teljesen jogos volt a kifakadásom, mégis 

megsértődtek rám, nem tetszett a viselkedésem. Mindennek 

az oka az volt, hogy nem szerettem volna veszekedést. Úgy 

éreztem a hangos és sértő magatartásom miatt jobb, ha 

bocsánatot kérek, azonban magamra haragudtam, nagyon 

rossz érzés volt bennem, mert az engem ért sérelmem nem lett 

rendezve, hanem semmibe lett véve, sőt az az érzés volt 

bennem, mintha az én magatartásomban találtak volna kivetni 

valót.  

Taktikát váltottam, ez pedig: Ki vele, ha valami zavar! Lassan – 

lassan rászoktattam magam, hogy azonnal kimondjam, ha bánt 

valami, hiszen a pillanat elmúlik, a rossz érzés pedig bennem 

marad, ha nem adom ki magamból. Éreztem, ha rögtön 

elmondom a problémámat és egyeztetek a másik emberrel 

akár azonnal megoldódhat a gondom, nem cipelem azt tovább 

teherként. Ha szőnyeg alá söpröm, lassan nem tudok járni 

rajta. Szép lassan kezdték megszokni, amikor nem tetszik 

valami, hangot adok neki. Ezzel nagyot léptem előre, legalábbis 

a heves vérmérsékletemet, az indulatosságomat tudtam 

szabályozni, illetve le tudtam csillapítani. 
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V. fejezet 
 

 

Optimistán a nehézségek között 
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 Tarts ki a céljaid mellett! 

Minden nap kihívás. 

 

 

Sorsom egyik napról a másikra teljesen más irányt vett, amikor 

elhatároztuk, hogy kertes házat veszünk. Lakótelepi lakás 

harmadik emeletén laktunk apa, anya két gyermekkel. Nagyon 

sok házat néztünk meg. Úgy éreztük, hogy nem vettek 

komolyan bennünket, gondolom azért, mert igen fiataloknak 

számítottunk ház vásárlásához húszévesen. Amikor sétálni 

mentünk, mindig eladó házakat nézegettük. Csere érdekelt 

inkább, hiszen pénzünk nemigen volt. Kilenc év kitartása hozta 

meg az eredményt. A csaknem új panellakásunkat elcseréltük 

egy ősrégi, lelakott, kisebb kertes házra. 

A házban idős házaspár és középkorú lánya lakott. Jól ismertük 

őket, mert szomszédok voltak a családommal majd harminc 

évig. A bácsi halálát követően szánta rá magát a két idős hölgy, 

hogy a városunk lakótelepére költöznek. Eljöttek hozzánk a 

harmadik emeleti lakásunkba, nagyon megtetszett nekik és 

megegyeztünk velük, hogy cserélünk. Minden apró részletet 

elfogadtunk. A költözés előtti napon az idősebbik néninek a 

szobáját kérésre teljesen kiürítettük, ezáltam az idős néni 

bútorait, személyes tárgyait be tudták pakolni. A függönyt 

segítettem feltenni, az ablakokat megpucoltam, a férjem 

felszerelte a csillárt, a tükröt, így téve még kényelmesebbé a 

szobát. Így történt, hogy a költözés előtti éjszakát a mama már 

a mi lakásunkban tölthette. Nem is jelentett neki különösebb 
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fáradságot az áttelepedés. Reggel a megbeszélt időben 

egyszerre indult a költöztetés két teherautóval, egyik a 

lakótelepről, a másik a családi házból. Nagyon, de nagyon 

örültünk, hogy sikerült a csere és ráadásul közel az 

édesanyámhoz. Apró részletkérdések akkor nem 

foglalkoztattak.  

Nevettünk, amikor a csereszerződésben a következő szöveget 

olvastuk: bármilyen kár történik, például a fal bedől a vevőt 

terheli…..Aztán kezdtünk rájönni, hogy iszonyú terhet vettünk 

a nyakunkba. Futólag minden úgy tűnt rendben van, szép 

tapéta a szobákban, padlószőnyeg, központi fűtés……Már 

sötétedett, amikor beengedtek minket és azért nem láttuk 

meg a hibákat. A halvány megvilágítás nem hangulatvilágítás 

volt, hanem eltakarta azt, amit nem akartak velünk közölni, 

illetve megmutatni. A fürdőszobában volt elhelyezve a 

széntüzelésű kazán, ami ontotta magából a szénport, ezért a 

fal okkersárgára, a csempe királykékre volt festve. Kicseréltük 

az izzókat erősebbekre és akkor láttuk meg, hogy fekete 

minden. A wc, az  használhatatlan volt, a konyhában kiégett a 

vezeték,….. igazi pénznyelő volt ez is, mint a Pénznyelő filmben 

lévő ház.   

Merészek voltunk és bátrak. Nem a nehézségekre gondoltunk, 

csak a célunkra összpontosítottunk. Bent laktunk, miközben 

tataroztunk. Úgy mentünk dolgozni és vittük a gyerekeket 

iskolába és óvodába, hogy közben tartott a felújítás. Kimerítő 

és fárasztó volt minden. A gyerekeknek nem tetszett és vissza 

akartak költözni…. Ezek ellenére jó kedvünket megtartottuk, 
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nagyon örültünk, hogy sikerült az álmunk, még akkor is, ha 

sokat kínlódtunk miatta.  

 

Soha ne add fel! 

 

Ez a megható történet az 1992. évi barceloniai olimpiai 

játékokon történt meg.  

Derek Redmond a 400 méteres síkfutás számban éremre volt 

esélyes. Az elődöntőben Redmond jól megindult, de a rajt után 

150 méterre a hüvelykujja megsérült. Megtorpant, majd az 

erős fájdalomtól elesett. Először azt gondolta feladja a 

versenyt, de aztán mégis felállt és fél lábon ugrálva futott 

tovább. Ekkor az apja áttört a biztonságiakon és a pályán, 

odafutott Derekhez. 

 – Nem kell ezt megtenned, fiam! – kiabálta.  

 – De végig kell csinálnom apa. – válaszolta. 

 – Jó, akkor együtt fejezzük be!  

Derek, apja vállára támaszkodva, bicegve folytatta a versenyt. 

Ahogy átmentek a célvonalon 65 ezer néző felállva tapsolt és 

éljenzett.  

Nem adta fel a versenyt, így nem is vesztett.  
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Higgy magadban, figyelj arra, hogy a céljaid összhangban 

legyenek a képességeiddel! 

 

 

2012. márciusban több nehézség adódott az életemben. 52 

évesen munkanélküli lettem és pár nap múlva a 82 éves 

édesanyám combnyaktörést szenvedett.  

Kezdetben nagyon elkeseredtem. A rossz kedvemet elnyomta, 

a sok újonnan jött feladatom, ezért a sebeimmel nem értem rá 

foglalkozni. Anyukámat a gyors segítségnek köszönhetően 

időben megműtötték, majd tíz nap múlva felajánlották neki, 

hogy egy másik város kórházában megtanítják rendesen járni, 

lépcsőn fel és lemenni, és segítenek neki, hogy minél 

hamarabb rendbe jöjjön. Rábeszélésünkre szerencsére 

bevállalta a rehabilitációt, így azt követően visszatérhetett az 

otthonába. Akadtak kétkedők, én mégis hittem benne, hogy 

családom segítségével jóanyám képes lesz az otthoni életre. 

 

Hittem abban is, hogy korom ellenére találok magamnak 

munkát. 2005-ben a családi házunk felújítására és 

autóvásárlásra svájci hitelt vettünk fel.  Ahogy a hónapok teltek 

a pénzünk nagyon fogyott. Begyűrűzött a hitelválság. A havi 

törlesztő részletek a duplájára nőttek. Nem csüggedtem el, 

hanem próbáltam megoldást találni. Az autót nem lehetett 

kisebbre cserélni, visszavásároltatásával is sokat veszítettünk 

volna. Szerencsére kaptam végkielégítést. Így a végkielégítésre 

kapott pénz ideiglenesen kisegített minket a bajból. 
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Gyerekeink felnőttek, elköltöztek, úgy gondoltuk elég lenne 

nekünk másfél kétszobás lakás is a lakótelepen a családi ház 

helyett. El is költözünk, ha összejön, de valahogy ez sem 

sikerült. A jó kondi és a kedélyállapotom szinten tartása végett 

nagyon odafigyeltem, hogy naponta tornázzak. Vásároltam 

önéletrajzíráshoz, álláskereséshez, állásinterjúhoz segítséget 

nyújtó segédanyagokat is. 

 - Ezekre adod ki a pénzt, amikor másra kellene? – kérdezte 

szemrehányóan a férjem.  

– Inkább ezekre költök, mint gyógyszerekre. – mondtam.  

Írtam az önéletrajzokat, nagyon sok helyre jelentkeztem, ami 

a végzettségemnek is megfelelt. Sorozatosan üzletkötői 

munkára hívtak. Pénzügyi tanácsadó, biztosítási ügynök… Úgy 

gondoltam, még ehhez kell a legkevesebb befektetés. Ezért 

felcsaptam biztosítási ügynöknek. Arra is pénzt költöttem, 

hogy hatósági vizsgát tegyek, hogy a biztosítónál a kezdő 

tanfolyamot elvégezzem. De nem tartottam fölöslegesnek. A 

lelkemnek nagyon jót tett. Kiváltottam a vállalkozói engedélyt 

és lelkesen munkálkodtam. Megtanultam a saját 

könyvelésemet vezetni. Az volt számomra a legfontosabb, 

hogy minél kevesebb kiadással minél több pénzt keressek és 

lehetőleg rövid időn belül. 

  

Csüggedésre és a múlton való elmélkedésre, a miért történt az, 

ami történt, és ki volt a hibás… kérdések megválaszolásával 

nem törődtem, mert teljes figyelmemet a mindennapokra 

fordítottam. Nagyon elfoglaltam magam, üzletkötés után 
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járkáltam, tanultam az új módozatokat, édesanyámnak 

segítettem az otthoni teendők mellett.   

A képességeimmel tisztában voltam, hittem magamban a 

nehézségek között. Nagyon kellett kitartásra buzdítani 

magamat a nehéz helyzetekben. 

Nehéz volt a szembenézés a különböző kihívásokkal. Az 

anyukám ágyhoz kötött betegségével, a munkahely 

elvesztésével, az új keresésével. Lányomék külföldön éltek, 

fiammal továbbra is mentális problémák voltak.  

 

Bármilyen jellegű probléma adódott megoldandó feladatként 

tekintettem rá, nem adtam, adtuk fel a férjemmel, hanem 

kitartottunk.  

 

Tégy, úgy mintha……. 

 

Sokszor megtapasztaltam, hogy amikor jön az aggódás, annak 

a legjobb ellenszere az, ha úgy teszek, mintha minden rendben 

lenne.  
  

Azelőtt olyan dolgokon izgultam, amire vagy nem volt 

ráhatásom, vagy meg sem történt, tehát csak egy rossz 

előérzet miatt aggódtam. Először nehezem ment, de aztán 

megtanultam ezeket a gondolatokat kiütni valamilyen pozitív 

gondolattal. Az agyam, mint a többi embert is állandóan 

szórakoztatott. Amikor rossz gondolatokkal traktált, azt 

mondtam: Ez nem ide illő téma! Agyam csend! Stop! A rossz 
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gondolataim huss…. elillantak. Ha pedig nagyon a munkámra 

koncentráltam, vagy arra, amit éppen csináltam, akár 

takarítás, akár az aktuális munkavégzés, olvasás, zenehallgatás 

stb. elmúlt az aggódás, a gyomorgörcs. Az agyamat 

folyamatosan edzettem a jelenre összpontosítással. A teljes 

odafigyeléstől elmúlt a rossz közérzet. Észrevettem, abban a 

pillanatban, hogy a múlton vagy a jövőn jár az agyam az 

aggódás vissza-, visszatér. A jelenre koncentrálás párosítva az 

úgy teszek, mintha minden rendben lenne…., mindig bevállt. 

Pozitívan gondolkodtam, azt ismételgettem magamban, 

hogy….Teszem amit tudok, ott ahol vagyok, azzal, amim van és 

a többivel nem törődöm. A negatív gondolatokat ezzel a 

módszerrel teljesen el tudtam magamtól hessegetni.  

 

Dr. Domján László, példaképem a következőképpen ír a pozitív 

gondolkodásról: 

         

Én a pozitív gondolkodást úgy definiálom, mint megoldás-

centrikus hozzáállást. Tehát szembe nézek a problémával, csak 

nem panaszkodom, hanem a kiutat keresem, és dolgozom 

azon, hogy valamiképpen megoldódjon az adott helyzet, vagy 

megtanuljak ép lélekkel együtt élni vele. Ha valaki azt hiszi, 

hogy a pozitív gondolkodás rózsaszín szemüveget jelent, 

örökös mosolyt, és azt hogy mindig minden nagyon szép és jó, 

akkor az élet gondoskodni fog arról a nagy pofonról, ami segít 

mélyebben látni a dolgokat." (Dr. Domján László) 
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Mások és saját magam hibáztatásával felhagyok, felelősséget 

vállalok a tetteimért. 

 

Az igazi felnőtté válásom akkor kezdődött, amikor ráébredtem 

és teljesen nyilvánvalóvá vált számomra, hogy mindenért én 

vagyok a felelős. Hiszen senki más nem cselekedhet helyettem. 

Én döntök minden percben, hogy mit gondolok, mit cselekszek, 

és mit vállalok be, illetve mit nem vállalok be.  

 

Döntéseimet jól megfontoltam, hogy később ne 

hibáztathassak senkit sem.  

Agyamban ezek a gondolatok keringtek amikor nehézségeim 

keletkeztek: 

- Az életben minden változik és késznek kell lennem minden 

fajta változásra, különben tele leszek haraggal, rossz 

érzésekkel, nemcsak másokkal szemben, hanem magával az 

élettel szemben is.   

- Amit teszek, vagy nem teszek, azt magam döntöm el. Annak 

pedig következménye lesz, vagy pozitív, vagy negatív.  

 

A problémák között is igyekeztem megkeresni azokat az 

alkalmakat és helyzeteket, amelyekben mosolyoghattam és 

vidám lehettem. Fokozottan figyeltem arra, hogy körülöttem 

és bennem is rend legyen, hogy harmóniában éljek. A 

természet védelmére nagyobb hangsúlyt fektettem. A kukába 

dobott szemetet szelektálni kezdtem. Az új rendszerben a 

szerves hulladékokat összegyűjtöttem és a kertbe kerültek, 
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mert komposztálni kezdtem, hogy visszajuttassam azokat a 

földbe illetve a gilisztáknak, apró állatoknak.  

 

A sikeres emberek tanácsait megfontoltam. Igyekeztem minél 

több bölcsességet elolvasni, meghallgatni.  

A pletykálkodást, a mások minősítését nagyban elkerültem. 

Magammal szemben kíméletes minősítést alkalmaztam. 

Bátran és merészen bevállaltam a változásokat akkor is, amikor 

nehézségek adódtak, úgy, hogy mellette másokkal is törődtem, 

segítettem, amiben és ahol tudtam, nemcsak pénzzel...  

 

Amikor csak időm engedte a hobbijaimra szántam az időmet, 

amelyek szintén megerősítették a lelkemet és testemet.  
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VI. fejezet 
 

 

Pozitív beállítottság 
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 Pozitív hozzáállás? Hogyan? 

 

Sajnálat helyett tarts önvizsgálatot! 

 

Egyik neves bankban nagyon szerettem dolgozni. A banki 

nyitvatartási idő elhúzódása miatt gyermekemet nem volt, aki 

az óvodából hazavigye. Férjem hétvégeken volt csak velünk, 

mert a munkahelye beiskolázta és kollégiumban lakott. A 

szüleink dolgoztak, nem tudtak minden alkalommal segíteni. 

Ezért másik munkahelyet kerestem magamnak. Ezt a 

döntésemet nagyon megbántam és bele is betegedtem. 

Annyira elkeseredtem, hogy a gyomromra húzódott az 

idegeskedés. Minden, még a víz is kijött belőlem. Kényszerből 

váltottam és ez rendkívül megviselt. Másképp kellett volna 

határoznom! - vádoltam magam. Ismerőst is megkérhettem 

volna, vagy külső segítséget is igénybe vehettem volna. Több 

éven keresztül rágódtam ezen, rettenetesen bántott, mire 

megbékéltem a helyzetemmel és megbocsátottam 

magamnak.  

Amikor a családi és munkahelyi gondok elhatalmasodtak 

fölöttem sokat sírtam, nem találtam a helyemet, magamat 

hibáztattam. Nem láttam az alagút végét és ez nagyon zavart. 

Úgy éreztem szükségem van külső segítségre, ahhoz, hogy 

háborgó lelkemet megnyugtassam. 
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Nagyon sajnáltam magam és úgy éreztem legszívesebben 

nagyon messzire utaznék. Külső szemlélők a legjobb szándék 

ellenére sem tudtak segíteni. Akkor meg mit ér az, ha 

panaszkodok a nehézségeimről? - gondoltam. Láttam, hogy a 

körülöttem élőknek is bőven kijut a gondokból, problémákból.  

Csak az időmet pazaroltam a panaszkodásra.  

Valami mást találtam ki. Felhasználtam azt, amit egyik 

előadásban hallottam. Saját magam terapeutája lettem. 

Kiírni magamból a nehézségeket! 

Aztán……Félrevonultam. Tollat ragadtam és papírra vetettem 

mi az ami bánt és ami nem hagy nyugodni. A problémáimat 

pontokba szedtem, felsoroltam. Egy másik lapra pontonként a 

lehetséges megoldásokat írtam, mindent, ami eszembe jutott. 

Addig írtam, míg a kezem elfáradt. De addigra olyan volt, 

mintha pszichoterápián vettem volna részt…….és testem- 

lelkem megnyugodott. Félretettem a papírokat és pár nap 

múlva vettem ismét a kezembe. Ekkor a lapról minden pontot 

elolvastam. Kihúztam azokat, amelyek nem nyerték el a 

tetszésemet és legalább egy használható megoldást találtam. 

Akkor már tiszta fejjel tudtam végig gondolni mi az, amit 

tehetek. Ettől egyre jobb kedvem támadt. Mindjárt könnyebb 

volt meghozni a döntéseket, amiket tennem kellett. Kedves 

párommal egyeztettünk, aztán nekifogtam a végrehajtásnak. A 

hibáztatások időszaka lejárt. Mindenért én voltam a felelős, 

mert a döntéseket én hoztam meg, akkor is, ha nem volt 

sikeres az elgondolás. Utána figyeltem hogy történt-e esetleg 
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hiba. Ha igen, feltártam és kijavítottam. Elhagytam a magam 

és mások hibáztatását, következtetéseket és tapasztalatokat 

vontam le és tanultam belőle.  

  

 

A változás kezdete: felelősségvállalás! 

 

Minden percben döntés előtt állunk, akár akarunk dönteni, 

akár nem. Ha a dolgok nem a kedvünk szerint alakulnak 

legegyszerűbb hibáztatni másokat: a gyerekkorunkat, 

szüleinket, a tanárainkat, a társunkat, a kollégánkat, a 

főnökünket, a gyerekünket,…  

Sokáig hibáztattam a szüleimet, amiért hozzájárultak a 16 

évesen kötött házasságomhoz. Addig burokban éltem, 

semmire nem volt gondom. – Te csak tanuljál! - mondták a 

szüleim. A tanuláson, a zenélésen kívül nem sok dolgom akadt 

otthon. Mosogattam, felmostam, porszívóztam, port töröltem, 

a boltból hoztam, amire kértek, de a főzéshez és a 

házvezetéshez egyáltalán nem értettem. 

Fiatal házas voltam, a 17. évemet még nem töltöttem be, 

amikor az eset történt. Megemlítem, hogy gyerekként 

egyáltalán nem főztem, esetleg hús panírozásával bíztak meg. 

Az utcánk végén volt egy hentes üzlet. Egy alkalommal rántott 

húst akartam sütni. Átmentem a henteshez. Láttam, hogy 
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nagyon szép karaj van a pulton…. és a következő jelenetet 

produkáltam. 

– Jó napot kívánok! Kérek egy kiló tarajt!  

Láttam a hentes nagyon gondolkodik. Pillanatok alatt 

kapcsoltam, hogy rosszat mondtam.  

– Vagyis egy kiló karját.  

– Karajt szeretne? – kérdezte.  

A hentes nem nevetett ki, de én nagyon röstelltem magam. 

Enyhén szólva is cikis volt a helyzet.  

Mondanom se kell, amikor ez a hentes meglátott, mindig 

kajánul mosolygott, én meg amilyen gyorsan lehetett elhúztam 

mellette.  

Mielőtt kimaradtam az iskolából a barátnőm megkérdezte, 

hogy mit fogok majd csinálni ezután?  

– Dolgozni fogok - mondtam, mert akkor már tudtam, hogy 

felvettek adatrögzítőnek. 

- Nem lesz unalmas? – kérdezte.  

– Á, biztosan nem - feleltem, mert nem láttam a szerelemtől 

csak az orrom hegyéig. Később értettem meg, hogy nagyon 

elhamarkodott volt ez a lépésem. Jöttek a gondok, sokat sírtam 

és kínlódtam. Hiányoztak az osztálytársaim még a suli is. A 

korosztályom iskolába járt én pedig már családról 

gondoskodtam. Sorsomat nehezítette, hogy megszóltak, 
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összesúgtak a hátam mögött, hogy milyen butaságot 

csináltam. Nem lett volna muszáj férjhez menni.  Egy évi 

házasság után született meg a fiúnk. Amikor a nehézségeimet 

soroltam otthon, arra édesanyám csak annyit mondott: - Te 

akartad! Ezzel az ügy le volt zárva.  

Az is kellemetlen volt, hogy a tapasztalatokkal (munkahelyi, 

házasság, gyereknevelés) mindig előrébb jártam, mint a 

korosztályom. Amikor összetalálkoztam velük meglepődtek 

mikor azt mondtam, hogy …… tudom miről beszélsz és én így, 

meg így tettem….Egy idő után úgy éreztem, hogy biztosan 

nagyon beképzeltnek tarthatnak.  

Sokszor hibáztattam a szüleimet amiért ilyen helyzetbe 

kerültem.  

Amikor elhatároztam, hogy jól fogom érezni minden 

körülmény között magam, többek között azt is megfogadtam, 

hogy a szüleim hibáztatásával felhagyok, édesanyámnak nem 

fogok panaszkodni, de nem is hibáztatom majd semmiért, 

hiszen: nem ők tehetnek az én nehézségeimért, én akartam, 

hogy az életem ilyen fordulatot vegyen. Aztán beláttam, az 

igazság az, hogy annyira szerelmes voltam, ők hiába is akartak 

volna lebeszélni a házasságról, nem sikerült volna. Minél 

nagyobb volt a tiltás, annál nagyobb lett bennem az akarás. A 

hibáztatás hátráltatott a tisztán látásban, a jó közérzet 

elérésében. Beláttam, hogy én vagyok felelős mindenért, én 

döntöm el, hogy mit teszek és mit nem. Nem lehet rám 

erőltetni semmit sem.  
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Mindig, mindenben győzelemre készülj! 

„Azok győznek, akik hisznek a győzelemben. Tedd meg azt, 

amitől félsz és a félelem halála biztos”  (Emerson) 

 

Amikor a hivatalból 2012. márciusban 22 évi hivatali munka 

után elbocsátottak és munkanélküli lettem azt mondogattam 

magamnak: Eddig is sikerült, amit elhatároztam, ezután is így 

lesz. ………és az általam kitűzött határidő lejárta előtt pár 

nappal már dolgoztam…. 

Hittem, hogy mindennek oka van és elfogadtam a 

történéseket. Mindent megtettem, hogy ne csüggedjek el. 

Külföldön pár hetet dolgoztam, majd hazajöttem 

Magyarországra. Utána munkanélküli lettem kis időre, majd 

hatósági vizsgát tettem és vállalkozóként biztosítási 

üzletkötésekbe fogtam. Közben irodában, főállásban 

helyezkedtem el. Üzletkötéssel már csak másodállásban 

foglalkoztam, azt is pár hónapig. Aztán kilenc hónap elteltével, 

2013. májusától ismét főállású munkanélküli lettem. Naponta 

8 órát töltöttem álláskereséssel, önéletrajz írásával. Az 

üzletkötéssel végleg felhagytam. Meg voltam győződve, hogy 

mire egészségügyi ellátásért fizetnem kéne, sikerül 

munkahelyet találnom. Úgy is történt. A munkanélküli 

időszakom éppen lejárt, amikor ismét munkába tudtam állni. 

Sikerült!!! Ez igazi győzelem volt.  
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A családom és az ismerőseim is csodálkozva figyelték, ahogy 

erre az élethelyzetre reagáltam. Mint az olimpiai győzelemre 

gyúró sportoló, aki bajnok akar lenni úgy „gyúrtam” az 

álláskeresésre.  

A lényeg az volt számomra, hogy olyan munkát kapjak, ami a 

nyugdíjazás előtt nem ront a leendő nyugdíjam összegén. Ezt 

sikerült is elérnem. Győztem!!! 

 

Bízz önmagadban! 

 

Könnyű azt mondani – Bízz önmagadban! - a megvalósítása 

már korántsem az. A bizakodás, amikor az ember tele van 

gondokkal lehetetlennek tűnik. Ilyenkor jó számadást csinálni. 

Hogyan oldódtak meg régen a gondjaim? Sikerült kilábalni a 

nehézségekből? Ki és mi volt a segítségemre?  

Önmagamban bíztam a munkakeresésnél, szerintem ezért 

vettek fel. A kihívás nagy volt. Arra a feladatra vállalkoztam - 

23 évi hivatali és több mint 35 évi irodai munka után, - hogy 

multinacionális cégnél fizikai munkát végzek, három 

műszakban, 50 perc oda- és visszautazással. Nagyon sokat 

segített férjem bíztatása:- Az autóipari kábelekkel kapcsolatos 

munkát biztos, hogy meg tudod csinálni. Hittem neki, hiszen 

éveken keresztül gépbeállítóként dolgozott egy hasonló 

gyárban. Bíztam magamban, hogy ez is menni fog, mint annyi 

más, amivel foglalkoztam. Gyes alatt sokat szabtam, varrtam. 
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Azt a tudásomat nagyban hasznosítani tudtam. A gépem olyan 

volt, mint egy asztali varrógép. El tudtam végezni a rám bízott 

munkákat, mert bíztam magamban, bíztam abban, hogy képes 

vagyok végrehajtani a feladatokat. Ez azonban a betanító 

munkatársnőmön is múlt, nagyon sokat köszönhettem neki. 

Pedig nem volt egyszerű a munkavégzés. A gépen egy tábla is 

jelezte: a gépen összetett műveletet végeznek.  

Betegségnél, vizsgánál, de elmondhatom, hogy majdnem 

minden élethelyzetben az, hogy önmagamban bíztam sokat 

segített, sőt megkönnyítette a dolgomat.  

Olyankor visszaemlékeztem a korábbi hasonló szituációkra, 

amikor jól oldottam meg az élethelyzeteket, amikor 

megfeleltem a kihívásoknak. Azzal bíztattam magam: képes 

vagyok rá, képes vagyok rá! Győztes vagyok! 

  

Mindig a legjobbat várni! 

 

Hogyan tudtam jót várni például mikor nyugdíj előtt pár évvel 

elvesztettem a munkahelyemet? Mikor a hitelválság közepette 

a hitelek törlesztő részletei duplájára emelkedtek, pénzügyileg 

közeledtünk a csődhöz?  

A hitelre vásárolt autót nem tudtuk kisebbre cserélni, 

fillérekért vették volna meg a pár éves járgányt. Próbáltuk a 

kertes házunkat eladni és panelbe költözni, ez sem jött össze.  



81 
 

Sorsunkat a Gondviselésre bíztam. A megérzéseimre 

hallgattam. Minden munkát elvállaltam volna, már nem 

számított az, hogy a végzettségemnek megfelelő legyen. A 

lényeg az volt, hogy dolgozhassak. 

Arra nagyon figyeltem, hogy egészséges maradjak a 

negatívumok ellenére. Hogy mire munkát találok jó kondiban 

legyek. Nyerésre állítottam magam, mint aki lottózik. Úgy 

gondoltam biztosan jóra fordul a helyzet. Sorozatban írtam az 

önéletrajzokat, a motivációs leveleket és elvártam, hogy 

találok magamnak munkát. Arra gondoltam, hogy sikerülni fog 

elhelyezkedni.  

 „Mindig a legjobbat várd és megkapod. Teljes szívvel végy 

részt mindenben és az élet sem tart vissza tőled semmit.” írta 

Norman Vincent Peale: A pozitív gondolkodás hatalma című 

könyvében.  

 

Bátorság és bizalom a jövőt illetőn! 

 

 

Szerettem jól tájékozott lenni, ezért amikor időm engedte a 

tévében megnéztem a híreket, a kommentárokat, a 

vitaműsorokat. 2006 őszén, amikor Budapesten zavargások 

voltak, különösen odafigyeltem a politikai műsorokra. Minél 

jobban foglalkoztatott az akkori helyzet, annál inkább 

elbizonytalanodtam a jövőre vonatkozóan. Szinte éreztem, 



82 
 

ahogy kimegy az energia belőlem a balhézók láttán. 

Folyamatosan háborús volt a hangulat. Izgatottá váltam és 

egyre jobban eluralkodott rajtam a félelem. Mi lesz velünk?  

Aztán kezdtem kevesebbet törődni a napi hírekkel. Kerülni 

azokat, akik politizáltak.   

Különben is azt választottam, hogy életem hátralevő részét 

életem legszebb részévé teszem. Ezért egyre kevesebbet 

néztem tévét és hallgattam rádiót. Megálltam időnként és 

elképzeltem magam bátornak, boldognak, épnek, vidámnak. 

Éreztem, hogy erős vagyok. Éreztem, hogy a jövőm csak akkor 

lesz jó, ha ezekkel a gondolatokkal foglalkozom.   

Elhatároztam, hogy nyugodt és higgadt maradok bármi 

történjék is. Kezemben fogom tartani a sorsomat.  

Nagyon megtetszett Gárdonyi Géza kis versikéje:  

„Légy kiből árad a nyugalom 

Légy az, kire nem hat a 

hatalom. 

Nyisd oda, hol kérik a  

kezedet. 

S menj oda, 

Hol fázik a szeretet.” 

 

Elképzeltem, ha lesz rá alkalmam továbbadom a 

tapasztalataimat az embereknek, hogy kicsikét  boldogabban 

éljenek, hogy az egészségük, a kedélyük jobb legyen, többet 



83 
 

nevessenek, bátran vegyék az akadályokat és bizakodjanak a 

jövőt illetően.  

 

Megfogadtam, hogy nem hagyom magam manipulálni, sem 

ijesztegetni. Úgy tűnt bedugtam a fejem a homokba, mint a 

strucc.  A tényekről tájékozódtam, ….ennyire foglalkoztattak az 

események. Befolyásolni úgysem tudtam. A világot pedig volt 

már aki megváltotta, nem nekem kellett ezt megtennem.  

 

Számomra mit jelent pozitív beállítottságúnak lenni? 

  

Összegzés 

 

 Győzelemre készülök 

 Jóra hajló a hozzáállásom 

 Mindig a legjobbat várom 

 Pozitív gondolatokon „jár az eszem” 

 Építek  

 A jó dolgokra emlékszem 

 Bátorság és bizalom van bennem a jövőt illetően 

 Bízom önmagamban 

 Mindennek a jó oldalát keresem 

 Csodás teljesítményeket képzelek el és várok 
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VII. fejezet 
 

 

Tartsd edzésben a testedet és a lelkedet! 
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Mozogj! Mozogj! Mozogj! 

 

Jó példák voltak előttem. Egyik az édesanyám, aki sokszor 

mondogatta, hogy az egészségének jót tesz a torna. A bátyám, 

aki kedvelte a súlyemelést és büszke voltam arra, hogy sportol.  

Gyermekként nagyon szerettem futkározni, cigánykereket 

hányni. Az utcában felnőtt koromban is emlegették az 

ügyességemet. Általános iskolában az egyik kedvenc 

tantárgyam a tornaóra volt. Most is szívesen emlékszem arra, 

amikor labdával kidobósat játszottunk, vagy körbe futottuk az 

iskolát, amikor kislabdát dobtunk, a magasugrást és 

távolugrást gyakoroltuk, vagy kézilabdáztunk.  

Hosszú ideig nem szántam megfelelő hangsúlyt a mozgásra, a 

testedzésre. Igazán akkor kezdtem vele foglalkozni, amikor a 

vállam annyira fájt, hogy az orvos különböző kezelésekre utalt 

a gőzfürdőbe. Hasznos volt az iszappakolás, a masszázs és az 

úszás. A gyógytorna különösen jó volt, mert a gyakorlatokat 

otthon is el tudtam végezni. Csináltam is a gyakorlatokat nap, 
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mint nap. Később, amikor a derekam, vagy a hátam fájt az 

interneten is találtam sok-sok gyógytorna gyakorlatsort és 

könyvet is vásároltam. A tornagyakorlatok enyhítették a 

szenvedésemet, ezért igyekeztem minden nap párat beiktatni 

a programjaim közé. A közérzetem határozottan javult általuk. 

Aztán 2002-ben kiderült, hogy 2. típusú cukorbetegség alakult 

ki nálam. Arra a fizikai mozgás kimondottan javasolt. 

Ekkor már minden napos volt számomra a torna. Kipróbáltam 

a jógát is. Olyanokat, amelyek megmozgatták az egész 

testemet. Képes voltam egy órával előbb felkelni a torna miatt. 

A kreativitásom erősödött, mivel az edzésemhez a 

gyakorlatsort én állítottam össze. Testedzés után mindig jobb 

lett a közérzetem. A mérleg kevesebbet mutatott, 

rugalmasabb lettem, könnyebb volt lépcsőket járnom, sőt ha 

tehettem lift helyett mindig lépcsőn közlekedtem még az 

ötödik emeletre is. Ha busszal utaztam a messzebb lévő 

buszmegállóhoz mentem, hazafelé a hosszabb utat 

választottam. Sokat gyalogoltam, sétáltam. Lépésszámláló is 

segítette annak felmérését, hogy hány lépést tettem meg 

naponta.  

 

Mozgás hatására nőtt bennem az akaraterő, a negatív stresszt 

jobban fel tudtam dolgozni. Hatására a teherbírásom 

megsokszorozódott, szellemileg felfrissített. Nagy örömömre a 

tükörben is látható volt az edzések eredménye.  
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Üzemorvosi vizsgálaton az orvos meg is kérdezte:  

- Sportol?  

- Igen, otthon tornázom. Napi szinten gyalogolok, futok, 

sétálok. – feleltem.  

- Látszik az izomzatán. Mindenkinek szüksége lenne 

mozgásra, de sajnos a legtöbb embernek munka után már 

nincs kedve hozzá, fáradtnak érzi magát és inkább tévét 

néz. – válaszolta. 

Olvastam egy könyvben, hogy 3-szor 1 perc intenzív futás 3-
szor 1 perc gyaloglással egybekötve alacsonyabb cukorszintet 
eredményez a szervezetben és jó az egészségnek. Eltökéltem, 
hogy ezt is beiktatom a mindennapjaimba. Itthon fogok futni. 
Így is tettem.  Kicsit megnehezítettem a futást azzal, hogy 
mindkét bokámra egy-egy 0,5kg-os súlyzót tettem, kezeimbe 1 
kg-os súlyzót fogtam és ezekkel futottam helyben, az órát 
figyelve, pozitív gondolatokat ismételgetve.  

A torna a kitartásomat és a küzdőképességemet is növelte és 
segítette a beilleszkedésemet a minden napokban. Amellett, 
hogy remek szórakozást nyújtott, kikapcsolódást jelentett, 
ellensúlyozta a monoton időszakokat, javította a 
közérzetemet. Az ideális testsúlyomat is jobban 
megközelítettem, illetve megtartottam.  

Mikor találjak rá alkalmas időt? - ez jelentett inkább gondot. 
Ha sokat, hosszantartóan gyalogoltam azt is egy edzésnek 
fogtam fel. Egyértelmű lett számomra, hogy amennyiben 
edzem a testem a lelkem is edzett lesz általa. 

Amikor valamilyen ok miatt nem voltam képes a 

testgyakorlásra, mert éppen beteg voltam, vagy idegen helyen 
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tartózkodtam, ahol nem tudtam edzeni, képzeletben 

tornáztam. Becsuktam a szemem és elképzeltem, hogy 

tornázom, vagy sétálok, futok. Ezzel is edzettem az izmaimat. 

 

Gyakorold a hasi légzést! 

 

Megismerkedtem a kínai meridián tornával és rendkívül hálás 

vagyok érte. Hosszadalmasan sorolhatnám, hogy mire jó. Dr. 

Eöry Ajándoknak köszönhető, hogy Magyarországon is tanítják 

erre az embereket. Az interneten és az országban több helyen 

ingyen oktatják. Nagyon örülök, hogy többször személyesen 

részt vehettem ilyen oktatásokon és elsajátíthattam a 

gyakorlatokat. Több év telt el a megismerése óta, azóta, ahogy 

időmből telik gyakorlom. A meridián gyakorlatsor kb. 20 percig 

tart, a végén hasi légzéssel zárul. A hasi légzés szenzációsan jól 

befolyásolja az egészséget, de csak akkor hatásos, ha a mellkas 

légzéskor mozdulatlan. Nagyon jó a szervezet frissítéséhez és 

méregtelenítéséhez. A cukorszintet normalizálja, gyógyulni 

tudunk általa, de étvágyszabályozó hatása is van.  Karcsúbbak 

lehetünk, ha a hasi légzést alkalmazzuk pár percig. A gyakorlat 

hatására a hasfal ismét rugalmassá válik, könnyebben tudunk 

fogyni. Azonnal megnyugtat, ezért alacsonyabb lesz általa a 

vérnyomás, de segít az elalvásban is. Ez az egészséges test és 

lélek eléréséhez szinte elengedhetetlen.  
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Figyelj a test jelzéseire! 

 

Ahhoz, hogy tele legyek energiával és egészséges legyek annak 

ellenére, hogy itt-ott vannak fennakadások tudatosan oda 

kellett figyelnem a testemre, arra, hogy milyen ételek 

fogyasztása után érzem magam remekül és mikor érzem 

magam kedvetlennek, nehézkesnek. Azokat az ételeket, 

amelyek után rossz volt a közérzetem kerülni kezdtem, illetve 

kevesebbet fogyasztottam belőlük.  

Több gyümölcsöt, zöldséget fogyasztottam. Gyümölcs 

turmixokat készítettem, kevesebb húst ettem. A jól 

kiválasztott étrenddel az érzelmeimet és a hangulatomat is 

szabályozni tudtam.  

Minden évben ősztől tavaszig vitaminokat szedtem, ami 

fokozta az erőnlétemet, ellenállóbbá tett a bacikkal szemben.  

Ha fáradtabbnak, nyűgösebbnek éreztem magam a futás-

gyaloglás, a meridián torna, vagy a tornagyakorlatok 

segítettek, utána jött a relaxálás és a meditálás.  
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Eddzed a lelkedet! 

Relaxálás 

 

Szinte hallom a kérdést: - Azt meg hogyan csináljam? Semmi 

extrát nem jelent. Könnyebb, mint bárki is gondolná. 

Egyszerűen csak ellazítod a tested és ezáltal lelked is ellazul.  

A relaxálás nagyon jó érzés és rendkívül egészséges. Ilyenkor 

ellazulnak az izmok, szervek, szövetek, testrészek.  

A relaxálás menete a következő:  

Általában fekve, néha ülve végzem. Olyankor 15-60 

percre félre vonulok, lefekszem, vagy kényelmes fotelbe 

ülök és a testemre koncentrálok.  

Becsukom a szemem és elkezdek a testemre figyelni. A 

különböző testrészeimre figyelek, ha nem tudok kellően 

odafigyelni, megmozgatom az éppen aktuálisat és arra 

gondolok, hogy ellazult. A fejem búbjától indulok, majd a 

homlokom, a szem környéke, az arcom, a vállaim, a 

hátam, a karjaim, a mellkasomban lévő szervek, a 

medencémben lévő szervek, a combjaim, a lábszáraim, a 

lábfejem ellazításán gondolkodom. A végén a felesleges 

energiát a talpamon keresztül elengedem.  

Néha szép, nyugtató zene szól közben. Halk klasszikus 

vagy barokk zene, Mozart, Händel, Corelli….. 
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Időnként zenével egybekötött, irányított a relaxáció, ahol 

a relaxációt vezető hangja sorolja, hogy éppen melyik 

testrészem lazul el.  

Alkalomadtán csöndben relaxálok és gondolataimat arra 

a testrészre irányítom, amelyik szervemet szeretném 

ellazítani.  

Érzem, ahogy lenyugszik a testem, érzem, hogy könnyűvé 

válik, érzem, hogy laza és érzem a belső békét, ami hozzá 

társul. A jó érzést még fokozottabbá teszi, hogy a kedvenc 

illóolajok terjengenek a levegőben. 

 

 

A meditálás folyamata: 

 

Míg relaxálásnál a fizikai testem lazul el, meditálásnál a 

lelkem nyugszik meg.  

Hogy is megy ez a gyakorlatban?  

Hasonlóan a relaxáláshoz ellazítom az izmaimat, a 

testrészeimet, a szerveket, szöveteket, sejteket. Miután a 

testem ellazult kezdem el a pozitív megerősítéseket 

mondani magamnak, vagy ilyen jellegű hanganyagot, vagy 

saját magam által készített hangfelvételt,- zenével, vagy 

zene nélkül – a számomra éppen aktuális megerősítéseket 

hallgatok.  
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Amikor éjszaka felébredtem és nehezen aludtam vissza, vagy 

éjszakás műszak után nehezen ment az alvás mindig 

alkalmaztam a relaxálást, a meditációt vagy a hasi légzést. 

Attól függően, hogy melyik módszer jutott éppen az eszembe.  

Relaxálásnál, meditálásnál, vagy hasi légzés közben a testem 

és lelkem harmóniába került, minden zavaró külső 

körülménytől szabad voltam. Testem és lelkem megnyugodott, 

mivel agyam egyszerre csak egy dologra tudott igazán teljesen 

figyelni vagy a meditálásra, vagy az aktuális nehézségre. 

 

Pozitív megerősítések 

 

Annyira fellelkesítettek az eredmények, hogy neki álltam 

gyűjteni a pozitív gondolatokat. Először, ami spontán eszembe 

jutott, majd azokból a könyvekből, hanganyagokból, amiket 

olvastam, a filmekben láttam, előadásokon hallottam. Ezeket 

az összegyűjtött szavakat és mondatokat kártyákra írtam 

dobozba raktam és reggelente találomra 5-8 darab káryát 

kihúztam a dobozból. Az azokon lévő pozitív megerősítéseket 

egyszer-kétszer hangosan felolvastam, még egyszer 

elismételtem és egy másik dobozba tettem, így minden 

kártyára sor került. Pl. energikus vagyok, energikus vagyok, 

energikus vagyok…. bízom magamban, bízom magamban, 

bízom magamban, jó kedvű vagyok, jó kedvű vagyok, jó kedvű 

vagyok …., ezekkel a pozitív gondolatokkal indultam a napnak 
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és estig elkísértek, valamint jó lett tőlük a kedvem, jó érzéssel 

töltöttek fel.  

A YouTube-on bőven vannak relaxáláshoz, meditáláshoz 

zenék, illetve zenével pozitív megerősítések. Ezeket szívesen 

hallgattam, de én magam is készítettem hangfelvételeket az 

éppen aktuális hangulatomnak megfelelően, amelyek 

megerősítéseket, pozitív gondolatokat tartalmaztak.  

Ezek a megerősítések valósággal javították a 

kedélyállapotomat, főleg, ha mellette még futottam, vagy 

tornáztam is.  

Napközben, amikor időm engedte csöndes perceket tartottam. 

A csöndben a külső zajokra,…..az óra ketyegésére, a kutyák 

ugatására, a madarak csicsergésére….. vagy a belső 

gondolataimra figyeltem. Igyekeztem nem leragadni egy-egy 

gondolatnál, csak hagytam őket szerte foszlani. Ez amellett, 

hogy megnyugtató, remek szórakozás is volt. Néha 

szundítottam pár percet közben, utána aztán frissen és üdén 

folytattam tovább a napomat.  
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VIII. fejezet 
 

 

A nehézségeket meg lehet élni pozitívumokként is! 
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Születésünk pillanatától halálunk percéig életünk egy 

folyamatos utazás. A táj, az emberek és a vágyaink is 

változhatnak, miközben a vonat megállíthatatlanul halad 

tovább. Az élet maga a vonat, nem az állomás. 

                                                                            (P. Coelho) 

 

Nagyon fiatalon kezdtem beilleszkedni a munka világába. 

Életem egyik nehéz időszaka volt. Hamar fel kellett nőni a 

kihívásokhoz. Jó oldala, hogy 2017. március 1-től nyugdíjas 

lehettem, mivel a korai munkakezdés miatt jogosulttá váltam 

a nők kedvezményes nyugdíjára, a 40 év szolgálati idő 

megszerzését követően. Ennyi év után érett be a gyümölcse, 

viszonylag fiatalon, 56 évesen. Most ennek köszönhetem, hogy 

a családommal több időt tölthetek, többet beszélgethetek, 

könyv írására is van időm, minden héten kamara zenélek, sokat 

olvasok, klubokba járok, kertészkedek. 

A pánikbetegség, egyéb betegségek, játékszenvedély és 

alkohol a családban igazi nagy kihívást jelentettek, ezek pozitív 

hozama az lett, hogy meg tudtam később érteni azoknak az 

embereknek a fájdalmát, akikkel a sors összehozott, akik 

hasonló élethelyzetekkel küszködtek tanácstalanul. Több 

alkalommal sorstársaim felé sikerült pozitív gondolatokat 

átadni, felvidítani őket. Az én történetemet pár szóban 

elmeséltem. Elmondtam nekik hogyan sikerülhet megbirkózni 

az élethelyzetekkel úgy, hogy közben épek és egészségesek 

maradnak. 
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Aki a segítségemet kérte, azt mondtam neki:  

-Ne félj segítséget kérni szakembertől és fogadd meg a jó 

tanácsait! 

Én is ezt tettem, amikor úgy éreztem nem mennek rendben a 

dolgaim, illetve kételkedtem magamban, vagy bizonytalannak 

éreztem a helyzetet körülöttem. Nem röstelltem utána járni a 

dolgoknak. A megoldás kulcsa azonban a segítség kérése és 

elfogadása volt.  

 

1998-ban házasságunk romokban hevert. Már szóba került a 

válás is. Férjemmel szerettük egymást, de sok mindenben nem 

értettünk egyet, lélekben eltávolodtunk. Jöttek a viták, a 

nemszeretem napok. Már ott tartottunk, hogy külön válnak az 

útjaink, én akartam ezt. A válóperre készülve ügyvédet 

kerestem, előtte leltárt készítettünk - enyém – tiéd – 

címszóval. Fölsoroltunk mindent, meg is egyeztünk 

mindenben, aztán felkerestük az ügyvédet. 

- Mi a probléma? – kérdezte az ügyvéd úr.  

- Elmondtam a férjemnek, azokat a dolgokat amik zavarnak és 

nem tetszésemet fejeztem ki, mire ő azt válaszolta, ha nem 

tetszik tegyél róla. Azt hiszem a válás oldja meg a 

problémánkat. Szeretnénk a válás lebonyolításához segítséget 

kérni az ügyvéd úrtól. – mondtam.  
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-  Szerintem minden rendben van. Szeretem a feleségemet és 

nem akarok elválni, de ha ő úgy látja jónak, ám legyen. – felelte 

a férjem.  

Az ügyvéd úr türelmesen végighallgatott bennünket, majd 

megnézte a leltárunkat, amire az utolsó pohár is fel volt írva. 

Mindenben egyetértettünk az osztozkodáskor.  

- Három hétig szabadságra megyek, utána majd megbeszéljük 

a továbbiakat. – ennyi volt a válasza.   

Másnap gondoltam egy nagyot és megkerestem a 

pszichológust, aki a pánikbetegségem alatt kezelt. Sokat 

köszönhettem neki. Egy példa csak: ő mutatta meg nekem 

hogyan relaxáljak. Felajánlotta a segítségét, ha bármilyen 

nehézség merülne fel az életemben, a munkámban, vagy a 

családomban. Kihangsúlyozta, hogy ő házasságpárti. Tehát 

felhívtam telefonon és elmeséltem neki a helyzetünket.  

-Tanácstalan vagyok. Azt mondja a férjem, hogy szeret, én is 

szeretem. De mégis úgy érzem nem tudok úgy élni vele, ahogy 

eddig. Tényleg csak a válás, ami segít megoldani a helyzetet? 

Elváljak vagy ne?  

- Kérd meg a férjedet, hogy következő találkozásunkra jöjjön el 

veled ide a rendelőbe. Ha azonnal beleegyezik, akkor az már jó 

pontot jelent a férjed részéről. Aztán közösen elbeszélgetünk 

és meglátom van-e esély a kapcsolatotok megmentésére.  

Otthon elmondtam a kedves páromnak, hogy pszichológushoz 

hívom, akitől tanácsot várok a kettőnk kapcsolatával 
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kapcsolatban. Szeretne segíteni nekünk, de ehhez szükséges, 

hogy mindkettőnkkel elbeszélgessen. Kértem, jöjjön el velem 

egy kis csevegésre. ….a férjem így reagált erre: 

- Melyik nap vár bennünket? Természetesen elmegyek veled. 

Közösen sikerült tisztázni a helyzetet. Több dologra is felhívta 

a figyelmünket, például arra, hogy elbeszéltünk egymás 

mellett és tanácsokkal látott el, hogyan rendezhetjük a 

sorainkat. Hazamentünk, mindent átbeszéltünk és 

megbékéltünk egymással. Azóta sokkal jobban figyelünk 

egymásra és azonnal reagálunk, ha látjuk, hogy valami nem 

stimmel. Ezután a válásról többet nem esett szó. Az életünk 

pedig gyökeresen jó irányba változott meg. Azóta is boldog a 

házasságunk,  és jól érezzük magunkat egymás társaságában. 

 

Figyeljünk a megérzéseinkre! 

 

Ekkor történt egy nagyon emlékezetes dolog, ami szintén 

megváltoztatta az életünket. 

Akkoriban nagyon sötéten láttam a dolgokat, sem szeretet 

adni, sem szeretet kapni nem tudtam. Szúrós lettem, mint a 

kaktusz. Ebben az időszakomban történt, hogy édesanyám 

keresztény női táborba utazott és én is csatlakoztam hozzá. Ez 

volt az első alkalom, hogy férjemtől és a gyerekeimtől távol 

voltam két hétig. Úgy éreztem el kell mennem messzire, 

nagyon messzire, hogy kiszellőztessem a gondolataimat.  
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A templom a táborban volt, ide jártunk reggel, este imádkozni 

és áhitatot tartani. Egyik ima alkalmával a nap pont rám 

világított a színes mintájú ablakon keresztül. Tisztán hallottam 

egy hangot, amely azt mondta nekem: - Most már fogadd el a 

szeretet!  

Kinyitottam a szememet, hogy ott áll-e valaki, aki ezt mondja 

nekem, de nem volt előttem senki. Nagyon különös érzés járt 

át, libabőrös lettem tőle és sírtam, zokogtam.  

Elfogadtam a szeretetet és a szeretet átjárta a teljes valómat, 

testemet és lelkemet. Ahogy mondják: madarat lehetett volna 

fogatni velem.  

………és amikor hazajöttem, a családom is olyan szeretettel 

fogadott, hogy nem találtam rá szavakat. A férjem finom 

ebéddel várt és a gyerekek is nagyon vártak már. Én is szintúgy.  

Rájöttem, hogy életem egyik meghatározó pozitív élményében 

részesültem…… ugyanis azóta a szeretet kiapadhatatlan forrás 

bennem. A kellemetlenkedő embereket is azóta tudom 

szeretni. A biblia azt mondja békére igyekvők legyünk, én azt 

fogadtam meg, hogy békét teremtő leszek.  

 "Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig 
nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő 
cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek 
is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes 
hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig 
nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész 
vagyonomat, és testem tűzhalálra számon, szeretet pedig 
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nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, 
jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, 
nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a 
maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem 
örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent 
elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A 
szeretet soha el nem múlik. Legyen bár prófétálás: el fog 
töröltetni, legyen nyelveken való szólás: meg fog szűnni, 
legyen ismeret: el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk 
és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, 
eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, 
mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, 
mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem elhagytam a 
gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, 
akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor 
pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. 
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; 
ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet." 

                  A szeretet himnusza (Pál levele I. Korintus 13. rész): 

 

Higgyünk abban, hogy jobbra fordul a helyzet! 

 

2012. március 19-ével csoportos létszámleépítés címen 

megszűnt a munkaviszonyom. Rossz érzés volt a munkahelyem 

elvesztése 22 év hivatalban töltött év után, de mégis volt 

ennek jó oldala is, éspedig a következő:  
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Édesanyámmal ugyanabban az utcában lakunk, pontosan 

háromháznyira tőle. Már munkanélküli voltam, amikor 2012. 

március 25-én anyukám combnyaktörést szenvedett. 

Férjemmel a közelben voltunk, amikor a baleset 

bekövetkezett, ezért nagyon gyorsan tudtunk segítséget kérni. 

A mentő pár percen belül megérkezett, rekordidőn belül 

kórházba került, szinte azonnal sort kerítettek a műtétre is. Két 

hét kórházi tartózkodás, majd három hét rehabilitáció várt rá, 

ami után vissza tudott költözni az otthonába. Hála annak, hogy 

megtanították jönni-menni, lépcsőzni, járókerettel, majd 

később bottal, a lakásban is tudott közlekedni. A munkanélküli 

időszak pozitívvá vált, mivel munkába nem kellett járnom, 

minden nap mellette lehettem és gondoskodhattam róla.  

 

Figyeljünk az anyagiakra és közben a megérzéseinkre is! 

 

Munkanélküliként mindig azon járt az eszem, hogy minél 

hamarabb dolgozhassak, hamar pénz tudjak keresni. Nem 

keseredtem el, hanem az otthoni feladataimra fordítottam a 

figyelmemet és céljaimmal törődtem, ami előre vitte a 

dolgokat. Nem hibáztattam senkit sem, hittem, hogy 

mindennek oka van, annak is, hogy állást kell változtatnom.   

Mint már említettem meg vagyok győződve, hogy minden 

okkal történik. Ezért, ha ért valami nehézség rögtön azon 

gondolkodtam mi az, amit tanulnom kell a kialakult helyzetből.  
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Úgy gondoltam, hogy minden nehézség a fejlődésemet 

szolgálja.  

Főállású munkanélküliként tucatszámra írtam az 

önéletrajzokat, motivációs leveleket. Pár visszajelzés volt, és 

néhány állásinterjúra is hívtak. Irodában, adminisztratív 

munkakörben képzeltem el magamat, ilyen irányúak voltak a 

pályázataim is. A sors könyvében azonban más szerepelt, 

ugyanis amikor összejöhetett volna ilyen jellegű állás, 

általában betegként feküdtem otthon, mert beállt a derekam, 

vagy más bajom volt.  

Aztán telefonon kerestek, hogy szextelefonokat bonyolítsak le, 

havi százezerért. Annyira azért nem voltunk megszorulva. 

Nemet mondtam és csak nevettem az ajánlaton.  

Általánosságban üzletkötőnek, pénzügyi tanácsadónak 

kellettem volna. Több esetben kipróbáltam magam ezekben a 

munkákban, szerettem is csinálni, de abból pénz nem folyt be, 

csak kiadásaim voltak.  

Pénzügyi tanácsadóként az utcánkban jártam szórólappal és 

amikor a megbeszélt időpontban megjelentünk a 

mentorommal, ő teljesen más dologgal hozakodott elő, mint 

amiről szó volt. Így aztán hamar rájöttem, hogy szégyent hozok 

magamra, ha tovább folytatom. Az előjegyzett időpontjaimat 

lemondtam. Figyelmeztettem a szomszédokat, legyenek 

óvatosak, ha az én nevemben jelentkezik igényfelmérésre 

bárki is.  
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Volt amikor az volt a dolgom, hogy egy kütyü segítségével 

mérjem meg az emberek energiaszintjét. Személyenként 500.- 

Ft-ot kaptam érte. 50.000.- Ft értékben megvettem az akkor 

engem foglalkoztató cég alapcsomagját, ami a betegeknek 

gyógyulást az egészségeseknek még jobb közérzetet ígért. 

Nekem az üzlethez mindenképpen ajánlott volt a megvétele, 

mert hitelesebben tudtam ajánlani az általam használt 

termékeket. Egy beszélgetés foszlányait meghalottam két 

kollégám között. Egyikük belázasodott, bevett a szuper 

termékekből és nemhogy jobban lett volna tőle, de utána még 

cudarabbul érezte magát. Ez aztán szép! Ilyen termékeket 

ajánlgassak? – gondoltam.  

Arról volt szó, hogy hamarosan megvásárolják majd tőlem az 

árukat és én ismét a pénzemnél leszek. Természetesen az 

ismerőseim voltak a célpontok. Páran eljöttek és megmértem 

nekik az energiaszintjüket. Vásárolni nem akartak én pedig 

nem erőszakoskodtam velük. Aztán jött a fekete leves. 

Közölték velem, hogy nem elég, ha csak mérést végzek. 

Amennyiben nem vásárolnak tőlem, meg kell, hogy vegyem a 

méréshez használt műszert, ami szintén több tízezer forintot 

jelentett. Elvittek egy előadásra is kocsival, először ingyen, 

majd a rákövetkező héten, már ezért is pár ezer forintot 

akartak beszedni tőlem. Aztán azzal rukkoltak elő, hogy nagy 

esemény várható a cégnél, aminél a beugró megint tizenezer 

forintot jelentett. Kifakadtam, hogy munkanélküliként nekem 

ez nem fog működni. Ezt a munkát egyébként vállalkozásban 

kellett volna végezni. Egyelőre eltekintettek a vállalkozói 
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engedélytől. Azt javasolták, hogy vegyek fel hitelt és amikor 

beindul az üzlet, bőven jut a hitelvisszafizetésre és a vállalkozás 

járulékaira. Nagy összegeket emlegettek. Nekem, meg még a 

kezdő csomag is ott porosodott a sarokban. Erre a hitelkéréses 

dologra már felkaptam a fejem. Mi folyik körülöttem? Nem, 

ebbe nem megyek bele. Haza mentem és visszaküldtem az 

alapcsomagból megmaradt termékeket és visszakértem az 

árukat. Ez egyáltalán nem ment egyszerűen, mert az első 

rendelésnél automatára állították a rendelést, így 

negyedévenként kaptam volna azokat a termékeket, 

amelyeket először rendeltem. Olyan menüpont pedig nem 

volt, hogy nem kérem a termékeket. Valamilyen furfanggal 

tudtam csak elérni a cég titkárságát és úgy tudtam lezárni az 

ügyet.  

A következő találkozásunknál az volt az első kérdés, hogy 

sikerült-e pénzhez jutnom?  

– Még nem, de folyamatban van. Ezennel befejeztem a 

tevékenységemet – válaszoltam. 

Hű, de mérgesek voltak rám, hogy ezt mertem tenni!..... 

Aztán a volt általános iskolai osztálytársam ajánlott be 

biztosításközvetítőnek. Jó munkának látta és nekem is nagyon 

ajánlotta. Pénzt fizettem, nem is keveset, hogy a hatósági 

vizsgát letegyem, ugyanis biztosítás ennek megléte nélkül nem 

köthető. Főállású vállalkozó lettem, igaz csak egy hónapig. 

Aztán a volt főnökasszonyom visszahívott a hivatalba, igaz, 

hogy határozott idejű szerződéssel. Azt gondoltam emellett, 
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ha biztosításokat kötök adózás szempontjából is jó lesz. 

Kiderülhet, hogy mégis jó pénzek vannak benne. Így aztán 

hivatal után, másodállásban jártam házról házra biztosításokat 

kötni. Egyedüli sikeremnek tekintem, hogy férjemnek és 

magamnak is kötöttem önkéntes nyugdíjbiztosítást. Ez a 

biztosítás nyugdíjba vonulásomkor szépen hozott a konyhára. 

Bárcsak tíz, tizenöt évvel ezelőtt kötöttem volna ilyen 

konstrukciót! A vállalkozást még a munkaszerződésem lejárta 

előtt megszüntettem. Biztosításközvetítőként is csak 

költségeim voltak, bevételem nem. Ezt az időszakomat 

mégsem negatívumként éltem meg, mert az üzletkötésen, a 

biztosítási módozatokon kívül a vállalkozásom könyvelését is 

megtanultam.  

Szóval valahogy nem akartak összejönni az efféle munkák. 

Férjem azt mondta: - Elhiszem, hogy neked tetszenek ezek a 

munkák, de ha tovább folytatod ingünk, gatyánk rámegy, 

csődöt mondhatunk. 

 

Ismét munkát kerestem. Telt-múlt az idő, és már a 

munkanélküli időszakom vége felé jártam, sürgetett az idő. A 

helyi újságban többször is láttam, hogy varrni tudó nőket 

kerestek, de kb. 50-60 km-re a lakhelyünktől, ezért nem 

foglalkoztam vele. Nagyon szerettem volna dolgozni, így 

minden lehetőséget megragadtam. Egy csütörtöki nap 

megláttam a hirdetést az újságban és komolyan 

elgondolkoztam rajta. Üléshuzatokat kellett volna varrni Gyes 
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alatt, de később is sokat varrtam. Gondoltam megpróbálom, 

mit veszítek vele, ha nem jön össze?. Egy munkaközvetítő cég 

hirdette. Javaslatukra azonban a varrodai munkát ajánló cég 

helyett a szomszédságban lévő kábelkötegelő gyárba 

jelentkeztem. Másnap már kora hajnalban talpon voltam, 

céges busszal utaztam el a gyárba, Tesztírás, állásinterjú 

következett, majd közölték velem, hogy felvettek. A következő 

munkanapon, hétfőn már tréningen ültem a többiekkel 

egyetemben. Az volt az érdekes, se önéletrajzot, se motivációs 

levelet nem kértek tőlem, azt hiszem a bizonyítványaimat 

mutattam csak be. Ebben a gyárban két évet töltöttem el és ha 

nem olyan távol van az otthonomtól nyugdíjazásomig ott 

dolgoztam volna. Szerettem ott, megbecsültek és jó kollégáim 

voltak. 

Igaz, hogy nem hivatalban vagy irodában találtam munkát, 

mégis nagyon örültem annak, hogy a gyárba felvettek, ahol egy 

teljesen új világot ismerhettem meg. Kisgép kezelőként 

összetett feladatokat bíztak rám és büszke voltam rá, hogy el 

tudtam végezni. A feletteseim meg voltak elégedve a 

munkámmal. A kollegáim és a főnökeim is nagyon rendesek 

voltak, befogadtak, minden segítséget megadtak, amire 

szükségem volt. Az otthonomtól a gyárig a menetidő 50 perc 

volt kisbusszal. A munkatársaimmal, jókat beszélgettünk 

útközben. Kedves, és jó embereknek ismertem meg őket.  

Fizikai munkát végeztem. A feldolgozandó kábelkötegeket ide-

oda kellett rakni, ládákból ki, asztalra fel, ládákba be, sokszor 

igencsak nehezek voltak a kötegek. Egyik alkalommal az 
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asztalra igyekeztem feltenni egy nehéz kábelköteget, elhúzott 

a súlya, pördültem egyet vele. A munkatársaim kinevettek. 

Nevethettek, vagy mondhattak bármit is nekem, én 

pozitívumként éltem át, hogy van munkám, arra pedig, hogy 

fizikai munka, mindig azt gondoltam, hogy jót tesz nekem, 

mert jót tesz az egészségemnek, hiszen a szervezetem 

cukorszintje megfelelő lesz. 

 

Mondj köszönetet mindenért, még a negatív helyzetekért is 

és békesség lakozik cserébe a szívedbe! 

 

Nagyon figyeltem magamra, hogy ne engedjem meg azt a 

luxust, hogy sajnálgassam magam. Sokszor előfordult, hogy 

szinte fizikálisan fájtak a nehézségek. Ilyenkor hagytam, hogy 

hadd fájjon, nem vettem be nyugtatókat, hanem 

félrevonultam és inkább jól kibőgtem magamat. Relaxáltam, 

meditáltam, tornáztam és köszönetet mondtam és hálát 

adtam, mindenért, azért amim volt, és amim lesz, egyáltalán 

az életemért.   

A nehézségeknek nagy hasznuk volt abból a szempontból, 

hogy kénytelen voltam saját magammal többet törődni, 

testemre, lelkemre komolyabban odafigyelni. 
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Vigyázz, mert amit kívánsz, azt valósítod meg! 

 

Figyeltem! Volt olyan esemény ami azért történt velem, mert 

bevonzottam azt. Nem tudatosan, csak azon járt az eszem, 

hogy miért kell ezt, vagy azt csinálni, bárcsak másként 

mennének a dolgaim. Ilyen volt a munkahelyem elvesztése is, 

sokat zsörtölődtem, elégedetlen voltam anyagiakban és úgy 

általában mindennel, ami hozzá kapcsolódott – hát tessék, 

elértem, amit különben magamtól talán sose, hogy a 

hivatalnak búcsút inthettem. 

 

Egyéb hasznok 

 

A nehézség leküzdésével óriási muníciót, erőt kaptam. A 

kihívások leküzdésével megújult az életem, frissebb lettem, 

kiszálltam az állóvízből. Zúgolódás helyett pedig a köszönöm és 

a hálás vagyok szavakat mormoltam, amikor csak időm 

engedte. Hasonlóan, mint a következő történetben szereplő 

nő. 

Egy asszony szüntelenül érezte a hit boldogságát. Kedvessége 

és derűs kedélye mindenkinek feltűnt. Mikor ennek okát 

kérdezték tőle, rendszerint azt felelte, hogy ezt „hálaadó-

könyvecskéjének köszönheti. Ez egy közönséges jegyzetfüzet 

volt. Amikor megkérték, hogy mutassa meg, mi van ebben a 

titokzatos könyvecskében, ilyen feljegyzéseket találtak benne:  
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- A kertben egy gyönyörű liliomot láttam. 

- Kedves levelet kaptam egy jó barátnőmtől. 

- Csodálatos naplementében gyönyörködtem.  

- A fiam először hagyta el szobáját betegsége óta…. és így 

tovább.  

Ha bármi történt, ami örömöt szerzett neki, felírta 

könyvecskéjébe. 

………A hálaadó élet a legbiztosabb gyógyszer mindazokra a 

bajokra, amelyekben az emberek ma is szenvednek.  

                                             (Vetés és Aratás folyóiratból)  

 

Türelemmel viselt keserves évek után rájöttem, hogy életem 

egyes eseményei milyen okok miatt történhettek az 

életemben. Sok mindenre még máig sem derült fény, talán 

soha nem is fog. A nehézségek nagy haszna volt az is, hogy 

megtanultam elengedni az akaratomat, az elvárásaimat, a 

minősítéseket.  

Azt gondolná az ember, hogy az eszünkre kell hallgatni, bármi 

áron, végre kell hajtanom a kívánságomat, mert ha nem, 

kiveszik a kezemből a kormánykereket, mások fogják irányítani 

az életem, mások döntenek majd a fejem fölött. Pedig jó, ha 

nem mindenáron az én akaratom érvényesül, hanem az 

történik, ahogy nagy példaképemtől, Dr. Domján Lászlótól 

hallottam először: „minden esetben az történjék, ami 

mindenki számára a legjobb”. Ezt vallom én is azóta, amióta 
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hallottam tőle. Csak az intuícióimra figyeltem ezt követően 

jobban. Ennek hatására pedig könnyűvé váltam, mert nem 

kellett erőlködni, mert a megérzéseimre hagyatkoztam. 

Mindennek sikerült meglátnom a jó és a rossz oldalát is.  
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IX. fejezet 
 

 

Hogyan őrizheted meg a nyugalmadat? 
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Tedd amit tudsz, ott ahol vagy, azzal amid van, és 

mással ne törődj! (Roosevelt) 

 

Amikor mást csináltam, mint amit csinálni szerettem volna, 

máshol voltam, mint ahol lenni szerettem volna Roosevelt, volt 

amerikai elnök szavait saját életemre vonatkoztatva 

ismételgettem magamban …Teszem amit tudok, ott ahol 

vagyok, azzal amim van, és mással nem törődöm……. és…… 

megnyugodtam. Nem harcoltam a körülményeim, a sorsom 

ellen, hanem elfogadtam azt a helyzetet, amiben éppen 

voltam.  

Teszem, amit tudok…….Elfogadok…… Elengedek…….….. 

Az elfogadás és az elengedés pedig kéz a kézben jár.  

Elfogadtam magam olyannak, amilyen vagyok és elengedtem 

a gondolatot, hogy másokhoz méricskéljem magam, mert 

mindig voltak nálam jobbak és ügyesebbek, okosabbak, 

szebbek, ha ezekhez mértem volna magam kisebbségi érzésem 

lett volna, ha pedig a nálam gyengébbekhez, csúnyábbakhoz, 

butábbakhoz mértem volna magam elbizakodtam volna. Ezért 

igyekeztem saját magamra és nem másokra figyelni, és arra 

törekedni, hogy jó passzban legyek.   

Elfogadtam a többi embert olyannak, amilyen és elengedtem 

azt a késztetésemet, hogy mássá formáljam őket.  

Két ellenpélda jutott eszembe.  
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1. Sokáig győzködtem a családomat, szerettem volna, ha 

hasonlóan gondolkodnak, mint én, de rá kellett jönnöm, 

hogy ez nem járható út, hiszen én sem szerettem, ha 

valaki rám akarta kényszeríteni az akaratát. Eszembe 

jutott, hogy gyerekként a szüleimtől mindig azt hallottam, 

hogy te csak tanulj, menjél németre, zeneórára, nem 

kellett a házimunkába belefolynom. Aztán, amikor a 

férjem udvarolt, anyukám erélyesen a konyhába 

parancsolt és erőltette volna, hogy főzzek vele. Akkor én 

megmakacsoltam magam és mindenféle kifogást találtam 

ki, hogy miért nem tudom csinálni. 

2. Amikor biztosításközvetítőként dolgoztam, ez az 

elgondolás jó is volt és nem is. Nem voltam kellőképpen 

rámenős, mert úgy gondoltam, ha őket nem érdekli a 

biztosítás, akkor nem erőltetem a kötést, pedig meg 

vagyok győződve, hogy jót tettem volna sok emberrel, ha 

meggyőzőbb lettem volna. 

Így aztán megfogadtam, hogy lehetőleg senkit sem próbálok 

befolyásolni. Mindenki olyan, amilyen és úgy gondolkodjon, 

ahogy akar. Természetesen ezt magamra nézve is így láttam, 

tehát nem hagytam, hogy mások beleszóljanak a dolgaimba és 

nem hagytam magam megváltoztatni, hacsak meg nem 

győzött valaki a maga igazáról. Több esetben volt is ebből 

kellemetlenségem, de nem érdekelt. Élni és élni hagyni – 

szoktam mondani. Úgy tapasztaltam, a környezetem ezt 

díjazta és hasonlóan kezdett viselkedni és gondolkodni.  
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Elengedtem a türelmetlenségemet, hogy azonnal elérjem azt, 
amit elképzelek. Elfogadtam igazságként a közmondást: - A 
türelem rózsát terem. - Sokszor a várakozás arra is jó volt, hogy 
jobban tudtam értékelni azokat a helyzeteket, amikor azok 
megtörténtek.  

Elengedtem azt a szándékomat, hogy minden az elgondolásom 
szerint alakuljon és elfogadtam, hogy az történjen, aminek 
történnie kell. Beláttam, hogy a munkahely elvesztése is 
szükséges volt, hogy azzá váljak, amivé váltam. Nem 
beletörődtem, hanem arra gondoltam, hogy amit lehet azt 
megteszem, de ha nem jön össze, akkor nem esem kétségbe, 
hanem nyugodt szívvel elviselem és próbálom meglátni a jót, a 
szépet és a hasznosat.  

Elengedtem azokat a sérelmeket, amik értek és elfogadtam, 
hogy amikor azok megtörténtek mindenki úgy cselekedett, 
ahogy a legjobbnak látta. Megbocsájtottam azoknak, akik 
miatt rossz napjaim és sokszor éjszakáim voltak és elfogadtam 
őket olyannak, amilyenek. Megbocsájtottam magamnak is az 
elkövetett hibákért, majd igyekeztem helyre hozni azokat….. és 
ezek a nehézségek, mint a kövek lehullottak rólam. 

Nagyon hasznosnak találtam a ho’oponopono-t, mint 
módszert és egyre több alkalommal alkalmaztam. Mit jelent a 
ho’ oponopono? 

A Wikipédia szerint a ho’oponopono? „ ……hawaii gyógymód, 
a megbocsátás és megbékélés művészete. ……… Olyan 
életfilozófia, melynek révén kijavíthatjuk, törölhetjük azokat az 
emlékeket és programokat, amelyeket örököltünk, és amelyek 
a tudatalatti elménkben lerakódtak. ……A folyamat 
bocsánatkérésből, bűnbánatból és átváltozásból áll. Minden, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hawaii
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ami az életben problémaként jelenik meg, emlék, program, 
amit ki lehet javítani, jóvá lehet tenni, és lehetséges törölni. Ily 
módon egyaránt használható testi, lelki, mentális, érzelmi, 
szellemi problémák, családi, párkapcsolati vagy közösségi 
konfliktusok megoldására, hiszen a probléma eredete, 
mibenléte semleges: lehetőség arra, hogy kijavítsuk, töröljük. 
Ami a Ho'oponoponot gyakorló személyből törlődik, az 
törlődik mindenkiből, az őseiből, a családtagjaiból és 
ismerőseiből, rólam. „  

Amióta a ho’oponopono módszert megismertem sokszor 
alkalmaztam. Magamra gondolva, vagy akivel kapcsolatban 
rossz érzésem volt, vagy eszembe jutott valamiért a  
„Sajnálom.” „Kérlek bocsáss meg!” „Köszönöm.”, „Szeretlek.” 
szavakat és mondatot ismételgettem magamban. Általában 
alvás előtt mormoltam és békességet, és nyugalmat 
tapasztaltam már abban a percben, amikor gondolatban 
ismételgettem.  Magamon és másokon - akire alkalmaztam - 
észrevettem, hogy azonnal, vagy másnap jó irányba változott a 
helyzete. Abbamaradt a zsörtölődés, a morgás, a mérgelődés 
és javult a kedélyállapot.  

Elengedtem az aggodalmaskodást, a minősítést, a 
panaszkodást és a magyarázkodást. Elfogadtam és megláttam 
a percnyi örömöket, a családdal töltött kellemes és örömteli 
perceket, egy gyönyörű virágot, egy kedves mosolyt, 
megjegyzést, finom ízeket, kacagást, szép festményt, fotót, 
csodálatos harmóniájú zenét.  

Elengedtem a törekvésemet, hogy mindent tudnom kell és 
megértsem a világban lévő eseményeket. Elfogadtam, hogy 
nem kell nekem megváltanom a világot, mert már volt, aki 
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megváltotta. Beláttam, hogy vannak olyan dolgok, események 
amelyeket nem tudok befolyásolni. Azon sem tudok 
változtatni, hogy ki milyen körülmények között él, hogyan 
viselkedik, mi a véleménye. Azt viszont én döntöm el, hogyan 
reagálok az eseményekre, a csúnya beszédre, a kritikára, a 
minősítésre.  

„Szüntelenül törekedj gondolataid, szavaid és tetteid 

tökéletes harmóniájára. Szüntelenül törekedj gondolataid 

tisztaságára, és minden rendben lesz.” (Mahatma Gandhi)  

Megfogadtam Gandhi tanácsát folyamatosan figyeltem, hogy 

harmónia lakozzék bennem: béke, kiegyensúlyozottság, belül 

és kívül rend legyen. 

Keresztény családba születtem és mondhatom, hogy már az 

anyatejjel magamba szívtam a köszönetet és a hálaadást. A 

szüleim szavai sokszor eszembe jutottak:  - nagy nyereség az 

istenfélelem, megelégedéssel. Megelégedett voltam, mert 

lehetőleg nem panaszkodtam még az időjárás miatt sem, más 

körülmények közé, vagy más helyre nem képzeltem magam, 

nem hasonlítottam össze sorsomat más sorsával, nem 

elmélkedtem azon, hogy mi lett volna, ha….. hiszen a jövő Isten 

kezében van. Helyette a céljaim lebegtek a szemeim előtt. Az 

járt az eszemben, hogyan érhetem el azokat? 

Hittem a vonzás törvényében, hogy azt vonzom be, amiről 

sokat gondolkodom, amilyen gondolat van bennem azt fogom 

visszakapni is. Figyeltem arra, hogy megszépítsem a 

gondolataimat, amennyire csak lehetett tiszta, derűs, vidám, 
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energiával teli gondolatokkal töltöttem meg az agyamat. 

Ezeknek a hozadéka nyugalom és kiegyensúlyozottság volt. 

Igaz, meg kellett tanulnom az önfegyelmet és alkalmazkodást 

másokhoz. Sokszor rá kellett szólni magamra: „Békesség! 

Nyugalom!”. Megfogadtam, hogy én leszek a kezdeményezője 

a békességnek, egy mosollyal, kedves szavakkal igyekeztem 

megtörni a rosszkedvet, szomorúságot, amikor csak lehetett. 

Fiatalasszony koromban lakótelepen laktunk. Gyesen voltam a 

kislányunkkal, fiunk már nagyobbacska volt. Az anyukák a 

játszótéren beszélgettek, amíg a csemeték játszottak.  

Akkoriban a dolgozók gimnáziuma utáni kétéves közgazdasági 

szakközépiskolában tanultam. Mi a gyerekekkel játszótér 

helyett általában a szüleimhez mentünk, mivel Papa, mama 

vigyáztak a gyerkőcökre, amíg iskolában voltam, a férjem pedig 

dolgozott. Így a játszótérre csak ritkán mentünk, az óvodából 

ismertünk néhányat. A többi anyukával és csemetékkel csak 

látásból ismertük egymást.  

Az eset évekkel később történt. A lányunkat elkísértem az 

egyik osztálykirándulásra. A buszon az egyik anyuka, akit a 

játszótérről ismertem, ült mellettem. Ő a másik tömbben 

lakott a férjével és a kislányával. Gyes alatt és később sem 

kerültünk beszélő viszonyba. A buszon, viszont elkezdtünk 

beszélgetni és nagyon jól eltársalogtunk. A kirándulás végén 

közölte velem, hogy nem gondolta rólam, hogy barátságos 

vagyok, mert azt hitte, hogy nagyképű vagyok és azért 

kerültem el a játszóteret. Szívemet melengették kedves szavai. 
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Békesség, nyugalom és megelégedés érzése járt át. Ezt 

követően szinte baráti viszony alakult ki kettőnk között.  

Azt mondogattam magamnak: jól érzem magam, jól érzem 

magam, jól érzem magam, mert elhatároztam, hogy jól érzem 

magam. Aztán…. ugyanezt a szöveget énekelte Bagdi Bella 

(személyiségfejlesztő tréner, előadó, író és énekes) egyik 

dalában a YouTube-n. Nagyon, de nagyon elcsodálkoztam ezen 

és roppantul érdekes volt számomra, hogy szóról szóra azt 

énekelte, amit én szoktam mantrázni. Ez is a vonzás lehetett? 

Nem tudom. Mindenesetre többször előfordult már velem, 

hogy ugyanazt a gondolatot valaki mástól hallottam vissza, 

mint amit én kigondoltam.  

Bagdi Bellának egy másik dala is van a Gyors közérzetjavító 

gyakorlat, amit idegesség esetén alkalmaztam. A nóta két 

mondat ismételgetéséből áll. Minden rendben, rendben 

minden. …………….Hollandiában voltam, mikrobuszra vártam, 

hogy egy idegen helyre vigyen dolgozni. Holland nyelven nem 

tudtam csak pár szót, így nagyon izgultam, ideges voltam és a 

szívem majdnem kiugrott a helyéről, ahogy várakoztam. Aztán 

eszembe jutott Bagdi Bella éneke: a Minden rendbe, rendbe 

minden. Ezt a gyakorlatot úgy kell énekelni, hogy veszek egy 

mély lélegzetet és egy levegőre négyszer egymás után 

eléneklem, a minden rendbe, rendbe mindent. Természetesen 

csak gondolataimban énekeltem. A levegővétel stimmelt, de 

először nem tudtam egy levegőre a szöveget elmondani. 

Megismételtem párszor és azt vettem észre, hogy 
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lenyugodtam, az izgalom egyre jobban elmúlt, a szívem rendes 

ritmusban vert tovább.     

 

Aludni akarok és kipihenten ébredni! 

 

Pánikbetegségem idején nyugtatóval tudtam csak elaludni. 
Altatót nem akartam bevenni, hiába javasolta inkább azt az 
orvos Amikor elhagytam a nyugtató tablettákat sokszor 
előfordult, hogy nem jött álom a szememre illetve 
éjszakánként felébredtem és nehezen aludtam újból el. Emiatt 
másnap nagyon nyugtalan és nyűgös voltam. Hála Istennek 
több módszert is találtam arra, hogy pótszer nélkül is sikerüljön 
ezt kiküszöbölni. Főleg akkor vált létfontosságúvá, amikor 
három szakban dolgoztam, mivel az éjszakás műszak nagyon 
húzos volt akkor is, ha jól tudtam aludni. 

Azért, hogy ne ébredjek fel arra, hogy csurom víz vagyok, mert 
a cukorszintem jóval a megengedett érték alá ment, alvás előtt 
feltétlenül bekaptam kiflit, zsömlét vagy kis kalácsot. Az 
élénkítő szereket, teát, kávét, kólát soha nem fogyasztottam 
lefekvés előtt. A nyugodt alvás feltétele fennállt: a friss levegő, 
a tisztaság, a kényelmes ágy, a 20 fok körüli hőmérséklet, a 
puha, meleg takaró. Éjszakás műszak után a sötétséget az 
éjszakai maszk pótolta, hogy valóban pihentető lehessen az 
alvás. A tévét, rádiót, magnót mindig kikapcsoltam, mert ha 
bármi szólt, vagy villódzott a tévé az alvásnak lőttek. Szerettem 
a csöndességet. Így is beszűrődtek az utcai zajok. Könyvből pár 
nem izgató oldalt elolvastam. Amikor elálmosodtam, 
lekapcsoltam a villanyt, vagy a szememre húztam a maszkot és 
már aludtam is. Ha mégsem álmosodtam el vagy alvási időszak 
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alatt felébredtem és nem tudtam visszaaludni relaxáltam, 
pozitív gondolatokon járt az agyam. Volt amikor egy jó 
könyvnek a cselekményét szinte filmszerűen elképzeltem, 
máskor száztól visszafelé számoltam és amikor eltévesztettem 
a számolást addig a számig mentem vissza, amelyiknél még 
helyes volt a számolás. 

Általában a hasi légzést alkalmaztam, amióta megismertem. A 
hátamra feküdtem, a hasamra tettem az egyik kezemet, és 
éreztem, hogy belégzésnél valóban emelkedik. Gondolatban 
közben mondtam magamnak  …….belélegzem, emel a has, 
három, négy,….kilélegzem visszahúzom (a hasamat) három, 
négy……, amíg újból elaludtam, általában hamar vissza tudtam 
aludni.  

Ne stresszelj, csak, ha akarsz! (prof. Bagdy Emőke után) 

Volt idő, amikor nagyon sokat idegeskedtem. Apróságokon is 
felidegesítettem magam. Már írtam, hogy megfogadtam, hogy 
minden körülmények között jól akartam magam érezni, ehhez 
pedig megoldást kellett keresnem a negatív stressz 
leküzdéséhez. Összegyűjtöttem pár mondatban azokat a 
módszereket, amelyek segítettek: 

 Elengedtem azt a gondolatot, hogy tökéletes akarok 
lenni. 

 Elfogadtam, hogy elég, ha pár embernek vagyok a 
mindene. 

 Helyben futottam legalább 15 percig, közben a 
faliújságomon lévő pozitív gondolatokat 
ismételgettem, 

 Jó meleg vízzel tusoltam egyet. 
 Csöndben voltam. 
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 Igyekeztem a már elkezdett tennivalóimat 
befejezni.  

 Megtanultam nemet mondani. 
 Szép muzsikát hallgattam.  
 Néha megengedtem magamnak, hogy ne csináljak 

meg dolgokat, amiket meg kellett volna tennem. 
 Ha kellett, sírtam. 
 A hosszantartó haragot száműztem, helyette 

megbocsátottam. 
 Időt fordítottam önmagamra és a szeretteimre. 
 Mindennek úgy indultam neki, hogy sikerülni fog. 
 Megengedtem magamnak a pihenést, időnként 

semmit sem csináltam. 
 Jó nagyokat sétáltam a friss levegőn. 
 Egészséges ételeket fogyasztottam. 
 Néha jóváhagytam magamnak, hogy lezser, 

unalmas, rosszul öltözött legyek.  
 Megfogadtam és gyakoroltam a Zen bölcsességet: 

„Ami jön fogadom, ami megy elengedem”. 
 Időnként félrevonultam és a kedvenc 

időtöltéseimmel foglalkoztam. 
 Felhagytam a negatív beszéddel.  
 Elengedtem a lelkiismeret-furdalást. 
 Valamilyen vicces dologra gondoltam és nevettem 

egyet. 
 Elfogadtam a valóságot, ha valamilyen kellemetlen 

igazság ért. 
 Mosolyogtam, mosolyogtam, mosolyogtam…. 
 Néha kényeztettem magam, vettem legalább egy-

két apróságot, amit már régóta szerettem volna. 
 Elmentem hangversenyre, előadásra, étterembe. 
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 Rendet tettem magam körül.  
 Elengedtem a negatív gondolatokat. 
 Vitaminokat szedtem.  
 Mertem hibázni.  
 Jó illatú illóolajat használtam a stressz elűzésére. 
 Mindig a jelenlegi pillanatra koncentráltam.  
 Rossz gondolatoknál eltereltem a figyelmemet jó 

illetve nyugtató gondolatokkal. 
 Mások hibáztatását abbahagytam.  
 Felelősséget vállaltam mindenért. 
 Kérdéseket tettem fel magamnak: Mit kell tennem, 

hogy?….Mik  lehetnek a lehetséges okai a 
helyzetnek? Mi lenne a helyes megoldás? 

 A nyugtalan helyzeteknek utána jártam, telefonon 
érdeklődtem, utánanéztem. 

 Figyeltem az érzéseimre, milyen hatásokra, hogyan 
viselkedtem. Ha nem tetszett a reakcióm 
változtattam rajta.   

 Nyitottá váltam a változásokra. 
 
 

Pozitív dolgokkal foglalkozz és pozitív emberek 
társaságát keresd! 

 
Talán már említettem, hogy a tévénézés idejét ritkítottam. Jól 
megválogattam azokat a műsorokat, amelyeket megnéztem.  
Egy-egy jó filmet, zenés szórakoztató műsort, 
természetfilmet…..stb. Miért?  

Anyukám nagyon szerette a politikai műsorokat, a híradásokat, 
aztán megvitattuk a hallottakat. Egy idő után észrevettem, 
hogy ezek a beszélgetések egyikünkre sincsenek jó hatással. 
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Átvettük a tudósításokkal a negatív érzéseket is. A társalgás 
azonban féligazságokról folyt, mivel a tájékoztatások 
pontatlanok voltak. A hű, de borzalmas dolgok 
történtek…….híreket kezdtem úgy venni, hogy a nézettség 
miatt adják őket leginkább. Ezért kimondottan kerülni kezdtem 
az ilyen jellegű műsorokat, eszmecseréket. Az interneten 
átfutottam a címszavakat és amit érdekesnek tartottam, csak 
azokat néztem meg. Nem akartam leterhelni az agyamat olyan 
dolgokkal, amelyeken változtatni nem tudtam. 

Az emberek a belpolitikai hírek hallatán más-más véleményen 
voltak. Hallottam, hogy családokban ellenségeskedést okoztak 
a pártoskodások. A másként gondolkodók összekülönböztek és 
emiatt megharagudtak egymásra. Többek között ezért is lett 
elegem és éreztem egyre kellemetlenebbül magam. 
Szerencsére a családunkban nem fordult elő ilyesmi.  

Egyszer- egyszer amikor izgatott és békétlen voltam megálljt 
parancsoltam magamnak és…….. elgondolkodtam azon, hogy 
mi is a célom…. a nyugalom és harmónia megteremtése. 
Feltettem magamnak a kérdést: Szükségem van nekem az 
izgatottságra és a békétlenségre? Hát nem – válaszoltam. 
Pozitív gondolatokkal traktáltam magam és már éreztem is, 
hogyan változnak a pozitív gondolataimtól békéssé és 
nyugodttá a perceim.  

Azt is észleltem, hogy tévéadónként ugyanabban a témában 
eltérő híreket közöltek, ezért amikor megtárgyaltuk 
ismerőseimmel, más és más verzió látott napvilágot. A 
legutolsó amire nagyon jól emlékszem a 2017. novemberben 
kifizetett nyugdíjprémium és a nyugdíjkiegészítés volt. A tévé 
és az internet is azt harsogta, hogy minden nyugdíjasnak járnak 
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az ellátások. Saját magam is nyugdíjas vagyok nekem sem járt, 
gondolom még jó páran voltunk így. Szigorú a szabályozás. 
Azokra nem vonatkozott, akik a kiegészítés évében váltak 
nyugdíjassá. A híradásokban hallottakat elhittem, beleéltem 
magam, hogy pénz áll a házhoz. Mivel nem utaltak egy forinttal 
sem többet, mint előző hónapban, telefonon érdeklődtem a 
nyugdíjfolyósító intézetnél. Az ügyintéző jogszabályra 
hivatkozva tájékoztatott az elmaradás okáról. Gondoltam rá, 
hogy a média tájékoztatása hibás, mégis egy kicsit elhitettem 
magammal, hogy minden nyugdíjas megkapja, ezért én is. 
Kellemetlen érzés volt megtudni az igazságot, hogy nekem 
mégsem jár. Mondanom sem kell, hogy a nyugalomnak 
ilyenkor lőttek.  

 

Fogadd el, hogy mindenki csak a saját életén változtathat! 

 

Mint bárki más én is nagyon szeretem a családomat. A 
gyerekeim miatt rengeteget aggódtam. Miért is? Szerettem 
volna megkönnyíteni az életüket, de el kellett fogadnom, hogy 
csak az események után cammogok, a kormánykerék már az ő 
kezükben van. Úgy intézték a dolgaikat, ahogyan ők a 
legjobbnak tartották. Ahogy irányították az életüket, annak a 
következményeit élték meg a későbbiekben. Tudatosítottam 
magamban, hogy ez a természetes. Felnőtteknek tartottam 
őket ahhoz, hogy a felmerülő akadályokat meg tudják oldani. 
El kellett engednem a kezüket. Az élet is úgy akarta, mert 1500 
km-re kerültünk egymástól. Biztos ez sem volt véletlen. Csak 
ismételni tudom magam, hogy hittem, hogy minden okkal 
történik. A nehézségeken, amiken keresztül mentek 
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mindegyiknek oka volt, van, ahhoz, hogy érettebbek, 
bölcsebbek legyenek az árát meg kellett fizetniük. Nekik is a 
saját útjukat kellett bejárniuk, mint nekem is. Persze, hogy 
nagyon rossz érzés volt látni, hogy gondjaik voltak, hogy 
betegségeken mentek keresztül és nem lehettem mellettük, 
nem tudtam csak szóban tartani a kapcsolatot, de el kell 
tudnom ereszteni a kezüket. Azt tették, amit a szívük diktált. 
Ha a véleményemre voltak kiváncsiak természetesen 
elmondtam, a döntés viszont az ő kezükben volt. Tudomásul 
vettem és elfogadtam, hogy buktatókon is keresztülvezethet 
az útjuk. Hét évig voltak távol, ma már ismét itthon vannak, 
amiért nagyon hálás vagyok és köszönetet mondok minden 
nap.  

A fiam nehezen illeszkedett be már az óvodába és iskolába is. 
Nevelési tanácsadóba jártunk vele. Később játékszenvedély és 
alkohol problémák miatt vált szükségessé a családterápia, 
alkohol elvonó. A párkapcsolat és a megszületett gyerek sem 
javított a helyzetén. Aztán egyedüllét, haverok, 
hajléktalanság…… szóval nem könnyű erről írni sem, nemhogy 
higgadtan átélni. A család, az ismerősök, az orvosok jobbító 
szándéka mind-mind hiábavaló volt. Szerettem volna, ha 
változtatott volna a magatartásán, sajnos ő erre nem volt 
hajlandó. A szenvedélyei szemünk előtt tették, teszik tönkre az 
életét. Többször elküldtük a „háztól”, de végül csak itthon 
kötött ki. Alkoholos állapotban a lakás helyett a műhelyben 
kellett lennie, ezt is vállalta. Elmondása szerint egyedül nem 
tud élni, kint az utcán halálos veszedelemnek van kitéve. Arra 
nem volt hajlandó, hogy több hónapos terápiát bevállaljon.  
Nem tudott és nem is akar változtatni az életén. Ha nem iszik 
a munkáját dicsérik, szorgalmas, ügyes, de ez nem elég. Sajnos, 
amikor alkoholos állapotban van pillanatok alatt a körülötte 
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élők élete borzalommá válik, mint amikor hangyabolyba 
kerülünk. Enyhén szólva nyugtalanok leszünk a közelében. A 
nagymamáktól már régen ki van tiltva, nem mehet be még az 
udvarba sem. Csak reménykedni tudunk, hogy valaminek a 
hatására megváltozik az élete. 

Az édesanyám már gyerekkoromban is a mennybe akart 
kerülni, az Istenhez akart menni, mert itt a Földön annyi 
szenvedés van, mondogatta. Nagyon féltettem és rettegtem, 
hogy mi lesz akkor, ha meghal. A gyógyszereit sokszor úgy 
kellett kiharcolni, hogy bevegye.   Mivel egészségileg nagyon 
gyengének, elesettnek érezte magát, erős fájdalmak gyötörték 
végérvényesen elbúcsúzott tőlünk, a családjától. Ez történt a 
70 éves születésnapi köszöntésekor is, amikor megríkatott 
bennünket.  

Szomorú ezt átélni  és látni a szeretteinkkel kapcsolatban. Ilyen 
körülmény között elég nehezen kivitelezhető a nyugalom. 
Mégis a nyugalom győzött az idegeskedés fölött. Nagyon 
nehezen tudtam, tudom feldolgozni a hasonló eseteket. 
Próbáltam nem kikerülni a velük kapcsolatos érzelmeket. 
Elfogadtam azt ami van, hogy ők olyanok amilyen, a maguk 
módján gondolkodnak és cselekednek. Átértékeltem az 
érzelmeimet és mivel mindig van választási lehetőség, a 
kiborulás helyett jókedvet és vidámságot választottam. Ez 
pozitív változásokat hozott sokszor velük kapcsolatban is, 
esetenként átvették a jó kedvet és mindannyian örültünk, 
természetesen ők is. Magamtól mindig azt vártam el, hogy 
minden körülmény között higgadt maradjak. Hol sikerült, hol 
nem, de ez a cél hajtott előre.   
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„Mint a hajós, kinek hajója nagy viharba jutott, s egyszerre 
látja, hogy a vitorlák kötelei megfeszülnek, a nagy 
vitorlaszárnyak vészesen megdagadnak az orkán tébolyodott 
leheletétől, a huzalok recsegnek és ropognak, s a düledező és 
táncoló hajófedélzeten, a bőgő és átcsapó hullámok között, 
imbolyogva, utolsó erejével is a vitorlákhoz és kötelekhez siet, 
hogy lazítson mindezen:  
úgy tudjad te is, életed veszélyes és viharos pillanataiban, hogy 
a nagy feszültségeket nem tudod elviselni, az emberi 
kapcsokon és kapcsolatokon lazítani kell, máskülönben törik és 
szakad minden. Ilyenkor dobjál félre mindent: munkát, emberi 
vonatkozásokat, életrendet, s bízzad magad a sorsra és a 
viharra. Minden életben és minden életszakban kerekednek 
ilyen viharok, mikor mindaz, ami addig kötés volt, nem bírja ki 
a szenvedélyes indulatok viharának feszítését. Lazíts és várjál. 
Reggelre eláll a vihar.”  
    (Máray Sándor: Arról, hogy időnként lazítani kell az életen) 

  



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

X. fejezet 
 

 

Tartsd magad folyamatosan pozitív állapotban! 
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Lelkesedj mindig mindenhol! 

 

Mindig érdeklődő voltam. Érdekelt minden, amit a 

környezetemben hallottam, láttam. Jó volt számomra 

iskolába járni, mert sok-sok érdekességet tanultam, az 

osztálytársaim, a tanáraim kiválóak voltak. Felkeltették az 

érdeklődésemet én pedig utána jártam annak, ami érdekelt. 

Nagyon szerettem énekelni, olvasni, szavalni, hegedülni. 

Nem volt sok játékom, ezért szünidőben, ha nem voltak 

velem a barátnőim leültem egy ülő alkalmatosságra és 

órákon keresztül az általános iskolai énekkönyvből 

énekeltem, vagy verseket olvastam hangosan, vagy a 

hegedűkottából játszottam. Volt egy barátnőm, aki nagyon 

szerette, ha hangosan olvastam fel neki egy-egy érdekes 

részt az éppen tetsző könyvből. Aztán a „ki mit tud” játékkal 

játszottunk. Ez a játék is az egyik kedvencem volt, meg a 

tanárosdi, amikor én voltam a tanító néni, volt egy osztály 

naplóm, amibe minden osztálytársam benne volt, én is. 

Felcsaptam a naplót és akinél kinyílt az felelt a feltett 

kérdéseimre. Természetesen én voltam az aki felelt, ezt a 

produkciót leosztályoztam.   

Felnőttként odavoltam a gépírásért, a varrásért, ezért 

magánszorgalomból elvégeztem a gépírás és a kezdő és a 

haladó szabás-varrás tanfolyamot. Ezt követően sokat 

szabtam-varrtam a családnak, főleg a lányommal töltött 
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gyes időszak alatt. Adatrögzítőként monoton volt a 

munkám, mégis lelkesen dolgoztam. 

Teljesítménybérezésben dolgoztam, naná, hogy szerettem 

volna még többet-és még többet produkálni. Minél több 

adatot rögzítettem, illetve ellenőriztem jó érzés töltött el, a 

pénztárcám is vastagabb lett. Folyamatosan törekedtem a 

tanulásban és a munkában egyaránt, na meg otthon, hogy a 

feladataimat úgy csoportosítsam, hogy hatékony legyek. 

Fontossági sorrendet állítottam, amit papírra is vetettem. 

Arra is próbáltam figyelni, hogy még pontosabban, még 

gyorsabban haladjak a munkámban. Általában az unalmas, 

monoton jellegű munkákat is szívesen csináltam, mert 

játékosra vettem a figurát. Sokszor fizettem is azért, hogy 

tanulhassak. Sose bántam meg. Kezdetben azért tanultam, 

hogy komolyabb munkát vállalhassak, később azért, mert 

élveztem. Amikor úgy gondoltam, hogy más módokon 

könnyebb lenne tanulni, utána olvastam könyvekben, hogy 

milyen új tanulási módok vannak. A hivatalban a 

jogszabályok naprakész tudása, figyelemmel kísérése 

állandó önképzést jelentett. Tudatosan lépést akartam 

tartani a fejlődéssel, ezért fenntartottam az 

érdeklődésemet 50 éves korom betöltése után is. Nem 

szabad és nem érdemes megállni akárhány éves is legyen az 

ember! Folyamatosan haladni kell tovább! 

Az olvasottak és hallottak alapján új módszerekkel kezdtem 

jegyzetelni, ismeretet szerezni. A gyorsolvasás és a 

villámolvasás fortélyait azért sajátítottam el, mert úgy 
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éreztem, hogy az olvasnivalóimmal gyorsabban lehetne 

haladni azok által. És így is lett. Azóta, bevállalom a nagyon 

vastag könyveket is, nem teszem félre azokat és 

mondhatom rendkívüli élményekkel gazdagodtam ezen 

könyvek által.  

Ha fontosnak éreztem valamit megismerni, 

nekiveselkedtem és addig jártam utána, amíg ki nem 

elégített annak megismerése. Nagy hasznát vettem ennek a 

szemléletnek, amikor munkanélküli lettem. Teljesen 

lekötötte figyelmemet a lelkesedés, ahogy egymás után más 

és más önéletrajzot írtam attól függően, hogy milyen állásra 

jelentkeztem. Úgy gondoltam az egészre, mintha főállásban 

álláskeresőként dolgoztam volna és nemhogy elkeseredtem, 

hanem jókedvre derített.  

A biztosításközvetítői álláshoz szükséges hatósági vizsgára is 

lelkesedéssel készültem fel. És az új tanulási módszeremnek 

köszönhetően olyan jó eredményt értem el, hogy az első 

három legjobban teljesített között olvastak fel a vizsga 

végén. Ezek a dolgok még lelkesebbé tettek.  

Évekkel ezelőtt, amikor felsőfokú társadalombiztosítási 

szakügyintéző tanfolyamra jártam ugyanezeket a pozitív 

élményeket éltem át. Jó volt érezni, hogy a tanulásra 

fordított idő tartalmas és hasznos volt.  

Akkor is hasznát vettem, amikor gyári munkás lettem. A 

közhiedelemmel ellentétben a gyári munkának is meg 

vannak a nehézségei, sok ismeretre van szükség. A 
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lelkesedésem töretlen volt, ezért gyorsan és jó kedvvel 

haladtam előre. Meg is lett a haszna, elég szépen kerestem 

és komoly, felelősségteljes munkát kaptam. Nemhogy 

szégyelltem volna, a fizikai munkát, hanem büszkeség 

töltött el, mert helyt tudtam állni a tőlem addig ismeretlen 

világban.  

Észrevettem, hogy a lelkesedés ragadós. Kerültem az olyan 

embereket, akik állandóan, minden miatt panaszkodtak, de 

magatartásukon, életükön változtatni nem voltak hajlandók. 

Számomra a komoly feladat kihívást jelentett, amit - mint 

egy sportoló, aki versenyben áll – igyekeztem, ha nem is 

kiváló, de legalább jó eredménnyel elvégezni. Ha sikerült ezt 

elérni megelégedettség érzése járt át, ez volt érte a 

legnagyobb jutalom. Az anyagiakban nem mindig volt 

látványos az eredmény. Volt amikor meglátszódott, mert 

több fizetséget kaptam érte. Ezt a csináld, csináld, csináld 

gyorsabban, csináld jobban hozzáállást és lelkesedést én 

gerjesztettem, nem más. Szinte rohant ilyenkor az idő. Mint 

már írtam szerettem magam elfoglalni általam fontosnak 

tartott dolgokkal. Nagyon szórakoztató volt számomra az, 

amikor új feladatok előtt álltam. Állandóan az járt az 

agyamban, hogy mit fogok csinálni, mikor és hogyan. 

Jegyzeteket készítettem és a naptárban is felírtam, hogy hol 

is tartok éppen. Bármit is csináltam, bármihez fogtam az 

életem érdekes és örömteli volt. 

A gyárban történt ez a kis történet, ami számomra igencsak 

emlékezetes maradt.  
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Éjszakás műszakban az egyik gyártó és csomagoló gépen 

hatan dolgoztunk. Négyen a termékeket készítették a 

gyártáshoz. Mi a munkatársammal a csomagolást végeztük. 

Ennél a folyamatnál a gépről érkezett termékeket szemmel 

ellenőriztük le, hogy nem hibásak-e, a címkéken az adatok 

jók-e, a csomagolás hibátlan-e. A jó termékeket 10db-

onként csomagoltuk, ezeket a kis dobozokat pedig hatosával 

raktuk bele a nagyobb karton dobozokba, majd raklapra 

tettük őket, úgy zártuk le a csomagolási folyamatot. Emellett 

papírmunkát, alapanyagcseréket is végeztünk. 

Természetesen gyorsan, nagyon gyorsan, hogy a normát 

produkálni tudjuk. 

Először dolgoztam ezzel a munkatársnővel, akivel 
beosztottak a túlórán. Munkakezdésnél hangosan 
kijelentette, úgy, hogy mások is hallják:  

 – Na, én bevettem a „Leszarom” tablettát. 

Hű, gondoltam, ez nem egy jó kezdet. Ha átragad a 
többiekre, szépen nézünk ki. Gondoltam egyet és hangosan 
megjegyeztem: 

- Én meg a „Lelkesedés” tablettát vettem be. 

  Ő furcsa tekintettel rám nézett és azt mondta: 

 - Pár év múlva majd te is az én „Leszarom” tablettámat 
fogod bevenni. 

- Pár év múlva nyugdíjas leszek – válaszoltam - addig a kis 
ideig pedig ragaszkodok a „Lelkesedés” tablettához. 
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A kolléganőm átvette egy idő után a lelkesedésemet, mert 
azt meg kell hagyni, hogy nagyon tudott dolgozni, gyorsan is, 
jól is. Össze tudtunk dolgozni és a munka remekül ment. De 
a többiek is, mindenki adta magát ugyanúgy. Így aztán nap 
végén nagyon jó volt a kedve mindenkinek és a 
darabszámmal is igen jól álltunk. Élvezet volt az aznapi 
munka. Mindenki teljes bedobással tette a dolgát. Gyorsan 
eltelt a műszak és a csapat remek teljesítményt nyújtott. A 
munkanap végén valamennyien elégedettek voltunk és jó 
hangulatban váltunk el. 

Ez a példa is bizonyítja, hogy mennyit jelent, ha lelkesen 
tesszük a tennivalóinkat. És a többieknek sem mindegy, hogy 
jókedvűen, vagy ………..másként tesszük a dolgunkat. 

A hobbijaimat és mindent, amit elkezdtem, legyen az 

háztartási munka, mosogatás, takarítás, bármi, odaadással 

műveltem. 

Nagyon fontosnak tartottam, hogy teljes bedobással, 
lelkesen csináljam a tennivalóimat, mert a lelkesedéshez 
öröm tárult és még nagyszerűbb eredményeket értem el 
általa.  

 

Élni akarok! Méghozzá nem, is akárhogyan. Jó közérzettel 

akarok élni! – pozitív célok folyamatosan 

 

Mióta a céljaimat kitűztem és papírra vetettem jobban meg 

is valósultak. Célok nélkül csak vegetáltam. Nem tudtam 
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hova tartok és mikor akarom elérni, csak pillanatnyi 

elgondolások hajtották előre az életem szekerét.  

A célkitűzés olyan, mint amikor a menetrendeknél beírom az 

útvonaltervezést. Honnan – hová szeretnék eljutni, majd 

megnézem mikorra szeretnék odaérni és máris tudom a 

közbenső lépéseket. Mikorra kell elindulnom otthonról? 

Milyen hosszú az út? Mennyibe fog ez nekem kerülni? 

Mikorra érek oda pontosan? ………A célkitűzéssel is hasonló 

a helyzet. Az agyam rögtön a következő lépésen kezd 

kattogni. Roppant lelkessé és kitartóvá válok, akkor is, ha 

nincsen kedvem hozzá.  

Azt is célnak tűztem ki, hogy sikeres legyek. Számomra az a 

legnagyobb siker, ha megelégedettség érzése jár át, ha jól 

érzem magam a bőrömben.  

Mindig érdekelt a sikeres és boldog emberek életéhez 

vezető út. Felírtam magamnak, hogy ők mikre figyeltek és én 

is igyekeztem ennek megfelelően tenni a dolgaimat.  

Az itt felsorolt tennivalókat, magatartást vettem át tőlük és 

folyamatosan figyelek a megvalósításukra: jó dolgokra, 

történésekre emlékezem, tapasztalatokat szerzek, figyelek. 

Új dolgokba kezdek és folytatom azokat. Kiváncsi vagyok, a 

technika vívmányaival szeretek lépést tartani. Dícsérek, 

naplót vezetek (hála-, határidő-, háztartási napló), minden 

nap olvasok, a teendőimet rendszerezem, rugalmasan 

gondolkodom, az ismereteimet megosztom az 

érdeklődőkkel, felelősséget vállalok a tetteimért, mások 
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sikereit elismerem és akarom is. Folyamatosan képezem 

magam, a változásokat pozitívumokként kezelem, 

ötletekről, pozitív dolgokról beszélek, örömöm telik benne, 

ha a körülöttem lévők is örülnek, ha jó kedvűek. 

Megbocsátok, hálás vagyok és köszönetet mondok 

mindenért.  

 

A megelégedettség érzése felé vezető úton 

 

Célokat határozok meg, fegyelmezett vagyok mind az 

életmódomban, mind a táplálkozásban, újra érdeklődő és 

nyitott vagyok, úgy állok hozzá mindennek, hogy igen, meg 

tudom csinálni, képes vagyok rá, fejlesztem az 

önismeretemet. Folyamatosan lelkileg építkezem, jó 

példaképeim vannak, másokkal együttműködésre hajló a 

magatartásom, bizalom megteremtésére és fenntartására 

törekszem. Minden helyzetre odafigyelek, a legjobb 

tudásomat nyújtom. Kívánságom: mindenben az történjen, 

ami mindenki számára a legjobb. Újra és újra bizonyítok 

magam felé, hogy képes vagyok arra, amit éppen csinálok és 

teljes odaadással teszem. Mindennap dolgozok a céljaimon. 

Elismerem azokat, akik segítenek és támogatnak. A mások 

sikereiből, eredményeiből tanulok, a sajátjaimat 

megvalósítom. Növelem az értékeimet. Szakértővé válok. 

                              (irodalom: Mi a siker titka című könyv) 
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Ahhoz, hogy sikeresek legyünk elengedhetetlen a következő 

„erények” gyakorlása. Erre hívja fel az olvasó figyelmét 

Benjamin Franklin Az erény művészete című könyvében, 

amit ő folyamatosan megfigyelt magán és értékelte is 

ezeket. Ezen értékek figyelésével teljesen azonosulok, ezért 

számomra is rendkívül fontosak:  

Mértékletesség, a léha fecsegés kerülése, rend a helyre és 

az időre vonatkozóan, eltökéltség arra, hogy amit elkezdtél 

elvégzed hiánytalanul, takarékosság, szorgalom, őszinteség, 

igazságosság, hogy igaztalan cselekedettel senkit ne sérts 

meg. Önmérséklet, a szélsőségek kerülése, tisztaság, 

nyugalom, a háborgás kerülése, feddhetetlenségre 

törekvés, alázat, tiszteletadás. 

 

Megfontolandók és gyakorlatba átültetni valók voltak 

számomra a híres színész, kormányzó, Arnold 

Schwarzenegger mondatai is.  

Ő az élet szabályát 6 pontban foglalta össze  

1. Bízz magadban! 

2. Döntsd le a korlátokat! 

3. Ne félj a kudarctól! 

4. Kerüld a negatív embereket! 

5. Dolgozz keményen! 
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6. És az embereknek valamit mindig adj vissza abból, amit 

kaptál! 

 

A sikerember………..alkotó, realitásban él, kényelmesen érzi 

magát a kényelmetlenségben, nem hisz a biztonság 

létezésében. Feláldozza a biztonságot a növekedésért. 

Szeretet és bőség mozgatja. Valamivé lenni akar. Felelősnek 

tekinti magát. Hálás. Megoldásorientált. Szerény. Alapoz a 

megérzéseire. A szíve vezeti. A szeretet beszél belőle. 

Folyamatosan tanul.                          (internetről) 

 

Jutalmazd magad! 

 

Amikor a dolgok nem az elképzeléseim szerint alakultak, 

amikor szomorú, vagy mérges, vagy egyszerűen fáradt voltam 

egy kicsit kényeztettem magam. Általában szakítottam időt és 

pénzt arra, hogy magammal törődjek.  

Jutalomnak tekintettem azokat az alkalmakat, amelyek 

különböztek a rutin napoktól.  

A fodrász és kozmetikushoz menés is ilyennek számított. Régi 

ismeretség volt közöttünk, baráti viszonyban voltunk. Amíg ők 

dolgoztak minden féléről beszélgettünk és közben 

kikapcsolódtam. Jó lett a kedvem.  

Másik alkalommal jó filmet, filmeket néztünk a férjemmel. A 

közös élmény tette különlegessé a filmnézést és az, hogy hol ő, 
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hol én választottuk ki azt, amit néztünk. Remekül 

szórakoztunk.  

Ő is és én is inkább olvasni szerettünk. Mindketten elmentünk 

a könyvtárba és mindegyikünk a maga ízlésének megfelelően 

választott könyveket magának. Pár szóban elmeséltük egy-egy 

olvasmány élményünket. 

Vásároltam magamnak valami apróságot. Megleptem magam 

és mindjárt jobb kedvre derültem.  

Jó voltam magamhoz. Tettem valamit, ami jó volt a testemnek, 

lelkemnek. Megsimogattam a kutyusomat vagy 

gyönyörködtem a természetben, vagy egy jó forró fürdőt 

vettem, hajat mostam, finom gyümölcsöt ettem, megtanultam 

egy szép vers idézetet.  

Megnéztem az általam vezetett hálanaplót, elolvastam azokat 

a dicséreteket, amiket valaki mondott rólam, nekem és 

felidéztem mások kedvességét.  

Elolvastam azt a felsorolást, amit magamról írtam. Arról, hogy 

mit csinálok szívesen, melyek a jó tulajdonságaim, miben 

vagyok jó. 

 

Ne feledd, fő cél a nyugalom elérése és megtartása!  
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Fontos elhatározásom volt a kellemetlen helyzetek okozta 

dühöm megszüntetése. Sok-sok helyzet adódott az évek során, 

amikor mérges voltam.  

Általában az igazságtalanságon akadtam ki. Akkor is ez történt 

velem, amikor a munkahelyen, ahol akkor már kb. másfél 

évtizede dolgoztam az egy-két éve ott dolgozó kolleganő, akit 

egyébként én tanítottam be, a főnökömnek azt mondta, hogy 

feleslegesen végzünk munkafolyamatokat. Természetesen ez 

nem így volt. Nagyon bántott és mérges lettem, főleg azért, 

hogy a főnököm az új munkatársnőmnek a szavát fogadta el, 

nem az enyémet. Ahhoz, hogy higgyen nekem elkezdtem az 

igazamat bizonyítani. Eközben annyira felidegesítettem 

magam, hogy rosszullét kerülgetett. Kiszáradt a szám, alig 

tudtam beszélni, szédülés fogott el, elgyengültem és 

megfájdult a fejem, sírás kerülgetett. Nehezen higgadtam le. 

Jóval későbbi időpontban mesélte a főnököm, hogy azt hitte 

mentőt kell hívni hozzám. Akkor még a régi módon reagáltam, 

bekaptam egy nyugtatót és annak a hatására lettem nyugodt.  

Nem szerettem volna bántani senkit, ezért csak akkor 

panaszkodtam, amikor nagyon tele lett a hócipőm. Aztán akkor 

fakadtam sírva, amikor nem akartam, olyan hangnemben 

szóltam, amit később megbántam, megsértettem másokat. 

Éppen ideje volt módosítani a viselkedésemen és a 

gondolkodásmódomon.  

A nyugalom fenntartása érdekében folyamatosan figyeltem 

magamat. Milyen gondolataim egészségesek és melyek nem? 
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Nagy önfegyelemre volt szükségem időnként, hogy a számat 

befogjam. Szívesen beolvastam volna, vagy elmondtam volna 

a véleményemet, mégsem tettem. Amikor felbosszantottak, 

nem akartam bántani magamat sem, mert a helyzeten nem 

segített volna. Gondolatban ezt mondtam magadban: …. 

vigyázz, valaki fel akar bosszantani! Nem, nem vágok 

vissza……….különb leszek , mint ez az alak, ahogy bánik velem! 

Igyekeztem elválasztani a viselkedést a személytől, a 

cselekedetet és nem az embert bírálni! Mindig jót vártam el, 

és általában az elvárásomnak megfelelően alakultak a dolgaim. 

Nem hagytam magam, hogy basáskodjanak velem. Akadtak 

olyanok, akiknek ez nem tetszett, az az ő dolguk. Arra 

figyeltem, hogy magabiztos maradjak, de ne legyek velük 

ellenséges érzületű.  

Aranyszabállyá vált számomra: sose hibáztass senkit! A 

hibáztatás semmire sem jó, még rosszabb lesz a helyzet! Azért 

pedig amiről a másik nem tehet, fölösleges dühösnek lenni. A 

megoldáson törjük inkább a fejünket!  

Amikor rossz passzban voltam, mert valaki megrágalmazott, 

vagy rosszat mondott rám, megvizsgáltam a vádaskodását! 

Igazat mondott, vagy nem…… Ha nem volt igaz, akkor arra 

gondoltam „Ez van!”, így bíztatva magam, hogy a másik 

embernek is joga volt a véleménynyilvánításra. A tényekre 

figyeltem csak és a kellemetlenségek elfogadására 

törekedtem. Megvizsgáltam, hogy ami ért katasztrófa, vagy 

csak bosszúság? Ha csak bosszúság volt elviseltem. 
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Megpróbáltam nem felfújni a dolgokat, ezért általában nem is 

lett belőle lelki zavar. Elfogadtam, hogy nincsen rá törvény, 

hogy mindig az én akaratomnak kell érvényesülnie, még ha 

igazam is van.  

Ha nehezemre esett, akkor is elnyomtam a dühöt és 

lehiggadtam. A módszerem az erős figyelem volt a jelenben 

történtekre. A most-ra koncentrálás és a jutalmazás 

elfeledtette azt, amin mérgelődtem. Jó, hogy így tettem? 

Hogyne, hiszen a mérgelődéssel méreganyagok szabadultak 

volna fel bennem és erősen károsítottam volna vele magamat. 

A düh káros, fizikailag megbetegít, a megoldást pedig nehezíti. 

Kerestem a rossz érzés okát, amíg meg nem találtam. Sokszor 

lebeszéltem magam a negatív elképzeléseimről. Ha valamilyen 

probléma adódott magára a nehézségre koncentráltam, nem 

arra, hogy ki miatt történt. Légy türelmes! – mondogattam 

magamnak. Ha tehettem, a vitatkozást elkerültem.   

Vigyáztam, hogy ne essek bele az önsajnálat hibájába, mert 

tapasztalatból tudtam, hogy idegessé, szorongóvá, 

depresszióssá tehet. Ehhez pedig düh, keserűség, 

megbántottság társulhat, amely a megbocsátás lehetőségét is 

kizárja. 

Vigyáztam arra is, hogy ne akarjak diktátor lenni!  

Aztán volt olyan eset, hogy a dühömön csak nevettem – ettől 

változott a viselkedésem is, nyugodt lettem.  

Ha zaklatott voltam tornáztam és relaxáltam.  
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A nyugalmam megóvása érdekében olyan alkalom is volt, 

amikor meg kellett védenem magam. Egy-egy alkalommal 

előfordult ugyanis, hogy szóban megfenyegettek vagy 

csúfoltak.  

Pár hónap munkanélküli időszakot követően a gyári munka 

újdonság volt számomra, mondhatom, hogy teljesen újonc 

voltam. A már több éve, vagy több hónapja ott dolgozók 

nagyon figyelték minden lépésemet. Előtte könyveléssel, 

statisztikával is foglalkoztam. Aki dolgozott ilyen területeken az 

meg tudja erősíteni, hogy milyen pontos munkát kell végezni, 

hogy boldoguljon az ember. A gyárban a pontosság is 

számított, de nagy hangsúly volt a darabszámon is. A 

munkatársaim fenyegettek, hogy többet csináljak, mert el 

fognak küldeni a cégtől, ha nem úgy lesz. Aki betanított, és a 

főnökeim is azt mondták, ne aggódjak, bele kell jönnöm, ami 

később be is igazolódott.  Voltak munkatársaim, akik rá akartak 

beszélni, hogy lezserebb legyek, hogy ne érdekeljen, ha 

hibázok, csak gyorsan, nagyon gyorsan dolgozzak. Kicsúfoltak, 

ha valamit le akartam jegyezni a munkával kapcsolatban. Ez 

nem iroda - mondták, mert, hogy arra nincsen idő. Azt is 

mondták, hogy túl precíz vagyok. Elhatároztam, hogy nem 

érzékenykedek. Úgy voltam vele, hogy nem fogok minden kis 

dolgon fennakadni, megsértődni. Végig gondoltam, hogy 

érdemes-e egyáltalán harcolnom. Ha igen, megvártam a kellő 

pillanatot és bátran szembe szálltam az erőszakoskodóval. 

Minden esetben törekedtem arra, hogy barátságos, élénk, 

figyelmes, magabiztos, öntudatos, és határozott legyek.  
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Ha megbírálták a bennem lévő hibákat, igyekeztem 

méltányolni a megjegyzéseket, hiszen az tette lehetővé, hogy 

kijavítsam az éppen felmerülteket. Megbocsátottam 

magamnak, kijavítottam a javítandókat és vigyáztam, hogy 

lehetőleg újból ne forduljanak elő. 

Örömöt, jóakaratot igyekeztem árasztani azok felé is, akik 

megbántottak. Ezt addig tettem, amíg békességet nem 

éreztem velük kapcsolatban, ha rájuk gondoltam. A célom 

minden esetben a béke, a harmónia és a boldogság 

megteremtése volt. 

Nagyon fontosnak éreztem az önbizalmam növelését, ezért  

- azzal foglalkoztam, amit szerettem, amiben segíteni 

tudtam másoknak, 

- magam és mások kritizálását elhagytam, 

- nem hagytam, hogy szórakozzanak velem, 

- a dolgokban megláttam a becsülendőket,   

- olyan példákat kerestem és találtam, amikkel azonosulni 

tudtam, 

- csak saját magamhoz hasonlítottam magam, 

- az erőszakoskodókkal a kellő pillanatban bátran szembe 

szálltam, 

- az erősségeimre építkeztem, 

- pozitív emberek társaságát kerestem, 

- tanultam önmagam lenni, a dicséretet elfogadni. 
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XI. fejezet 

 

 

Mindennapi örömök! 
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Figyelj arra, amikor az öröm érzése átjár! 

 

Mindig gondolj arra: Az élet nem azzal mérhető, 

milyen sokáig lélegzünk, hanem azokkal a pillanatokkal, 

amelyektől elakad a lélegzetünk. (internetről idézet) 

 

Az életünk különleges ideje az örömtől átitatottak. Ha 

valamibe teljesen elmerültem, különleges percek voltak, 

érzéseim, vágyaim és gondolataim között harmónia 

keletkezett. Ezekben a pillanatokban kitöltötte minden 

gondolatomat annak átélése, amit éppen csináltam. Észre sem 

vettem az idő múlását. Munka, tanulás közben is gyakran 

átéltem, amikor világosak voltak a céljaim, alig volt zavaró 

körülmény, jó volt az irányítás és a visszajelzés. Szerettem 

csinálni éppen azt, amit csináltam, mert érdeklődéssel tettem. 

Hajlandó voltam, sőt igyekeztem az elvártnál több figyelmet és 

törődést, lelki energiát beleadni, ezért értékes lett számomra 

minden tevékenység. Próbáltam elfogadni és megszeretni 

azokat a munkákat, amiket éppen végeztem. Figyeltem, hogy 

lehet-e jobban, gyorsabban, hatékonyabban elvégezni? 

Szerettem megérteni mi és miért történik. A rutin munkáknál 

új módszerekkel próbálkoztam, addig, amíg úgy nem éreztem, 
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hogy megtaláltam a legjobbat. Jó érzés volt új dolgokat 

megismerni. Megkíséreltem nemcsak rutinból végezni a 

feladataimat, hanem erősen odafigyelni arra, amit éppen 

csináltam. Aztán a szokásos feladatokban fontossági sorrendet 

állítottam fel. A munkahelyen igyekeztem a saját 

tapasztalataimat és ismereteimet felhasználni a másik 

kollégával közösen alakítva. Ezzel is érdekessé vált a munka.  

Az örömöt mégis leggyakrabban a hobbijaim gyakorlása 

közben éltem át. Szívesen énekeltem, furulyáztam, 

hegedültem, brácsázástam. Zenélés, vagy zenehallgatás 

közben az öröm érzése nagyon felerősödött, az egész testemet 

különösen jó érzések járták át. Természetes, hogy újra és újra 

szerettem volna ezt az érzést átélni. Ha hangversenyen, mint 

hallgató vettem részt az állapotom hasonlított az alábbi 

idézetben leírtakra. 

„….úgy éreztem a zenét, mintha fizikai dolog lenne: nemcsak 

egyszerűen megült a fülemben, hanem végigfolyt rajtam, 

körülöttem, az összes érzékem vibrált tőle. A bőröm libabőrös 

lett, a tenyerem izzadt.  

….ahogy ültem ott azon kaptam magam, hogy olyan dolgokra 

gondolok, amelyekre már évek óta nem gondoltam, régi 

érzések árasztottak el, új gondolatok és ötletek szökkentek 

szárba bennem, mintha maguk az észlelési képességeim 

egyszeriben túlnőttek volna az eddigi kereteiken. Már-már túl 

sok volt, de mégsem akartam, hogy abbamaradjon. Szerettem 

volna örökké ott ülni………” 
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   (idézet:Jojo Moyes: Mielőtt megismertelek című regényből) 

 

 Az öröm és a jó közérzet a családomból is fakadt. Igyekeztem 

egyre többet törődni velük. Egy jó séta, beszélgetés. Egymás 

közelében lenni és nevetgélni, jókedvűnek lenni, igen csak jó 

érzés. Észrevétlenül egymást üdítettük fel. Megjegyzem, hogy 

nagyban közrejátszhatott ebben, hogy már régóta nem 

akartam mindenáron az akaratomat érvényesíteni, helyette 

azt kívántam, hogy az történjen, ami mindenki számára a 

legjobb.  

Örültem a sikereimnek, a pozitív visszajelzéseknek. Örültem, 

ha az elvárásaim szerint alakultak a dolgaim. 

Elfogadtam magam és örültem, hogy olyan vagyok, amilyen. 

Örültem minden átélt percnek, mert azzá tett, ami ma vagyok.    

Sokszor egy-egy szeretett étel, gyümölcs, vagy fűszer illata is 

öröm érzésével töltött el. Vagy egy ismerős illatszer. 

Ha a természetben sétáltam és megláttam a gyönyörű 

virágokat, egy szép fát, folyót. A naplemente látványa, vagy a 

szivárvány, a csillagos éjszaka mind-mind örömforrás. 

Aztán ott voltak az állatok. A sok-sok szebbnél szebb madár, és 

a kutyusom. Ahogy örült nekem, ahogy játszottunk. Milyen 

örömteli. 

Örömmel töltöttek el a barátnőim, a kedves rokonok, 

ismerősök is. A tartalmas beszélgetések, hogy szeretek és 
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szeretnek, hogy szeretnek velem lenni. Nagyon felemelő, 

örömteli állapot. Aki mást felüdít maga is felüdül. - mondta 

mindig édesanyám, és ez így is van.  

Örültem, hogy bőségben élhettem és még több is volt, mint 

amennyire szükségem volt.  

Örültem, amikor felébredtem, mert egy új nap állt előttem, 

tele új élményekkel, ismeretekkel.  

Örültem, ha sok erőt éreztem magamban a nehézségek 

legyőzéséhez. Annak, hogy inkább kihívásnak éreztem őket, 

mint leküzdhetetlen akadályoknak.  

Örültem annak, ha több embernek is örömteli perceket 

szerezhettem azzal, hogy felráztam őket és megmutattam 

nekik, hogy nem kell megijedni és megfutamodni a nehézségek 

elől.  

Örültem, hogy hittel teli és hálás tudtam lenni mindenért. Hogy 

naponta köszönetet mondtam.  

Örültem, hogy el tudtam hagyni az aggodalmaskodást, hogy 

optimista szemléletűvé váltam.  

Örültem a szép zenének is, de az, hogy én is részese lehettem 

létrejöttének, számomra ez valami csoda volt.  
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Annyira szeretek muzsikálni, hogy megtanultam brácsázni 32 

évesen. Az aktív hegedülést, a házasságkötés után 

abbahagytam. Férjem vett nekem hegedűt, kottákat. Amikor 

kedvem volt hozzá elővettem és játszottam rajta. Nem rajtam 

múlott, az élet hozta úgy, hogy a kislányom is hegedülni tanult. 

Még csak 8 éves volt, alig kezdett a hangszeren játszani, máris 

szép hangokat csalt elő. Nagyon ügyes volt, gyorsan haladt a 

zenetanulásban. Amikor gyakorolt előfordult többször is, hogy 

elővettem a hegedűmet és két szólamban játszottunk. 

Mindkettőnknek nagyon tetszett, élvezet volt vele játszani.  A 

kislányunkat zeneórára mindig elkísértük. Míg ő zeneórán volt 

az iskola folyosóján várakoztunk. Egy alkalommal mikor én 

voltam vele, behívott a terembe. Előtte én nem ismertem a 

hegedű tanárt. A tanár bácsinak elmesélte, hogy mi azt a dalt, 

ami házi feladat volt, már eljátszottuk két szólamban. Mire ő 

hangszerét felajánlva megkért arra, hogy játsszuk el neki is, 

hadd hallgassa meg hegedülésünket. A zenélésünk végén 

elmesélte, hogy hallott róla, hogy gyerekkoromban ügyesen 

játszottam, arról, hogy a diákzenekarban első hegedűs voltam. 

Felkért arra, hegedüljek a város szimfonikus zenekarában. 

Mindig egy nagy zenekarba vágytam, ezért igencsak 

megörültem a szavainak. Úgy alakult, hogy hangszert 

váltottam, brácsáztam, de azt előtte meg kellett tanulnom. 

Órákat vettem és rengeteget gyakoroltam.  
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Örültem, hogy naplókat vezettem, mert amikor szükségem 

volt rá erőt meríthettem az írásaimból.  

Örültem, hogy férjemmel egyre ügyesebben be tudtuk osztani 

a pénzt, mint hajdanán. Havonta kevesebbet költöttünk, mint 

amennyi jövedelem keletkezett, sikerült takarékoskodnunk. 

 

Örültem, mert az életem játékossá vált azáltal, hogy úgy 

fogtam fel az eseményeket, mintha egy szerepet játszanék. 

„Mindig cselekedj úgy, mintha a világegyetem jövője függne 

tőled, de kacagd ki magad, amikor arra gondolsz, hogy 

fikarcnyit is számít, amit teszel”  

                                                                      buddhisták jó tanácsa 

 

Örültem, hogy a gyermeki kiváncsiságom fenn maradt  

Örültem, ha kedves, vidám és humoros emberek társaságában 

voltam, mert mosolyra fakasztottak. 

Örültem filmnézésnél és olvasásnál is a vígjátékoknak, vidám 

történeteknek, mert még jobb kedélyű lettem tőlük.  

Örültem, hogy fontos volt számomra önmagam megfigyelése, 

megismerése, mert magabiztosságot adott. 

Örültem, hogy időnként pihentem, ezáltam újból fel tudtam 

töltekezni.  



152 
 

Örültem, hogy a rossz múltbeli élményeket helyettesíteni 

tudtam pozitív gondolatokkal, ezzel nyugalom és béke járt át. 

Örültem, hogy nagyon figyeltem arra, hogy mindent 

szeretettel tegyek és energiámat arra fordítottam, amit meg 

akartam tenni. Hittem és hiszem, hogy minden ember értékes, 

így én is értékes ember vagyok.  

Örültem, hogy megismertem az önérvényesítéshez fontos 

Asszertív jogok listáját, mely által felismertem a kellő 

határozottsághoz vezető utat. 

 

Asszertív jogok listája, amihez jogod van 

 

Jogod van ahhoz, hogy…. 

 

- megállapítsad, hogy mi a fontos neked és mi nem, 

- kifejezd érzéseidet és véleményedet, 

- meghallgassanak és komolyan vegyenek, 

- tisztelettel bánjanak veled, 

- kérjed, amit szeretnél, 

- amit fizetsz, azt meg is kapd, 

- hibát kövess el, 

- nemet mondj anélkül, hogy bűntudatot éreznél, 

- ne képviseld az érdekeidet, 
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- információt kérj szakmabeliektől, beleértve az orvosokat 

is, 

- megbetegedj, 

- megváltoztasd a véleményedet, 

- azt mondjad, hogy nem tudom. 

 

Örültem, mert a legkilátástalanabb helyzetben is tudtam 

gyakorolni az önuralmat, válaszokat kerestem  -  Mire jó 

mindez nekem? Mire tanít? Mire tesz alkalmassá? -- és 

kaptam.  

Örültem annak, hogy tudomásul vettem és elfogadtam, hogy 

az élet terheket, kihívásokat, próbatételeket, erőpróbákat is 

jelent, amit lehetőleg pozitív kihívásként kezeltem, és a 

megküzdéshez elég bátorságom volt. 

Örültem, hogy megértettem, hogy mindenért én vagyok a 

felelős és felelősséget vállaltam önmagamért.  

 

„……..Mi az, kérdezte magától (Maitland), ami képessé teszi ezt 

a kis embert (Henry Page) arra, hogy fizikai gyengesége 

ellenére is bizton álljon? ….Becsület és tisztesség egy életen 

keresztül, a szomszéd megbecsülése, az adott szó tisztelete – 

ezek a maradandó, megkerülhetetlen, példás értékek, és a 

mindig nyílt viselkedés voltak azok a dolgok, amik 

összetartották olyankor is, amikor nála erősebbek rég elbuktak 

volna.”           (A.J. Cronin: Északi fény ) 
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Örültem, hogy leállítottam magamban azt az elképzelést, hogy 

a kapcsolataimban megváltoztassak bárkit is, hogy én akartam 

ideális társ lenni.  

 

Örülök, hogy fontossá vált számomra a körülöttem élőkre 

figyelés és a velük történő kommunikáció, ezért átgondoltam, 

elfogadtam és beépítettem a minden napjaimba Benjamin 

Franklin tanácsait (Benjamin Franklin számadása az életéről c. 

könyvből: 

„…….Elhagytam az udvariatlan letorkolás és támadó érvelés 

szokását, s azontúl a jámbor (itt: szivélyes, jóindulatú) 

érdeklődést és kétkedést alkalmaztam… 

…………Sohasem éltem tehát, ha vitatható tételhez 

közelítettem, a nyilvánvalóan, kétségtelenül szavakkal, sem 

másokkal, amelyek a véleményt leszögezik, inkább helyettük: 

úgy vélem, úgy értem, hogy ez így, meg úgy van, úgy tetszik, 

vagy hitem szerint így lehet, ilyen meg ilyen indokoknál fogva, 

vagy sejtésem szerint, ha nem tévedek.” 

 

 

Az öröm akkor kezd tartóssá válni, ha 
megtapasztaljuk, hogy boldogságunk nem 

függ a külső körülményektől. 
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XII. fejezet 
 

 

Pozitív megerősítések képekben 
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