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Mi kell a
boldogsághoz?

Ahhoz, hogy boldog, kiegyensúlyozott életet élhess, olyat, amilyenre
a legtöbben vágynak, az élet több területének is rendben kell lennie.
Nem elég a munkahelyi siker vagy egy boldog párkapcsolat, ha más

területeken nincs meg az az állapot, amire vágysz, nem fogod
maradéktalanul boldognak érezni magad.

 
Márpedig én hiszem, hogy mindenkinek jár a boldogság, és

mindenki meg tudja teremteni azt saját magának. Ehhez pedig
nincs szükség elérhetetlen vagy megfizethetetlen dolgokra. 

 
Évek óta foglalkoztat ez a téma és a kutatásaim során összegyűjtött

anyagokból és személyes tapasztalataimból született meg ez az
anyag, ami bemutatja azt a 10 lépést, amelyek segítenek egy boldog

élet megteremtésében.
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De mi is a boldogság?
A boldogság mindenki számára mást jelent. Mindenki a személyiségétől
függően más területen éli ezt meg, de kétségtelen, hogy vannak közös
pontok.

Ezzel kapcsolatban sokan végeztek már kutatást, amelyek során
megállapították, hogy az átélt élmények sokkal boldogabbá tesznek
minket, mint a megvásárolt tárgyak. Az is kiderült, hogy a legtöbb ember
számára boldogságot okoz, amikor segíteni tud másoknak és ha minőségi
időt tölthet a szeretteivel.

 
Ahhoz viszont, hogy mindezeket átélve valóban boldognak érezzük
magunkat, elengedhetetlen, hogy mi magunk jól legyünk, hogy jól
érezzük magunkat a bőrünkben és az életünk különböző területei
rendben legyenek. Így teremthető meg egy kiegyensúlyozott, harmonikus
élet, ami biztosítja a boldogságunkat.
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A boldogság tanulható
Sokan sokféleképpen közelítették már meg a boldogság témáját és
sokféle utat mutattak már nekünk az eléréséhez. Én arra törekedtem,
hogy megtaláljam azokat a nélkülözhetetlen pontokat, amelyek
megkerülhetetlen állomások a boldogság felé vezető úton. 
Összegyűjtöttem és bemutatom ezeket a lépéseket ebben az e-bookban,
ami egy kiindulópont lehet a számodra ideális élet megteremtéséhez.

A legtöbbször ugyanis ez rajtunk múlik, hiszen a boldogság tanulható. A
bemutatott területek közül néhánnyal már egész biztosan foglalkoztál, de
lehet, hogy olyat is találsz a listában, ami újdonság lesz. Arra kérlek, rögtön
itt az elején, hogy legyél nyitott az új dolgokkal kapcsolatban (bár, ha ezt
olvasod, valószínűleg az vagy! :) ) és fenntartások nélkül ismerkedj meg a
tanácsaimmal. Utána pedig, ha elég információ áll a rendelkezésedre,
majd eldöntöd, hogy belevágsz-e a gyakorlati megvalósításba, hogy saját
tapasztalatot szerezz!
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Mi is ez a 10 lépés?
Egy meghatározott sorrendben fogunk végigmenni a lépéseken és a
fizikai dolgokkal kezdünk. Nem véletlenül. Addig ugyanis, amíg a testünk
különféle problémái elvonják a figyelmünket, nem tudunk maradéktalanul
a lelki dolgokkal és az önfejlesztéssel foglalkozni. Érdemes tehát elsőként
fizikailag a lehető legjobb állapotba hozni magunkat, hogy hatékonyabb
legyen a fejlődés más “szinteken” is.

Nézzük is ezt a 10 elemet, melyek mind az életünk egy-egy fontos
területére hívják fel a figyelmet.

Például tudtad, hogy...
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 1. Az egészséget biztosító élelmet pontosan úgy kell meghatározni a
testünk számára, ahogy egy motor számára a megfelelő benzint? 

2. Víz nélkül mindössze 3-4 nap áll rendelkezésünkre a túléléshez és az
egészségünk szempontjából nem mindegy, milyen vizet iszunk?

3. Az ember nagyjából 2 percig bírja ki levegő nélkül?

4. Az univerzumban a legkisebb elemi részecskéktől a legnagyobb galaxis
halmazokig minden mozgásban van?

5. Maximum 8-10 nap az, amit alvás nélkül még kibírunk?

6. Nap nélkül egyáltalán nincs élet?

7. A megfelelő módon kitűzött célokkal akár egyetlen év alatt is gyökeres
változást érhetünk el az életünkben?

8. A környezetünk által számos olyan hatásnak vagyunk kitéve,
amelyekre nem is gondolunk?

9. A  társas kapcsolataink sikere (legyen ez párkapcsolat, családi vagy
munkahelyi kapcsolat), jórészt a kommunikáción múlik?

10. A múltbeli traumák és élmények folyamatosan hatnak ránk és
befolyásolják a döntéseinket, így amíg ezektől nem szabadulunk meg,
nem is tudhatjuk, kik vagyunk valójában?



Nincs könnyű dolga annak, aki egészségesen szeretne táplálkozni és keresi
a megfelelő irányt. Mindig jön egy újabb diéta vagy fantasztikus
eredményeket ígérő módszer, ahogy folyton változik az “egészséges” és a
“tiltólistás” élelmiszerek listája is. Lehetetlen lépést tartani, és az ideális
megoldás kiválasztása is annak tűnik. Főleg, ha túl vagy már néhány
sikertelen próbálkozáson.

Pontosan tudom, miről beszélek, én is kipróbáltam jó pár diétát, de az ígért
eredmények mindig elmaradtak. Végül rátaláltam egy módszerre és
megértettem, miért nem működött eddig semmi. Most már pontosan
tudom, hogy a valódi változást nem az éppen divatos “egyen diéták”
jelentik, hanem a személyre szabott, egyedi igények alapján pontosan
beállított táplálkozás, illetve az életmódváltás. Hiszen ez nem egy diéta,
amit betart az ember néhány hétig, majd visszatér a régi, megszokott
táplálkozási szokásaihoz. 

A tartós változáshoz életmódváltásra van szükség és egy olyan tartható
rendszerre, amire támaszkodhatunk a hétköznapokban. Ez pedig
mindenkinek más lesz, hiszen mások a szervezetünk igényei. Van, akinek
brilliáns eredményeket hoz egy fehérje diéta, míg másoknál plusz kilókhoz
és akár egészségügyi problémákhoz vezet… Ezért nem érdemes
meggondolatlanul belefogni ilyen-olyan diétákba, anélkül, hogy
ismernénk a saját szervezetünk pontos működését és igényeit.

A valóban 
egészséges táplálkozás
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Az étrend nem minden...
Amikor már tudod, miből és mennyit érdemes fogyasztanod, hogy a
szervezeted optimálisan működjön van még valami, amivel foglalkoznod
kell. Nagyon sok esetben első lépésként a bélflórát kell rendbe tenni,
hiszen felszívódási problémák esetén a bevitt tápanyagok és vitaminok
sem tudnak hasznosulni, hiába a gondosan összeállított étrend.

És ha már vitaminok… ezt sokan feleslegesnek gondolják és abban bíznak,
hogy ha sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak, az fedezni fogja a
vitamin szükségletüket. Sajnos azonban ez évről évre egyre nehezebbé
válik, már ha egyáltalán lehetséges… Az élelmiszereink vitamin és
tápanyagtartalma az utóbbi évtizedekben a töredékére csökkent, így
naponta több kg citromot vagy épp paradicsomot kellene
elfogyasztanunk… Ez persze nem kivitelezhető.

Szóval összegezve: a személyre szabott táplálkozás mellett szükségünk
van egészséges sejtekre és bélrendszerre, hogy amit beviszünk a
szervezetünkbe megfelelően tudjon hasznosulni, illetve szükségünk van a
megfelelő vitaminokra is, hogy az immunrendszerünk maximálisan
szolgálhassa az egészségünket. 
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Abban biztos voltam, hogy ha ennyi mindenhez nélkülözhetetlen anyag a
víz, akkor a boldogság egyik alapköve, az egészség szempontjából is
hasznosíthatónak kell lennie. Épp ezért nem mindegy, hogy mit tartalmaz
a víz, amit megiszunk. A tisztaságában ugyanis sajnos nem lehetünk
biztosak, akár az otthonunkban is elérhető csapvízről, akár a különféle
ásványvizekről van szó… rengeteg a szervezetünkre káros vegyi anyag,
hormon, gyógyszerhatóanyag mutatható ki a vizekben. A fővárosi
csapvízben akár 32 féle gyógyszerhatóanyag is lehet és többek között ez is
felelős lehet az egyre gyakoribb hormonális problémákért, egyensúly
borulásért. 
Sajnos akkor sem jobb a helyzet, ha ásványvizet fogyasztunk, a
műanyagpalackokból ugyanis olyan anyagok oldódnak ki és kerülnek a
szervezetünkbe, amelyek szintén nem támogatják az egészségünket.

A legegyszerűbb
varázsitalunk
A víz számunkra nem csupán testi létszükséglet. Ezen felül a víz az az
elem, ami sokat segíthet az érzelmi blokkok oldásában és nyugtató
hatással bír. Biztos észrevetted már, hogy egy vízparti séta vagy egy
tengerparton töltött nap mennyire képes ellazítani és feltölteni. Ez azért
van, mert a víz segít, hogy a jelenben legyünk, megszabaduljunk a
szorongást okozó gondolatoktól, és képes csökkenteni a stresszért felelős
kortizol hormon szintet is.

legyboldog.hu
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De ha ennyire fontos, sőt, nélkülözhetetlen számunkra a víz, és nem
bízhatunk a számunkra közvetlenül elérhető víz minőségében, akkor
mégis mit tehetünk?! Hogyan juthatunk olyan ivóvízhez, ami támogatja
az egészségünket, hosszútávon is?

Felkutattam egy gyors, hatékony, egyszerű praktikát, amely a víz
programozhatóságát használja ki. 

legyboldog.hu

Merthogy a víz
programozható...
Szerkezetéből adódóan a víz képes különböző frekvenciákon információk
befogadására és továbbítására. Ezek az információk pedig lehetnek akár
pozitív vagy negatív érzelmek is. És ha ezt tudjuk, az rengeteget segíthet
nekünk egy jobb életminőség kialakításában.

A technika elsajátításával mindenki képes élő és gyógyító víz előállítására,
ezek felhasználása pedig nagyon sokrétű. Kedvezően hatnak a bőrre, a
szervezetünk hidratáltságára és általános állapotára, illetve a test
szerveinek harmonikus működésére is.

Megtanulnád...?
Szeretnéd elsajátítani a víz programozásának pontos technikáját és jobb
állapotba hozni magad? Első lépésként gyere el egy kötetlen
beszélgetésre, ahol felmérjük, hogy jelenleg hol tartasz a boldogsághoz
vezető úton, meghallgatlak és megnézzük, hogyan tudok neked segíteni!
Itt várom az üzeneted: hajnal@legyboldog.hu



Nem mindegy, 
hogyan lélegzel

A levegő táplál, az élet négy alapelemét: az oxigént, nitrogént,
hidrogént és szenet bejuttatja a testbe. 
Méregtelenítő hatása folytán megtisztítja a vért, és a tiszta tápanyagok
eljutnak a sejtekhez.
Megszabadítja az idegeket a savak elnyomó erejétől. 
A levegő gyógyít, mert a szervezet a vér segítségével felold minden
méreganyag lerakódást, s ennek nagy részétől pont a légzés útján
szabadulunk meg. 
A helyes légzés újjáéleszti az idegközpontokat. 
Segít az emésztésben, a tápanyagok elégetésében, és a salakanyagok
eltávolításában. 

A levegő a víz mellett a másik elem, ami nélkül a földi élet nagyon rövid
ideig, mindössze percekig lehetséges.

Ahhoz azonban, hogy ezek a hatások maximálisan érvényesüljenek, oda
kell figyelnünk a légzésünkre. Nem mindegy ugyanis, hogyan végezzük ezt
a mindennapi tevékenységet.

legyboldog.hu
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A helyes légzés kutatása
közben megértettem, hogy csak
a gyógyító, energiaszint növelő

légzés megtanulása vezet valós
eredményre. 



javul a szervezet vér- és oxigénellátása, ettől ellenállóbb lesz és szinte

minden betegséget könnyebben legyőz. 

megszűnik a köhögés, a fulladás, a nehézlégzés

a szervezet átáll egy egészségesebb működésre

javulnak a belső folyamatok, a keringés, az anyagcsere

normalizálódik a vérnyomás, a pulzus, a vér pH értéke

könnyebben elérhetővé válik az optimális testsúly

csökken a stressz

javul a koncentráció, a közérzet, a terhelhetőség

jobb lesz az alvás, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz felnőtt, gyerek

egyaránt

legyboldog.hu

Az egészséges légzés
hatására...

Egészségmegőrzésre, teljesítménynövelésre tehát kiváló módszer,
ha helyesen lélegzünk! Segítségével az ember újra kezébe veheti a
testi, lelki, szellemi egészsége feletti irányítást. 

Ha érdekel a pontos módszer és szeretnél többet tenni a testi-lelki
egészségedért, találkozzunk! Szeretettel várlak egy beszélgetésre,
hogy megnézzük hol tartasz most és hogyan tudlak én segíteni a
boldogság megteremtésében!

írj nekem a hajnal@legyboldog.hu címre és segítek!



A mozgás, 
az örök ifjúság forrása
A világegyetemben minden mozgásban van. Ez alól - sokszor bármennyire
is szeretnénk - a testünk sem kivétel. Azt gondolom, hogy a
kiegyensúlyozott, egészséges élet érdekében a mozgást valamilyen
nekünk tetsző formában az életünk részévé kell tennünk. 
Talán nem is gondolnánk, de ez nagyjából mindenre hatással van. A
keringésre, az emésztésre és persze a mentális egészségünkre is. 

Hiszem azt, hogy itt is él a “személyre szabottság szabálya”. Egyetlen
mozgásformát sem lehet mindenkire rákényszeríteni. Nem működnek a
sablon megoldások, mindenkinek meg kell találnia azt, ami igazán hozzá
passzol és amit nem kötelező feladatként, hanem élvezettel tud végezni.
Legyen ez súlyzós edzés, jóga, pilates, futás, biciklizés vagy akár egy igazán
ütemes séta… reggel, délben vagy este… amikor jól esik. A lényeg a
rendszerességben rejlik.

A boldogsághoz vezető út ezen építőkövét, azaz, hogy milyen mozgást
ajánljak, nem volt könnyű megtalálni. 
Fontos követelmény volt, hogy mindenki által elvégezhető legyen, időben
legyen rövid, ugyanakkor legyen nagyon hatékony is.  
Találtam egy speciális jóga gyakorlatsort, ami ezeknek a szempontoknak
tökéletesen megfelel, bónuszként pedig a testi-lelki megfiatalodásban is
segít.

Meggyőződésem, hogy mindenki önmaga saját egészségének és
fiatalságának forrása lehet. Rajtunk múlik minden! Ezért azt tanácsolom
mindenkinek, hogy kezdjen bele bátran, ne várjon a következő hétig,
hónapig, vagy január 1-ig. Kezdje el ma, hogy aktiválja a saját testében az
élet megújulási mechanizmusát, hogy minél előbb elindíthassa a
fiatalodás folyamatát. Hisz csak 15 perc naponta.

legyboldog.hu
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Ha megtanulnád az általam javasolt jóga gyakorlatokat, írj
nekem ide és kérd a videós segítséget! És ne feledd, ha szeretnél
a mozgás mellett más területeken is hatékonyan fejlődni,
örömmel segítek! Kezdjük egy beszélgetéssel!

Itt várom a leveled: hajnal@legyboldog.hu

hozzásegít az energikus közérzethez,

gyógyír ízületi bántalmakra,

Fejfájásra,

jó hatással van légzőszervekre,

harmonizálja a pajzsmirigy működését,

normalizálódik a testsúly, 

elősegíti a ráncok kisimulását,

 a narancsbőr megszűnését,

felgyorsul tőle a haj növekedése,

segít beállítani a menstruációs ciklust

legyboldog.hu

Mire számíthatsz, ha mindennap
végzed a gyakorlatokat?

Tanuld meg te is!



Abban egyetérthetünk, hogy az eddig felsoroltak mellett alvás is
elengedhetetlen az életben maradásunkhoz. 
Testi és lelki egészségünk szempontjából pedig fontos, hogy az alvásunk
mély, pihentető és regeneráló legyen.
Ha nem alszol eleget, vagy egész éjjel csak forgolódsz és idegesen nézed
az órát, majd megállapítod, hogy mindjárt kelned kell… akkor másnap nem
csupán a fáradtsággal kell megküzdened. A nem megfelelő minőségű
alvás ugyanis számos módon gyakorol negatív hatást a szervezetünk
működésére. Befolyásolhatja a hangulatod, az agyad és a szíved
működését, a fókuszáltságod, az immunrendszered állapotát vagy épp a
kreativitásod.

Manapság minden eddiginél több olyan külső tényezővel vagyunk
körülvéve, ami jelentősen befolyásolja az alvásunk minőségét. A saját
szokásainkról nem is beszélve… Ilyen például a késő esti tv-zés, mobilozás
vagy bármilyen képernyő előtt töltött idő is. De ha már a külső tényezőket
említettem… A kutatásaim során találtam egy igen hangsúlyos területet,
amellyel mindenképpen érdemes foglalkozni a pihentető alvás érdekében.
Ezek pedig a minket körülvevő, természetesen jelen lévő sugárzások.

Maximum 8 napig bírjuk
alvás nélkül...

legyboldog.hu
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A Föld természetes sugárzásai nélkül nem létezhetne a bolygónk. Ilyen a
Hartmann sugárzás vagy a vízér sugárzás is például. Minden energiát
bocsát ki magából, így mindennek van egy frekvenciában mérhető
rezgése. Ezek a rezgések pedig hatással vannak minden élőlényre, sok
esetben pozitívan de előfordul, hogy károsan…

Egy átlagos napunkon is számos alkalommal kerülünk ezeknek a
sugárzásoknak a hatáskörébe, hol az egyikbe, hol a másikba. Lehetetlen
kikerülni őket. A gondot az okozza, amikor 6-8 órát vagy még többet
töltünk egy adott sugárzás hatóterében (pl. alvás közben) és esetleg az
negatívan hat a szervezetünkre.
A földsugárzások erős hatása nagy szerepet játszhat az egészségügyi
állapotunk alakulásában, egy nagyon erős betegítő faktor lehet egyes
esetekben, ezért érdemes figyelni rájuk.

Nem újkeletű dolog ez. Régen az emberek ezzel tisztában voltak. Tudták
például azt is, hogy a kutyák ösztönösen megérzik a “jó sugárzást”. Ezért
megnézték, hogy hova fekszik a kutya és oda helyezték az alvóhelyüket. 

Szerintem kulcsfontosságú volna, hogy ezeket a sugárzásokat figyelembe
véve mindenki felmérje az ideális alvóhelyét, ezáltal rendkívül sok
kellemetlenségtől meg tudnánk szabadítani magunkat. 

legyboldog.hu

Ezért is gondolom, hogy az
alvás szintén egy

kulcsfontosságú pillér a
boldogsághoz vezető utunkon. 



Minden élet alapja a Nap, aminek mindig is különös tisztelettel adóztak az
emberek, sőt.. sok kultúrában istenként imádták.

Életünk során folyamatosan kérdéseket teszünk fel és keressük a
válaszokat. Természetes késztetésünk, hogy megértsük a minket
körülvevő világot és benne önmagunkat. Szeretnénk kiteljeseni,
megvalósítani önmagunkat, teljes, boldog, kiegyensúlyozott életet élni. De
mégis hogy jön ez most ide, a Naphoz?! 

Létezik egy különleges módszer, ami alighanem a legegyszerűbb és
legköltségkímélőbb módon járulhat hozzá egy boldogabb, egészségesebb
élet megteremtéséhez. Úgy 10 évvel ezelőtt hallottam először erről.

Egy napsütéses júniusi délután vendégségbe mentem egy külföldi
családhoz. A társaságban volt egy orosz hölgy is, Szvetlána, aki a
beszélgetések folyamán odajött hozzám és megkérdezte: érdekel-e a
sikeres és egészséges élet titka, amit egy egyszerű kazah traktoros hagyott
itt az emberiségnek?

Ez volt a Napnézés, aminek pontos technikája van.

Nap nélkül nincs élet...

legyboldog.hu
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energikus, egészséges test, testi jóllét
kiegyensúlyozott személyiségjegyek megjelenése
álmaid, vágyaid katalizálódnak, megvalósulásuk energiát kap

Hatásait pedig testi-lelki-szellemi szinten érzékelheted:

Miután megtanultam a lépéseket és tudtam, mire kell figyelni, nem
maradt más hátra, mint kipróbálni a gyakorlatban. Csak csodálattal tudom
emlegetni a tapasztalataimat. Az életemben rengeteg változást hozott –
erőt, vidámságot, összeszedettséget, jobb közérzetet. 

Összefoglalva azt mondhatom ennyi év aktív gyakorlás után, hogy a
módszer elsajátítása életem legfantasztikusabb ajándéka lett. Mindig
kéznél van, tőlem függ, könnyen és ingyen kivitelezhető, élettani hatása
elvitathatatlan. 

Ahhoz a tényhez, hogy az életem sikeresen és egészségesen zajlik – biztos
vagyok benne, hogy csak a Napnézés ugyan nem elégséges, de szükséges
feltétel. 

legyboldog.hu

Megtanítalak!
Ajánlom ezt a különleges módszert mindenkinek, és szívesen
segítek a pontos technika elsajátításában! Vedd a kezedbe a
testi-lelki egészséged, segítek elindulni az úton! Kezdjük egy
beszélgetéssel!

Ehhez vedd fel velem a kapcsolatot itt: hajnal@legyboldog.hu



A legfontosabb
mozgatórugóink: a célok
A célok tartanak életben minket. Talán elrugaszkodott kijelentésnek
hangzik, pedig nagyon is valóságos. Ha hatékonynak érezzük magunkat,
akár a munkánkban, akár a személyes feladatainkat illetően, az jó hatással
lesz az önbizalmunkra és minden egyes elért céllal jobban fogjuk érezni
magunkat a bőrünkben. Ezzel szemben a céltalanság szinte garancia a
boldogtalanságra. 

Kutatások igazolják, hogy ha a személyes céljainkért dolgozunk, az
nagyban hozzájárul a lelki jóllétünkhöz és a célok elérése boldogságot
okoz.

Ha nincsenek célok az életünkben, mindegy, hogy mekkorák vagy milyen
jellegűek, csak sodródunk és értelmetlennek érezzük az életünket. Ezzel
szemben, aki tudatosan tervezi a napjait, heteit és akár több éves
távlatban gondolkozva nagyobb célokat is képes kitűzni, hogy tartósan
dolgozzon értük, garantáltan boldogabb és kiegyensúlyozottabb lesz.

Sajnos azonban a legtöbb célunk megreked az álmodozás szintjén… de
miért van ez?! A baj legtöbbször nem maga a cél, hanem a
megfogalmazás és a részletek hiánya. A siker érdekében érdemes szem
előtt tartani néhány szempontot.

Ebben segít a SMART célkitűzés technikája. Az angol rövidítésekből áll
össze a név (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound), ami
gyakorlatilag az “okos” célkitűzést jelenti. 
És hogy miért érdemes ezt alkalmaznod? Ha a célokat a pontosan
meghatározott szempontokat figyelembe véve határozzuk meg, nagyobb
eséllyel fogjuk elérni őket!

legyboldog.hu
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Ahhoz viszont, hogy tényleg a saját céljaidért dolgozz és önmagadat
valósítsd meg, ne valaki más elvárásainak akarj megfelelni, szükség lehet
lépéseket tenni önmagad mélyebb megismerése felé is. Hogy pontosan
tudd, merre indulj és mik a valódi céljaid, amik téged boldoggá tesznek!
Ha úgy érzed jó lenne, ha valaki segítene ezen az úton, vedd fel velem a
kapcsolatot, meghallgatlak és ajánlok bevált módszereket!

Ide írhatsz nekem: hajnal@legyboldog.hu

Specifikus 
Határozd meg minél konkrétabban a célt. 

legyboldog.hu

Milyen egy jó cél?

Mérhető 
Érdemes amennyire lehet, számszerűsíteni a céljaidat, hogy
kézzelfoghatóvá tedd őket.

Elérhető
Az az ideális, ha a célunk kihívást jelent, de nem támaszt irreális elvárásokat
magunkkal szemben.

Releváns
Összhangban áll ez a többi céloddal, az életeddel? Most van itt az ideje,
hogy ezen dolgozz? Valóban a TE célod?

Határidőhöz kötött

A halogatás a célok legnagyobb ellensége, ezért határozz meg egy tartható
és reális határidőt!

Nem tudod, merre indulj?



Észrevetted már, hogy gyakran újra és újra ugyanazokban a helyzetekben
találod magad? Mintha mindig ugyanaz a jelenet játszódna körülötted,
csak más szereplőkkel. Amíg az ember nem kezd el foglalkozni a mentális,
illetve szellemi fejlődésével és saját maga megismerésével, addig gyakran
ugyanazokat a köröket futja anélkül, hogy tudatában lenne. A legtöbben
ugyanis nem ismerik a saját működésüket és nem tudják, miért reagálnak
úgy bizonyos helyzetekre, ahogy… vagy nem értik, miért hoznak
sorozatosan rossz döntéseket.

Természetesen egyik sem véletlen. Sokan akkor nyitnak az önismeret felé,
amikor összecsapnak a hullámuk a fejük felett, káosznak érzik az életüket
és nem tudják, merre tovább. Iránymutatásra vágynak. Én ilyenkor mindig
azt javaslom, hogy kezdd magaddal! Ismerd meg önmagad, legyél
tisztában a személyiséged jegyeivel azzal, hogyan működsz bizonyos
helyzetekben és miért! Ha megérted, hogy mi zajlik le benned és
megtalálod a berögzött gondolataid, hiedelmeid (sokszor gyerekkori)
forrását, felszabadíthatod magad mindezek hatásai alól és
megismerheted a valódi önmagad!

Ismerd meg magad!

legyboldog.hu
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Minden magadra vett külső hatás és befolyásoló tényező nélkül. Ezt
azonban egyedül megtalálni lehetetlen. Rengeteg olyan hatás ér minket
életünk első éveiben, ami óriási mértékben befolyásolja a felnőtt életünk
alakulását. Egyetlen elejtett mondat felelős lehet a későbbi döntéseidért,
választásaidért anélkül, hogy ennek tudatában lennél vagy emlékeznél rá.

És persze vannak a személyiségednek olyan jellegzetességei is, amelyekre
eddig a saját hiányosságodként gondoltál és hibaként tekintettél rá, pedig
ha tisztában vagy a személyiség típusokkal és a jellemzőikkel, rájössz, hogy
egyrészt nem vagy egyedül és nincs veled semmi baj, másrészt pedig
teljesebb képet kaphatsz önmagadról és tudod, hogyan kamatoztathatod
az erősségeidet.

legyboldog.hu

Hogyan kezdj hozzá?
Mindezekhez többféle eszköz áll a rendelkezésedre. Ha érdekel,
hogy én mit ajánlok, illetve nekem mi az, ami bevált és amiben
tudok segíteni, írj nekem ide: hajnal@legyboldog.hu

A cél, hogy megélhesd azt, aki
tényleg te vagy.



Az ember társas lény
Természetesen mindenkinek mást jelent a boldogság, de az emberi
kapcsolataink alapjaiban határozzák meg az életünket és a boldogságunk
szempontjából is kulcsfontosságú szerepet játszanak.

Az ember természetes, ősi igénye a másokhoz való kapcsolódás, a
valahova tartozás. Ösztönösen vágyunk rá és akkor érezzük az életünket
teljesnek, ha az emberi kapcsolataink is rendben vannak. 

Több kutatócsoport is vizsgálta, hogy mi is tesz minket igazán boldoggá és
a legtöbb esetben arra jutottak, hogy az, ha minőségi időt tölthetünk a
szeretteinkkel. 

Persze pont ezek a legfontosabb kapcsolataink rejtik magukban a legtöbb
konfliktust és feszültséget is, legyen szó akár párkapcsolatról, akár családi
kapcsolatokról vagy munkakapcsolatról. Gyakran azokkal van a legtöbb
problémánk és konfliktusunk, akik a legközelebb állnak hozzánk, a
legjobban ismernek minket. Ha nincs a birtokunkban megfelelő eszköz
ezek rendezésére, az együtt töltött minőségi idő már nem ugyanazt
jelenti… 

legyboldog.hu
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Hiszem, hogy a legtöbb konfliktus megoldható lenne vagy legalábbis
jelentősen javítható lenne a helyzet, ha a felek megfelelően
kommunikálnának egymással. Legyen szó akár párkapcsolatról, akár
szülő-gyermek kapcsolatról, akár barátságról vagy főnök-beosztott
viszonyról, a kommunikáció a kulcs. 

Ezért, ha a társas kapcsolataidon akarsz javítani két dolgot javaslok: először
is kezdd magaddal! Az előző pontban már beszéltünk az önismeret
fontosságáról, viszont arról még nem, hogy ha magadon dolgozol, te
fejlődsz, azzal hatni fogsz a környezetedre is. Könnyen lehet, hogy az, ami
mindig veszekedéshez vezetett, a tudatosabb énednél már “nem kapcsol
be” semmit.

legyboldog.hu

Hallgasd meg! - Ne vágj közbe, csak figyelj rá.

Fogadd el! - Ne akard legyőzni, nem kell mindig, hogy igazunk
legyen. 

Adj visszajelzést! - Ami jó, azt gyakran természetesnek vesszük,
pedig a dicséret, a nyugtázás csodákra képes. 

Hogyan?

A másik pedig, hogy figyelj a
kommunikációra! 



Az utóbbi néhány pontban különböző megközelítésből ugyan, de az
önfejlesztésről volt szó. Ettől függetlenül egy külön pontot is szenteltem
saját magunk fejlesztésének ebben a listában, mert azt láttam magam
körül az elmúlt években, hogy akik igazán boldogok és jól érzik magukat a
bőrükben, azok mind folyamatosan képezik magukat. Nem hagyták abba
a tanulást az iskola befejezésével és nem dőltek hátra akkor sem, amikor
elérték a nyugdíjas kort. Nem hitték azt soha, hogy ők már mindent
tudnak és nekik ugyan nem lehet újat mondani. Ez a boldogság egyik
kulcsa azt gondolom. Hogy mindig nyitottak legyünk az új ismeretek
befogadására, új területek megismerésére bármilyen témában.

Az új ismeretek elsajátítása frissen tartja az elménket és erősíti az
önbizalmunkat is. Természetes igényünk van a fejlődésre, azt is
mondhatnánk, hogy ez tart minket életben.

Kutatások igazolják azt is, hogy a tanulás leginkább akkor tud pozitívan
hatni a mentális jóllétünkre, ha egy minket érdeklő területen fejlesztjük
magunkat, illetve ha a tanultak által javítani tudjuk az életünk valamelyik
területét - tehát, ha van célja és alkalmazni tudjuk a megszerzett tudást a
gyakorlatban is.

Mindig van mit tanulni...

legyboldog.hu
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hajnal@legyboldog.hu
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ÍRJ NEKEM ITT

Nem kell egyedül
csinálnod, segítek!

Most hogy a végére értünk a 10-es listánknak, nagyon kíváncsi
vagyok, hogy te hol tartasz ezen az úton. 

legyboldog.hu

Meghallgatlak!
Akárhol is tartasz a boldogság, a számodra ideális élet

megteremtésében, időnként fontos, hogy legyen, aki támogat ezen
az úton. Ha kell tanácsot ad, bevált módszereket ajánlj vagy épp csak

meghallgat, ha arra van szükséged!
 

Vedd fel velem a kapcsolatot, találkozzunk és nézzük meg, én hogyan
tudlak támogatni ezen az úton!

legyboldog.hu

Boldogság lépésről lépésre

https://legyboldog.hu/meghallgatlak/
https://legyboldog.hu/meghallgatlak/

