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BOLLA HAJNAL



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, akkor nem fogod

maradéktalanul boldognak érezni magad.
 

Márpedig én hiszem, hogy mindenkinek jár a boldogság és ezt
mindenki meg is tudja teremteni saját magának. Ehhez pedig nincs

szükség elérhetetlen vagy megfizethetetlen dolgokra. 
 

Évek óta foglalkoztat a téma. Kutatásaim során összegyűjtött
anyagokból és személyes tapasztalatokból született meg ez az

anyag, ami bemutatja azt a - szerintem szükséges és elégséges - 10
lépést, amelyek egyedi vagy együttes gyakorlása biztonsággal segít

a boldog élet megteremtésében.



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 is jól legyünk, hogy jól
érezzük magunkat a bőrünkben és az életünk különböző területei
rendben legyenek. Így teremthető meg az a kiegyensúlyozott,
harmonikus élet, amely keretein belül hosszú távra, megalapozottan
biztosított a boldogságunk.

De mi is a boldogság?



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 az élet fenntartásában szerepet kapó
nélkülözhetetlen elemeket, amelyek megléte megkerülhetetlen a
boldogság felé vezető úton. 

Összegyűjtöttem és bemutatom ezeket az összetevőket ebben az e-
bookban, ami mindjárt kiindulópontja is lehet a számodra ideális élet
megteremtésének. Ugyanis ez gyakorlatilag csak rajtunk múlik.
Cselekedjünk, hiszen a boldogság tanulható!

A bemutatott területek közül néhánnyal már egészen biztosan
foglalkoztál, de lehet, hogy olyan elemet is találsz a listában, ami újdonság
lesz számodra. Arra kérlek, rögtön itt az elején, hogy legyél nyitott az új
dolgokkal kapcsolatban, - bár, ha ezt olvasod, akkor annak képzellek :) - és
fenntartások nélkül ismerkedj meg a tanácsaimmal. Utána pedig, ha elég
információ áll a rendelkezésedre, majd eldöntöd, hogy belevágsz-e a
gyakorlati megvalósításba, amivel saját tapasztalatot szerzel.



Mi is ez a 10 összetevő?
Olyan sorrendben fogunk végigmenni az életet fenntartó jelenségeken,
amilyen mértékben szükség van rájuk az élet fizikai, majd szellemi
fenntartásához. Azért kell a fizikai testet támogató dolgokkal kezdeni, mert
azok nem opcionálisak, Nap, levegő, víz, mozgás, táplálkozás, alvás, e-
szmog védelem - alku nélkül szükségesek az élethez. Ezen kívül addig,
amíg a testünk különféle problémái elvonják a figyelmünket, addig nem
tudunk maradéktalanul a lelki, szellemi dolgokkal és az önfejlesztéssel
foglalkozni. 

Ez a felismerés diktálja azt a sorrendet is, hogy elsőként fizikailag érdemes
a lehető legjobb állapotba hozni magunkat, s ezzel elérjük azt is, hogy a
személyiség fejlődése a további lelki, szellemi szinteken is hatékony
legyen.

10 aspektus, amelyek mind az életünk egy-egy fontos részét képezik, sőt
olyan sorrendben beszélünk róluk, amennyire szükség van a.

Ugye Te is tudod, hogy...

 1. Nap nélkül egyáltalán nincs élet? Tehát van dolgunk a Nappal -
megtanítom mi.

2. Az ember csak nagyjából 2 percig bírja ki levegő nélkül? 
Fontos tudni, hogy bizonyos módon kivitelezett levegővétellel a tested
gyógyíthatod is. Vagy tisztíthatod a tudatalatti elméd. Melyiket
választod?

 3. Víz nélkül mindössze 3-4 nap áll rendelkezésünkre a túléléshez és az
egészségünk szempontjából sem mindegy, mennyi és milyen vizet
iszunk? De miért ne igyunk egészségre programozott vizet? 

4. Ugye Te is hallottad, „amit eszel, azzá leszel”? Az egészséget biztosító
táplálékot pontosan úgy kell meghatározni a testünk számára, ahogy
egy motor számára a megfelelő üzemanyagot. Figyelembe kell venni az
egyedi igényeket és  tulajdonságokat a legjobb eredmény érdekében. 



5.  Az univerzumban a legkisebb elemi részecskéktől a legnagyobb
galaxis-halmazokig minden mozgásban van, és emiatt az emberi
mozgás is életünk kötelező része. Én megtanítalak egy olyan
gyakorlatsorra, amely nem csak az egészséged tartja karban, de
fiatalságot is ad!

6. Pihentető alvás nélkül nagyon nehezen megy el egy nap. Nem véletlen,
hiszen maximum 8-10 nap az, amit alvás nélkül még egyáltalán kibírunk…
tanulj meg jól és jó helyen aludni!

Figyeld meg otthonodban, üzletedben, irodádban - jól érzed magad?
Tudsz pihenni? Hatékonyan dolgozni? Mennek az ügyeid karikacsapásra?
Ebben segít kreatív, funkcionális lakberendező szakemberünk
szolgáltatása, aki a feng shui elvrendszere alapján ad tanácsot,
figyelembe véve a berendezési tárgyak funkcionalitását is. 

7. A környezetünk jelentős módon befolyásolja az egészségünket és
modern civilizációs világunkban számos olyan kellemetlen hatásnak
vagyunk kitéve, amelyekre nem is gondolunk, pedig igen károsak. Ilyen az
e-szmog. De hogyan tudunk védekezni ellene? 

8.  Ennyi elem megismerése után a fizikai világból át kell térnünk a szellemi
világba is. Ki vagyok én? Ez az alapvető kérdés. Igazából minden egyénnél
arra keressük a választ, hogy mindennapi életét milyen
hiedelemrendszerre építi, személyisége miben és mennyire tér el Isteni
énjétől és mennyire hajlandó a tudatosság ösvényére lépni. 
A boldogságunkhoz nagyban hozzájárul a társas kapcsolataink sikere is:
legyen ez párkapcsolat, családi vagy munkahelyi kapcsolat, jórészt a
kommunikáción múlik, hogy mennyire lesz kiegyensúlyozott és
harmonikus. Az, hogy hogyan kommunikálunk szintén a személyiségünk
része és fejlesztésével a kapcsolataink is jobbá tehetők.



Mindenkit szeretettel várunk a Légy boldog! programba. Lehet jelentkezni
csak egyes összetevők megtanulására, vagy a teljes program elsajátítására,
sőt, kérhető boldogság tréneri követő szolgáltatás is, ami azt jelenti, hogy
pár hónapon keresztül tudatosan kéred, hogy ne hagyjalak békén,
bizonyos időközönként kérdezzem meg - mit eszel, csinálod-e a tornát,
programozott-e a vized, stb… Szóval vezetlek, bátorítalak, nógatlak, vagy
amit akarsz! 

Hab a tortán...

Egy a célunk: légy boldog!   
Nemrégiben olvastam egy megvilágosodott mester gondolatait, aki
szerint egy boldog embert három alapvető tulajdonság jellemez -
bölcsesség, lelki odaadás és cselekvés. 

A világban már feltárt és meglévő bölcsességek megismerése azt
eredményezi, hogy a megértésen keresztül kedvet kapunk az adott tudás
elsajátításához, annak gyakorlatba ültetéséhez. 

Minél előbb elkezded ezt a folyamatot, bármiről legyen is szó,
összességében - a kívánt eredményen kívül - rengeteg időt és energiát is
megtakarítasz magadnak. 

10. A személyiségfejlesztés eredménye nem lehet kevesebb, mint a
kiegyensúlyozott személyiséged elérése, erre nyújt lehetőséget az a
személyes beszélgetés, amelynek keretében elkészítem a lelki terhektől
mentes harmonikus fényképedet.  

9. A semmittevés a tett halála! A célok tartanak minket mozgásban és a
megfelelő módon kitűzött célokkal akár egyetlen év alatt is gyökeres
változást érhetünk el az életünkben. Ismerd meg a Légy boldog!
programot, vegyél részt benne, tanuld és csináld! Nincs jobb receptem. 



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 kiteljesedni,
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
legolcsóbb módon járulhat hozzá egy boldogabb, egészségesebb élet
megteremtéséhez. Úgy 10 évvel ezelőtt hallottam először róla, azóta is
örömmel gyakorolom, amikor csak süt a Nap.

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

Nap nélkül nincs élet...1



Ez volt a Napnézés, aminek
pontos technikája van.

az energikus, egészséges test, testi jóllét
a kiegyensúlyozott személyiségjegyek megjelenése
álmaid, vágyaid szabályosan katalizálódnak, megvalósulásuk energiát
kap

Hatásai pedig testi-lelki-szellemi szinten érzékelhetők, ilyenek, mint:

Miután megtanultam a lépéseket és tudtam, mire kell figyelni, nem
maradt más hátra, mint kipróbálni a gyakorlatban. Csak csodálattal tudom
emlegetni a tapasztalataimat. A Napnézés az életemben rengeteg és csak
pozitív változást hozott – erőt, vidámságot, összeszedettséget, jobb
közérzetet, anyagi bőséget.
 
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 – csak a Napnézés ugyan nem elégséges, de
szükséges feltétel. 

Megtanítalak!
Ajánlom mindenkinek, szívesen megtanítom! Ehhez vedd fel
velem a kapcsolatot itt:

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



Nem mindegy, 
hogyan lélegzel

A levegő táplál, az élet négy alkotórészét: az oxigént, nitrogént,
hidrogént és szenet bejuttatja a testbe. 
Méregtelenítő hatása folytán megtisztítja a vért, így tiszta tápanyagok
jutnak el 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 pontosan a légzés útján
szabadulunk meg. 
A helyes légzés újjáéleszti az idegközpontokat. 
Segít az emésztésben, a tápanyagok elégetésében és a salakanyagok
eltávolításában. Oxigénje gyógyírként hat a testünkre.

A levegő a Légy boldog! program azon eleme, ami nélkül a földi élet
nagyon rövid ideig, mindössze csak percekig lehetséges, nem véletlen,
hogy a légzéssel foglalkoznunk kell.

Ahhoz azonban, hogy ezek a hatások maximálisan érvényesüljenek, oda
kell figyelnünk a légzésünkre. Nem mindegy ugyanis, hogy hogyan
végezzük ezt a mindennapi tevékenységet.
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A helyes légzés kutatása közben
megértettem, hogy a gyógyító,

energiaszint növelő légzés
megtanulása kötelező, mert az

valós eredményre vezet.



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

Ha érdekel a gyógyító légzés pontos kivitelezésének technikája és
szívesen megtanulnád, írj nekem a info@legyboldog.hu
címre és segítek!

A legtisztább, legegyszerűbb
varázsital - Mi az?3

A vízről sok szempontból, rengeteget lehet beszélni. Tudjuk róla, hogy a
földi élet egyik alapvető meghatározója, az élet nélkülözhetetlen közege.
Az emberi szervezet több mint 70%-át teszi ki ez a vegyület, ahogy a Föld
felszínét is 70%-ban víz borítja.
Viszont az ember számára a víz nem csupán testi létszükséglet, hanem
egy olyan erőforrás is, amelyet naponta hasznosítunk biológiai, higiéniai,
egészségügyi, közlekedési, és termelési szempontból is. 

Ezen felül a víz az az elem, ami sokat segíthet az érzelmi blokkok
oldásában, valamint nyugtató hatással is bír. Biztosan észrevetted már,
hogy egy vízparti séta vagy egy tengerparton töltött nap mennyire képes
ellazítani és feltölteni Téged. 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.



Abban biztos voltam, hogy ha ennyi mindenhez nélkülözhetetlen anyag a
víz, akkor a boldogság egyik alapkövének kell tekinteni, és 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 szervezetünkre káros vegyi anyag, hormon,
gyógyszerhatóanyag mutatható ki a vizekben. A fővárosi csapvízben akár
32 féle gyógyszerhatóanyag is lehet és többek között ez is felelősnek
tartott  az egyre gyakoribb hormonális problémákért, az egészséges
egyensúly felborulásáért. 

Sajnos akkor sem jobb a helyzet, ha ásványvizet fogyasztunk, mert a
műanyag palackokból olyan anyagok oldódnak ki és kerülnek a
szervezetünkbe, amelyek szintén nem támogatják az egészségünket.

De ha ennyire fontos, sőt, nélkülözhetetlen számunkra a víz, ugyanakkor
nem bízhatunk a számunkra közvetlenül elérhető víz minőségében, akkor
mégis mit tehetünk?! Hogyan juthatunk olyan ivóvízhez, ami támogatja
az egészségünket, hosszú távon is, akár egész életünkben?



A tanulás révén!

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

Mivel a víz - szerkezetéből adódóan - képes különböző frekvenciákon
információk befogadására, tárolására és továbbítására. Ezek az
információk pedig lehetnek akár érzelmek is, pozitívak és negatívak
egyaránt. Ha ezt tudjuk, az rengeteget segíthet nekünk egy jobb
életminőség kialakításában.

A technika elsajátításával mindenki képes “halott, élő és gyógyvíz”
előállítására, ezek felhasználása pedig nagyon sokrétű. A halott víz
kedvezően hat pl. a bőrre, az élő víz szervezetünk hidratáltságán kívül
egészségünk általános állapotára, test szerveinek harmonikus
működésére gyakorol hatást, a perszonális gyógyvíz pedig a sejtek,
szövetek regenerációját segíti.

Megtanulnád...?
Érdemes megtanulni, örök életre szóló tudás! 
Ha érdekel, jelentkezz!

Várom az üzeneted: info@legyboldog.hu



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 könnyen elsajátítható és
könnyen, külön eszközök nélkül, kis helyen 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
láthatóan segít.

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

4



Ha megtanulnád az általam javasolt jóga gyakorlatokat, írj
nekem ide és kérd a videós segítséget! 

Itt várom a leveled: info@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

Mire számíthatsz, ha mindennap
végzed a gyakorlatokat?

Tanuld meg te is!



A valóban egészséges
táplálkozás
Nincs könnyű dolga annak, aki “egészségesre szeretné enni magát”, azaz
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 annak megértésére,
hogy miért nem működött hatékonyan 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 ezen alapuló 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 könnyen
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 mérés alapján megismernénk a saját szervezetünk pontos
működését és igényeit.
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Az étrend nem minden...
Amikor a számodra hasznos, mérés alapján meghatározott, a tested
genetikai sajátosságain alapuló tápanyagok listáját megkapod, és 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 szükségletet. Sajnos azonban, ez évről évre egyre nehezebbé válik,
már ha egyáltalán lehetséges… Élelmiszereink vitamin és
tápanyagtartalma az utóbbi évtizedekben a töredékére csökkent, így
naponta több kg citromot vagy épp paradicsomot kellene
elfogyasztanunk… ami persze nem kivitelezhető. Így merül fel a
táplálékkiegészítők szükségessége.

A személyre szabott táplálkozás mellett szükségünk van egészséges
sejtekre és bélrendszerre, hogy amit beviszünk a szervezetünkbe - az
megfelelően tudjon hasznosulni, illetve szükségünk van a megfelelő
vitaminokra is, hogy az immunrendszerünk is maximálisan szolgálhassa az
egészségünket. A sikeres életmódváltás elképzelhetetlen anélkül, hogy
pontos információkkal rendelkezz és tisztában légy a saját szervezeted
igényeivel. 

Azért, hogy komplex segítséget tudjak nyújtani azoknak, akik az
én támogatásommal dolgoznak a saját boldogságuk
megteremtésén, táplálkozási tanácsadó partneremmel segítünk
személyre szabottan. Első lépésben, várunk egy állapotfelmérő
beszélgetésre: https://legyboldog.hu/allapotfelmeres/

Kezdd az állapotfelméréssel!

https://legyboldog.hu/allapotfelmeres/


Abban egyetérthetünk, hogy az eddig felsoroltak mellett az alvás is
elengedhetetlen az életben maradáshoz. 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. Ugye szívesen megismernéd és elsajátítanád az önaltatás
gyakorlatát? 

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.

Maximum 8 napig bírjuk
alvás nélkül...
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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.

A Föld természetes sugárzásai nélkül a bolygónk nem létezhetne. A Föld
geopatikus földsugárzása, a Hartmann háló, a Curry háló, a vízérsugárzás is
mind energiát bocsát ki, így mindennek van egy frekvenciában mérhető
rezgése. Ezek a rezgések pedig hatással vannak minden élőlényre, sok
esetben pozitívan, de bizony 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 és az negatívan hat a
szervezetünkre.
A földsugárzások erős hatása nagy szerepet játszik egészségügyi
állapotunk alakulásában, egyes esetekben nagyon erős betegítő faktor
lehet, ezért kiméréssel érdemes figyelni rájuk.

A fentiek alapján belátható, hogy különös szerepet játszik az, hogy „jó
helyen” van-e a fekvőhelyünk! Mi is számít „jó” helynek? Az, amelyik
mentes mindenféle káros földsugárzástól! Aki reggel úgy ébred, mintha
kerékbe törték volna, annak okvetlenül érdemes megvizsgáltatnia az ágya
helyét. Beszédes jelenség, ha azt figyeled meg, hogy más hely(ek)en
kipihenten kelsz fel. A gyerekek különösen érzékenyen reagálnak a káros
földsugárzásokra, aminek következménye lehet náluk a rémálom, a
fogcsikorgatás vagy éppen az ágyba vizelés, stb. A fenti logika ugyanígy
vonatkozik a munkahelyünkre is, mivel adott munkahelyen 8-10 órát is
eltöltünk. 
Nem újkeletű dolog ez, az emberek régen is tisztában voltak ezzel. Tudták
például azt, hogy a kutyák ösztönösen megérzik a “jó sugárzást”, ezért
megnézték, hogy hova fekszik a kutya és oda helyezték az alvóhelyüket. 

Szerintem kulcsfontosságú, hogy - sugárzások szempontjából -  mindenki
méresse ki szakember segítségével az ideális alvó- vagy munkahelyét,
ezáltal rendkívül sok láthatatlan kellemetlenségtől tudjuk megszabadítani
magunkat.



Lakóingatlanunk berendezése, funkcióinak kihasználtsága, illetve az
esetleges stílusok keveredése is okozhatnak diszharmóniát, amikről nem is
gondolnánk, hogy indokolatlan fáradtságot, nyugtalanságot, rosszkedvet,
kialvatlanságot, stb. okozhatnak. 

Otthonunk belső tereinek megtervezésénél a legfontosabb, hogy
biztosítsuk az energia akadálytalan, szabad áramlását. A lényeg olyan
kedvező körülmények létrehozása az élettérben, ami jótékony hatással van
az egész életünkre: ahol kipihent és energikus lehetsz, jól érzed magad,
ahol lehetőséged van fejlődni, beteljesíteni álmaidat.

És nem csak az ágyunk
lehet rossz helyen!

A feng shui rendszer eredete szerint több ezer éves múltra nyúlik vissza, az
ókori kínaiak ez alapján tervezték településeiket, házaikat, kertjeiket. Ezt a
távol-keleti térrendezési elvet tekintik a lakberendezés alapjának is, hiszen
évezredek óta ismert, és eredményesen gyakorolt módszer. A feng shui
elnevezés, - aminek jelentése „szél és víz” - arra utal, hogy e két elem
közötti tökéletes összhangot kell megtalálni a térben az elv előirányzatai
szerint. 

A feng shui feladata az energiákat felszabadítani, minden tárgynak meg
kell találni a megfelelő helyét és ennek eredményeként kell minden
szobában megőrizni a pozitív (csi) energiákat.

Mindezen hatások
megvalósíthatóak a feng shui
és a funkcionalitás együttes

alkalmazásával.



Már akár egy-egy lakótér átrendezése, vagy újratervezése is sokat segíthet
a harmónia kialakításában. Gondolj csak bele, hogy az ingatlan mely tereit
használod hosszabb ideig….. ott az energiaáramlás zavartalan működése
elengedhetetlen!

Amennyiben saját érzékelésed alapján feltételezed, hogy az otthonodban,
üzlethelyiségedben, irodádban meglévő energiaáramlás

elakadt

vagy csupán kíváncsi lennél arra, hogy milyen a
környezeted feng shui szempontból,

vagy tudatosan feng shui elvek alapján
szeretnéd megterveztetni élettered

ráadásul olyan módon, hogy a funkcionalitást is
figyelembe vesszük,

Kérd kreatív, funkcionális
lakberendező szakemberünk

szolgáltatását!

Írj nekem itt és elküldöm az elérhetőségét!
info@legyboldog.hu



Elektroszmog mindenütt
- védekezz!
Napjainkban a technika rohamos léptékű fejlődése következtében,
akaratunktól függetlenül is ki vagyunk téve jelentős mértékű
elektromágneses hatásoknak.
Elektroszmognak az elektromos és mágneses terek, valamint a
rádiófrekvenciás sugárzások által a szervezetet érő terhelést nevezzük.
Színtelen, szagtalan, tapinthatatlan, fénysebességgel terjedő fotonok
nyalábja, töltéssel rendelkező, energiát hordozó anyag. Az embernek nincs
olyan érzékszerve, amivel annak jelenlétét megtapasztalja.

Az emberi test is az elektromágnesesség alapján működik. Szervezetünk
működési folyamatait töltéssel rendelkező ionok kommunikációja
hangolja össze. Elektroszmogban tartózkodva megnő a testfeszültség, így
a szerveinkben, immunrendszerünkben, idegrendszerünkben a fenti
terhelés miatt működési anomáliák alakulhatnak ki, sőt számos betegség
kockázatát növelheti (alvászavar, ingerlékenység, szív- és érrendszert
érintő betegségek, ismétlődő megbetegedések, meddőség léphetnek fel).

Az elektromágneses sugárzás források lehetnek természetesek, ilyenek a
vihar, a Nap, a Föld, a csillagok, és vannak mesterségesen generált
sugárzások is, azokat elektromos berendezések, a hírközlés eszközei, az
elektromos vezetékek és a váltóáram források hozzák létre.

Elektroszmog mindenhol van, ahol van: elektromos áram (légvezeték,
földkábel, falban futó vezeték, elosztó, hosszabbító, számítógép, hűtő,
lámpa, stb.) és/vagy kábel nélküli adatátvitel (wifi, mobil bázisállomás,
mobiltelefon, GPS, stb.). Ha érdekel, az elektroszmog elleni védelem
kérdése, fordulj hozzám tanácsért itt!
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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 hullámok 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 személyiségjegyeiddel, azzal, hogy hogyan működsz bizonyos
helyzetekben és miért. Ha megérted, hogy mi zajlik le benned és
megtalálod bizonyos berögzött gondolataid, hiedelmeid (sokszor
gyerekkori) forrását, akkor felszabadíthatod magad mindezek hatásai alól
és egyre közelebb kerülhetsz a valódi önmagadhoz.

A cél, hogy megélhesd azt, aki tényleg te vagy - minden magadra vett
külső hatás és befolyásoló tényező nélkül. Ezt azonban egyedül megtalálni
lehetetlen. Rengeteg olyan impulzus ér minket életünk első éveiben, ami
óriási mértékben befolyásolja a felnőtt életünk alakulását. Egyetlen elejtett
mondat felelős lehet a későbbi döntéseidért, adott helyzetben történő
választásaidért anélkül, hogy ennek tudatában lennél vagy emlékeznél rá.

És persze vannak a személyiségednek olyan jellegzetességei is, amelyekre
eddig a saját hiányosságaidként gondoltál és hibaként tekintettél, pedig
ha tisztában vagy a személyiség típusokkal és jellemzőikkel, rájössz, hogy
egyrészt nem vagy egyedül és nincs veled semmi baj, másrészt pedig
teljesebb képet kapsz önmagadról, megtanulod és tudatosan figyelni
fogsz arra, hogy mi módon kamatoztasd az erősségeidet.

Mindezekhez többféle eszköz áll a rendelkezésedre. Ezek közül az egyik a
harmonikus személyiség fénykép létrehozása (ld. 10. pont).

Ki vagyok én? Ismerd
meg magad!8



Ahhoz, hogy cselekvésre fogjuk magunkat, elhatározásra van szükség. És
megfelelő célokra.

Általánosságban mondva: 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 jól-létünkhöz és a célok elérése boldogságot
okoz.

Ha nincsenek célok az életünkben, - legyenek azok bármilyenek, mindegy,
hogy mekkorák vagy milyen jellegűek - akkor csak sodródunk az
eseményekkel a napok forgatagában és értelmetlennek érezzük az
életünket. 

A semmittevés a tett halála9



Ezzel szemben, aki tudatosan tervezi a napjait, heteit és akár több éves
távlatban gondolkozva nagyobb célokat is képes kitűzni, valamint azt,
hogy tartósan dolgozzon értük, garantáltan boldogabb és
kiegyensúlyozottabb lesz.

Az is igaz, hogy néha bizonyos 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. 

Angol rövidítésekből áll össze a név (Specific, Measurable, Achievable,
Relevant, Time bound), ami gyakorlatilag az “okos” célkitűzést jelenti. 

És hogy miért érdemes ezt alkalmaznod? Mert amennyiben a célokat
pontosan meghatározott szempontok figyelembe vételével határozzuk
meg, úgy nagyobb eséllyel fogjuk elérni őket!

Milyen egy jó cél?

Specifikus 
Határozd meg minél konkrétabban a célt. 

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



Ha úgy érzed, hogy a fent leírtak alapján programunk segítene Neked,
úgy vedd fel velem a kapcsolatot és tűzzük ki együtt a Te
boldogságodhoz vezető út céljait!

Ide írhatsz nekem: info@legyboldog.hu

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?

Ahhoz viszont, hogy tényleg a saját céljaidért dolgozz és önmagadat
valósítsd meg, ne valaki más elvárásainak akarj megfelelni, szükséges
lépéseket tenni önmagad mélyebb megismerése felé is. 

Hogy pontosan tudd, merre is indulj és mik is a valódi céljaid, amik téged
őszintén boldoggá tesznek.



Harmonikus személyiség
térkép létrehozása

Magyarországon a fényképen alapuló személyiségelemzést kizárólag
cégünk által tudod igénybe venni.

Az arckép alapján működő személyiségelemzési módszerünk
segítségével...
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pillanatok alatt, tesztek kitöltése nélkül, egy fénykép alapján
elkészíthető bárki általános pszichológiai jellemzése

láthatóvá tehető az egyén két agyféltekéjének, azaz
intuíciójának és logikájának egymáshoz való viszonya,

kimutatható az egyén lelki stabilitásának mértéke

megállapítható a személyiség harmónia-indexe

felfedhető a személy más személyekkel való
összeférhetősége

vallási potenciálja

extrém helyzetekre viselkedési előrejelzés készíthető

megfigyelhetjük az egészségi állapot javulásának vagy
romlásának tendenciáit, a további folyamatoka
prognosztizálhatjuk

ajánlásokat adni az egyén pályaválasztási, szakmai,
munkahelyi orientiációjára

és ami a legfontosabb: konkrét ajánlásokat tudunk adni a
személyiség tartós harmonizálásának kivitelezésére.

A személyiségelemzés történhet személyes részvétellel, vagy bizonyos
módon elkészített fénykép e-mailben való megküldésével.



Az elemzés folyamata
Amennyiben személyesen vagy jelen, úgy a találkozó keretében hozzuk
létre a kiinduló  arcképed - ennek alapján hozzuk létre az élet portréd és a
lelki portréd. E két portré alapján születik a személyiségelemzésed, ami
nem más, mint az adott létezési állapotod feltérképezése, majd annak
megfelelő értékelése. A folyamatban azonnal kideríthetővé válik a
harmónia-indexed. Az elemzés végén írásban kapsz egy 3 oldalas írásbeli
elemzést magadról, ami nem csak megállapításokat tartalmaz, hanem
részletesen leírt, önállóan végezhető ajánlásokat is ajánl a személyiséged
további harmonizálására. Ha az elemzést küldött fénykép alapján
végezzük, akkor annak alapján készül el az élet portréd és a lelki portréd, s
a folyamat innentől a fentiekkel megegyezik.

Az aktuális állapot elemzésének eredménye felvetheti komoly
pszichokorrekció szükségességét is, ebben az esetben az csak személyes
foglalkozás keretében végezhető el.

Miért jó, ha létrehozzuk a
személyiség harmonikus fényképét?

Harmonikus állapotodban erős személyiség vagy, visszatérsz eredeti
életpályádra, van hited és kitartásod,  magatartásod erkölcsi értékeken
alapul, reális terveket szősz, amelyeket meg is valósítasz, felelősséget
vállalsz a tetteidért, a múltat, a jelent és a jövőt megfelelő súlyozással
érzékeled, összefoglalva, Te irányítod az életedet, azaz egészséges, sikeres
és boldog vagy! És én pontosan ezt kívánom Neked! 



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… 

Az ember társas lény...



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.

A másik pedig, hogy figyelj a
kommunikációra! 

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?



Az utóbbi néhány pontban különböző megközelítésből ugyan, de az
önfejlesztésről volt szó. Ettől függetlenül egy külön pontot is szentelek a
saját magunk fejlesztésének, 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  is a boldogság egyik kulcsa - 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 jól-létünkre, ha egy minket érdeklő területen fejlesztjük
magunkat, illetve ha a tanultak által javítani tudjuk az életünk valamelyik
területét - tehát, ha van célja és alkalmazni is tudjuk a megszerzett tudást
a gyakorlatban.

Mindig van mit tanulni...

UTÓSZÓ

Nem kell egyedül
csinálnod, segítek!



Most hogy a megismertettelek a Légy boldog! program
elemeivel, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Te hol tartasz az úton.

 
Ha hajlandó vagy megosztani, én első lépésként - meghallgatlak!

 
Akárhol is tartasz a boldogságod keresésében, a számodra ideális
élet megteremtésében, időnként fontos, hogy legyen, aki tanít és

támogat ezen az úton. Ha kell tanácsot ad, bevált módszereket
ajánl, vagy épp csak meghallgat, ha arra van szükséged!

 

Kezdjük egy
beszélgetéssel!

HAB A TORTÁN
A Légy boldog! programba jelentkezhetsz úgy, hogy csak egyes

összetevők megismerését kéred, de úgy is, hogy a teljes
programot el szeretnéd sajátítani. 

 
Kérhetsz heti/havi személyes boldogság tréneri követő

szolgáltatást is, ami azt jelenti, hogy pár hónapon keresztül
tudatosan azt rendeled meg tőlem, hogy ne hagyjalak békén,
bizonyos időközönként kérdezzem meg - mit eszel, mit iszol,

programozott-e a vized, csinálod-e napi szinten a tornát, hogyan
haladsz a pozitív világérzéssel, milyen visszajelzéseid vannak a

változások tükrében, stb…
 

Szóval vezetlek, bátorítalak, nógatlak, vagy amit akarsz! De tudod,
az általad megfogalmazott célokat el kell érni!

 



megismertetem Veled a teremtés alapelveit,

megbeszéljük, hogy miért van szükség pozitív

gondolkodásra,

hogyan tudod ezt megtanulni és az életedbe beépíteni, 

elvégzem személyiséged elemzését a fényképed alapján,

vetek Neked kártyát, ha érdekel,  

megpróbálunk választ kapni kérdéseidre a nem látható

világból szellemírás keretében, 

tudjuk, hogyan kell megszabadítani a tudatalattit kártékony,

önkorlátozó érzelmi

van megoldás a tudatalatti légzés általi tisztítására is, 

és a továbbiakban képes leszel a tudatalattid - a PC előtt

töltött órák hasznossá tétele révén - software által

támogatott személyedre szabott programozására,

megtanulhatod gyógyító kódok használatát, 

kérhetsz asztrológiai elemzést, 

test által választ adó kineziológiai izomtesztet, és

érintjük a meditáció elsajátításának fontosságát. 

   programoktól azok oldása,  végleges megsemmisítése révén,

 

Mire számíthatsz, ha részt
veszel a Légy boldog!
programban?



info@legyboldog.hu

legyboldog.hu

JELENTKEZZ ITT

Vedd fel velem a
kapcsolatot!

Találkozzunk és nézzük meg, hogyan tudlak tanítani és
támogatni én ebben a “10 lépés a boldogság” kalandban -

ami a kezedben van!

legyboldog.hu

Boldogság lépésről lépésre

Célom nekem is van, az
pedig nem más, mint hogy

légy boldog! 

https://legyboldog.hu/boldogsag-start/

