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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, akkor nem
fogod maradéktalanul boldognak érezni magad.

Márpedig én hiszem, hogy mindenkinek jár a boldogság, és ezt
mindenkinek meg is kell tudni teremteni saját magának. Ehhez
alapvetően tudatosságra és tanulásra van szükség, olyanra, ami
könnyen elsajátítható és mindenki számára elérhető. 

Évek óta foglalkoztat a téma. Kutatásaim során összegyűjtött
anyagokból és személyes tapasztalatokból született meg ez az
anyag, ami bemutatja azt a - szerintem szükséges és hatékony 10
lépést, amelyek egyedi vagy együttes gyakorlása biztonsággal előre
visz a boldog élet megteremtéséhez.



A boldogság fogalom viszonylagos, mindenki számára mást jelent,
hiszen mindenki a személyiségétől függően másképp éli ezt meg, de
biztos vagyok benne, hogy a boldogság megélése mindenkiben hasonló
érzeteket kelt, örömöt, jókedvet, elégedettséget, könnyedséget,
teljességet, harmóniát. 

Ezzel kapcsolatban sokan végeztek már kutatást: ezek során
megállapították, hogy leginkább a személyesen megélt élmények
tesznek minket boldoggá, a legtöbb ember számára boldogságot okoz
az is, amikor segíteni tud másoknak, és amikor minőségi időt tölt a
szeretteivel.

Ahhoz, hogy valóban boldognak érezzük magunkat, elengedhetetlen,
hogy egészségesek legyünk, emberi kapcsolataink harmonikusak
legyenek, szeressük a napi munkánkat. Így teremthető meg az a
kiegyensúlyozott 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 annak eléréséhez. Én arra törekedtem,
hogy egységes rendszerbe foglaljam azokat az élet fenntartásában
szerepet kapó és nélkülözhetetlen 10 elemet, amelyek megléte
alapfeltétele a boldogság kialakításának. 

Ebben az e-bookban ízelítőt adok a fentiek megértéséhez, s ez egyben –
egyetértésed esetén - akár kiindulópontja lehet számodra is az ideális
életed megteremtésének, ami gyakorlatilag csak rajtad múlik.
Cselekedjünk együtt: én tanítalak, te gyorsan és hatékonyan tanulsz,
elérhető áron, élőben vagy online.

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
dolgokra 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?

 1. Nap nélkül egyáltalán nincs élet? Tehát van dolgunk a Nappal -
megtanítom élőben vagy online, hogy mi, de az anyagot e-book
formájában is megszerezheted.

2. Az ember nagyjából csak 2 percig bírja ki levegő nélkül? Fontos tudni,
hogy bizonyos módon kivitelezett levegővétellel a testedet 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 legyél képes elkészíteni a testedre szabott
gyógyvizet? Gyere, tanuld meg, vagy kérd az erre vonatkozó e-book - ot!
 
4. Ugye Te is hallottad, hogy „amit eszel, azzá leszel”? Az egészséget
biztosító táplálék összetételét pontosan úgy kell meghatározni a
testünk számára, ahogy egy motor számára a megfelelő üzemanyagot. 

Olyan sorrendben fogunk végigmenni az életet fenntartó jelenségeken,
amilyen mértékben szükség van rájuk az élet testi, lelki és szellemi
fenntartásához. Azért kell a fizikai testet támogató dolgokkal kezdeni, mert
azok nem opcionálisak, Nap, levegő, víz, mozgás, táplálkozás, alvás,
környezeti hatások elleni védelem - alku nélkül szükségesek az élethez.
Ezen kívül addig, amíg a testünk különféle problémái elvonják a
figyelmünket, addig nem tudunk maradéktalanul a lelki és szellemi
dolgokkal, azaz a személyiségünk megismerésével és az önfejlesztéssel
foglalkozni. 

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

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

Ugye Te is tudod, hogy...

http://legyboldog.hu/
http://legyboldog.hu/


Figyelembe kell venni a test egyedi igényeit az egészséget biztosító
táplálkozás kialakítása érdekében. Na, és az örök téma: a fogyás
(www.jofogyast.hu). Erre is vannak különleges praktikáink, jelentkezz be
„Életmódváltás személyre szabottan” díjmentes élő vagy online
konzultációnkra és tanításainkra. . 

5. Az univerzumban a legkisebb elemi részecskéktől a legnagyobb
galaxis-halmazokig minden mozgásban van, és emiatt az emberi
életünknek is kötelező eleme a mozgás. Megismertetlek a nevéhez méltó,
fantasztikus „Fiatalság forrása” nevű gyakorlatsorral, amely az
egészségedet tartja karban. 

7. Az otthoni és az irodai, munkahelyi környezetünk jelentős módon
befolyásolja az egészségünket. Modern világunkban számos olyan
kellemetlen hatásnak vagyunk kitéve, amelyekre nem is gondolunk,
ilyenek az átgondolatlanul berendezett otthonok és munkahelyek
hatásai, valamint az elektromos berendezések, mobiltelefonok káros
sugárzásai, az e-szmog. De hogyan tudsz védekezni mindezek ellen? 

6. Pihentető alvás nélkül nagyon nehezen megy el egy nap. Nem véletlen,
hiszen maximum 8-10 nap az, amit alvás nélkül még egyáltalán kibírunk…
ismerd meg a titkot, hogy lehet jó helyen jót aludni. 

8. Ennyi elem megismerése után a fizikai világból át kell térnünk a lélek és
a szellem világába 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. E kérdéskör
keretein belül meg kell értened az önismeret fontosságát és el kell
indulnod önmagad felé, amihez egyszer megértendő és elsajátítandó,
viszont egy életre szóló elméleti és gyakorlati tudást kapsz tőlem – s tied a
pálya! 

9. Lélektérkép – ismerd meg Önmagad!
Észrevetted már, hogy gyakran újra és újra ugyanazokban a
helyzetekben találod magad? Mintha mindig ugyanaz a jelenet
játszódna körülötted, csak más szereplőkkel. 

http://jofogyast.hu/
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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
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 nálunk rendelkezésedre –
meghallgatlak, kérésedre kártyát vetünk, használhatjuk életeseményeid
megértésre a szellemírást, valamint a csak nálunk elérhető,
Magyarországon egyedülálló fényképes személyiségelemzés alapján
szembesülhetsz önmagaddal. Még van pár további praktika is a
tarsolyunkban, de azt már személyesen!

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. 

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! 

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
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 nálunk rendelkezésedre –  



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
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 nálunk rendelkezésedre –
meghallgatlak, kérésedre kártyát vetünk, használhatjuk életeseményeid
megértésre a szellemírást, valamint a csak nálunk elérhető,
Magyarországon egyedülálló fényképes személyiségelemzés alapján
szembesülhetsz önmagaddal. Még van pár további praktika is a
tarsolyunkban, de azt már személyesen!

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. 

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! 

meghallgatlak, kérésedre kártyát vetünk, használhatjuk életeseményeid
megértésre a szellemírást, valamint a csak nálunk elérhető,
Magyarországon egyedülálló fényképes személyiségelemzés alapján
szembesülhetsz önmagaddal. Még van pár további praktika is a
tarsolyunkban, de azt már személyesen!

10. Légy boldog! 
Mindenfajta személyiségelemzésnek csak akkor van értelme, ha a
fejlesztésnek is teret adunk. A fejlesztés eredménye nem lehet kevesebb,
mint a kiegyensúlyozott személyiséged elérése, erre nyújt lehetőséget az
a személyes élő vagy online beszélgetés, amelynek keretében elkészül a
lelki terhektől mentes harmonikus fényképed, amelynek további
felhasználására is adunk tuti receptet. 

Hab a tortán...

Mindenkit szeretettel várunk a Légy boldog! Programba. Lehet
jelentkezni csak egyes elemek megtanulására, vagy választható
alkalmas bérlettel akár 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 szeretnél! 

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. 
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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.

UTÓSZÓ
Mindig van mit tanulni...

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!

Vedd fel velem a 
kapcsolatot!

+36 70 7332215 ( Viber, WhatsApp)

info@legyboldog.hu

 legyboldog.hu

legyboldog.hu

Boldogság lépésről lépésre

JELENTKEZZ ITT

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

boldog! 

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

