
„…. minden, ami van, engem szolgál, és nekem segít még akkor is, 

 ha kifejezetten kellemetlen vagy fájdalmas.  

Ennél fogva minden jó, úgynevezett negatív nem is létezik,  

csupán olyan kellemetlen jóról beszélhetünk,  

amelynek bekövetkeztét én tettem szükségessé.” 

Kurt Tepperwein  

 

 

Ez a füzetke RÓLAD szól! Csakis a Te lelki világodat szeretné feltárni számodra. Nem a 

szüleidét, nem a barátodét, hanem a Tiédet. Ezt azért mondom el már itt az elején, mert 

bizonyos kérdéseknél az emberből automatikusan jön az a reakció, hogy Ő a hibás, nem én. Ő 

tehet róla, nem én.  

Annak érdekében, hogy ez elkerüljük kérlek, hogy minden válaszadásnál csakis önmagadra 

összpontosíts, a választ saját magad megfigyelésével add meg.  

Ez fogja meghozni a teljes lelki gyógyulást, ez fog hozzásegíteni ahhoz, hogy ne másokban 

keresd a vétkest. 

A füzetke nem hosszú, de ha alaposan szeretnéd kitölteni, és valóban a lelked mélyéig akarsz 

leásni, akkor akár több hónapig is eltarthat, mire mindenre kimerítő választ adsz. 

Valószínűleg sok helyen a kipontozott rész kevés lesz, amit hagytam Neked a válaszokra. 

Nem baj, fogj egy üres lapot, és írj. Írj ameddig csak jönnek a betűk. 

Legyen hited abban, hogy az égiek vezetik a tollat a kezedben, és minden egyes betű 

megoldást hoz egy-egy nehézségre, feladatra, melyek megoldatlanul halmozódtak fel eddig 

benned.  

Hiszem, hogy az írás maga is egy mágia.  

Azt azonban tudnod kell, hogy minden mágia csak akkor működik, ha őszinte vagy. A 

hazugságot sem a tiszta szívű emberek, sem az égiek nem támogatják. Ezért aztán ne 

pocsékolj tintát arra, hogy becsapd önmagad. Felesleges időtöltés lenne. Amit leírsz, magadért 

írod. Egy boldogabb életért.  

Az életed óceánján egyetlen hajó utazik, és az a tiéd. Te vagy a hajó kapitánya, Te vagy a 

felelős azért, hogy minden kikötésed csodálatos helyeken történjen meg, és kincsekkel 

megrakottan tudj visszatérni a hajóra. Mindenki más legfeljebb matróz lehet, semmi egyéb. 

 

 



 

Hasznosnak érzed az életed az utánad következő generáció számára? Ne gondolkodj a 

válaszon, az első benyomásodat írd le, csak egy határozott igennel vagy nemmel válaszolj. 

…........................ 

 

Nincsenek haszontalan életek. Feleslegesen senki sem születik le a Földre. Annyi történhet, 

hogy nem találjuk meg a célt, amiért itt vagyunk. Nem ismerjük fel pozitív tulajdonságainkat, 

erősségeinket, elbagatelizáljuk tetteinket. Erről azonban nem a sors, nem Isten, és nem a 

szomszéd tehet, csakis saját magunk.  

Keresd meg önmagadban, a lelked mélyén gubbasztó gyermeket. Azt a gyermeket, akit nem 

becsülsz meg eléggé, akit nem dicsérsz meg nap mint nap, akit az egod mércéjével mérsz. 

Bármit is tesz, az kevés az önző-énednek.  

Csald elő magadból most ezt a gyermeket, és gyógyítsátok meg együtt azokat a lelki sebeket, 

melyeket a mindennapos kapkodás, a félelem, a megfelelni vágyás, a körülményekhez való 

alkalmazkodás okozott. 

Tudd, hogy hasznos az életed! 

A hibákkal, tévedésekkel, ballépésekkel együtt hasznos, hiszen tanítasz vele. A világot teszed 

jobbá döntéseiddel! 

 

Milyen negatív töltetű lelki örökséget kaptál a szüleidtől?  

(Itt gondolj a szüleid viselkedésformáira. Pl. gyakran látod rajtuk a félelmet, a váratlan 

helyzetekben való kapkodást, az ingerültséget, ha nem úgy mennek a dolgaik, ahogy 

eltervezték, a pesszimizmust, a haragtartást. Vizsgáld meg, melyek azok a tulajdonságok, 

melyeket átvettél tőlük.) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 

Milyen negatív töltetű lelki örökséget veszel át a hozzád közel álló barátoktól, 

kollégáktól? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Attól, hogy a környezeted olyan, amilyen, neked nem kell kaméleonként beleolvadni az ő 

általuk festett képbe. Te éppen olyan tulajdonságokat hoztál magaddal erre az életedre, 

melyek a javadat szolgálják, és segítenek az utadon. Ami rád ragadt az utad során, az 

lemosható. Az csak ragacs. Ha tisztában vagy azzal, hogy mit szeretnél elérni az életedben, 

milyen életre vágysz, milyen emberekkel szeretnéd magad körbevenni, akkor azokat a pozitív 

tulajdonságaidat vedd elő, melyek ehhez segítenek. A gátló tulajdonságokról tudd, hogy 

vannak, de tudd azt is, hogy nem kell feltétlenül használnod őket. Ha az étteremben háromféle 

menü van, nem kell végigenned mindegyiket ahhoz, hogy életed legízletesebb ebédjéhez juss. 

Elég kiválasztanod a számodra legfinomabbat. A többiről tudod, hogy van, hogy ehetnéd, de 

azt is tudod, hogy most nincs rá szükséged, mert megtaláltad, és kiválasztottad a legjobbat. 

Kezeld így az örökölt negatív tulajdonságaidat. Vannak, de egyenlőre nincs rájuk szükséged. 

 

 

Most vizsgáld meg a pozitív töltetű lelki örökségeket. Ilyen lehet például a határozottság, lelki 

kiegyensúlyozottság, cél kitűzése és teljesítése, boldogság megélése, optimizmus, pozitív 

jövőkép, azonnali gyógyulni vágyás, lelki támasz nyújtása az arra rászorulóknak, 

megbocsátási képesség, az alázat. 

 

 



 

Milyen pozitív töltetű lelki örökséget kaptál a szüleidtől? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Milyen pozitív töltetű lelki örökséget veszel át a hozzád közel álló barátoktól, 

kollégáktól? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vizsgáld meg, merre halad az életedet, és játszd el, hogy milyen idős emberré válsz majd, 

ha minden így megy tovább? Itt a lelki oldalát vizsgáld életednek, ne az anyagit.  

Pillants vissza az előző felsorolásokra, és azoknak a függvényében próbáld meg 

megállapítani, hogy az elképzelt, idős önmagad milyen életet fog élni? Írd le néhány 

mondatban az érzéseidet. Bánkódni fog-e azon, hogy sok mindent kihagyott az életben?  

Boldogsággal tölti-e el, hogy képes volt megbocsátani az embereknek? Írj le mindent, amit 

érzel. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vajon olyan életet élsz, amelyben jól érzed magad, vagy csak másoknak akarsz megfelelni 

nap mint nap? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Mit érzel a legnagyobb tehernek jelenlegi életedben? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

Jelenlegi tudásod szerint tudsz változtatni a dolgokon, vagy túl erősek a korlátok körülötted? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Képes leszel megtenni a lépéseket, hogy változtass az életed azon részein, melyek nem 

szolgálják a boldogságodat? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ha igen, akkor nézzük, hogy melyek azok a lépések, melyeket muszáj megtenned a 

változás érdekében (és talán eddig soha nem mertél velük szembenézni)? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Azt mondjuk, hogy minden lépésünk tanít. A „ballépéseink” is. De tudnod kell, hogy a 

ballépés sem rossz lépés, pusztán egy kerülő út neve. Ilyenkor annyi történik, hogy mai 

szóhasználattal élve teszel néhány kerülőt, mire a célhoz érsz. Bizonyára akadt volna rövidebb 

út is, de ott számodra kevés lett volna a tanulni való, éppen ezért a lelked a hosszabb utat 

választotta (még ha az kissé keservesebb is.) Ne bánd! 



Inkább tekints vissza életedre, és sorold fel azokat a – mai szemmel ballépésnek látszó – 

döntéseidet, melyekből tanulhatnak tőled gyermekeid, unokáid, a körülötted élő 

emberek. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Most keresd meg azokat a lépéseket, döntéseket az elmúlt időszakban, melyekre büszke 

vagy, boldoggá tesz, hogy meglépted, és a környezeted bátorítást kaphat belőle. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vannak-e olyan kapcsolataid, ahol nem érzed magad egyenrangú partnernek? 

Próbáld meg felsorolni azokat az embereket, akiknél egy-egy találkozás, beszélgetés kapcsán 

nincsenek jó érzéseid, sokkal kevesebbnek gondolod magad nálunk, és úgy érzed alárendelt 

viszonyban vagy velük. Ennek a kérdésnek a megválaszolására térj vissza többször, hiszen 

egyszerre mindenki nem fog eszedbe jutni. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Milyen gát, félelem vagy korlát van benned, ami megakadályoz abban, hogy egyenlő 

szintre emeld magad velük? Csakis magaddal foglalkozz most, ne azt írd le, hogy ő milyen 

ember, hanem hogy önmagadat miért helyezed alárendelt viszonyba. Nehéz feladat, talán a 

legnehezebb! (Butábbnak érzem magam nála, csúnyább vagyok, gyenge vagyok, nem merek 

döntéseket hozni vele kapcsolatban. Mindegy mit írsz, a lényeg, hogy RÓLAD szóljon, ne a 

másik emberről.) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Végig olvasva az előző kérdésre adott válaszokat, lépésről lépésre, mondatról mondatra írd le, 

hogyan tudsz változtatni ezen? Mit fogsz tenni – konkrét lépésként – hogy megváltoztasd a 

helyzetet? Egyet se hagyj ki a sorból! 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

„Sokszor többet adok, mint amennyit kapok!” Ismerős, igaz? 

Vajon miért érzed ezt bizonyos emberekkel kapcsolatban? Találj a közelmúltban néhány 

olyan esetet, amikor ez az érzés kerített a fogságába. Vizsgáld meg újra a helyzetet, és írd le, 

hogy kérték-e egyáltalán a segítségedet? Nem adtál-e túl sokat magadból? Nem volt erőn 



felüli a segítségnyújtás? Ki hozta meg a döntést ezzel kapcsolatban? (Rád lett kényszerítve, 

vagy magadtól tetted?) 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Ha most jönne elő újra ez a szituáció, hogy döntenél? Mit tennél másként? Próbáld meg 

megindokolni, hogy miért tennél így. (Itt kerüld a haragot, a sértettséget, és a megbocsátás 

figyelembevételével hozd meg a döntésedet. Vagyis úgy, hogy mindenki javát szolgálja!)  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Mi az az életedben, amiről egyértelműen kijelentheted, hogy rossz érzéssel tölt el, és 

boldogtalanságod forrása? (Pl. sokszor magányosnak érzem magam, nem tudok feloldódni 

társaságban) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Milyen pozitív tulajdonságokat kellene erősítened magadban ahhoz (próbálj meg többet is 

felsorolni), hogy az előbbi kérdésre megoldást találj? (Pl. az előző magányosságra a 

gyógyír az lenne, ha többet szerveznék én saját magam baráti összejöveteleket, programokat, 

nem csak várnám a meghívásokat, hanem aktív részese lennék a történéseknek.) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Képes vagy-e arra, hogy megtedd a lépéseket a boldogabb életért? 

…................................. 

 

Ebben a táblázatban 50 kis rubrika van. Az elkövetkezendő 50 napban minden este írj be 

egy jó tulajdonságot magadról. Gondolj vissza az adott napra, és ennek függvényében tölts 

ki egy kis kockát. Ne fukarkodj a dicsérettel, értékelj mindent önmagadban, amit másban is 

megdicsérnél. Ha már lúd, legyen kövér. :)  

Ha egy nap kimaradna valami oknál fogva, akkor egy büntető plusz rubrikát rajzolj be 

magadnak! Ezzel is figyelmeztetve saját magad arra, hogy a dicséret önmagunk számára is 

fontos! 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Mik azok a dolgok, melyek hiányoznak az életedből? Ne gondolkodj túl sokat, ne is bíráld 

felül a gondolataidat, írj ítélkezés nélkül. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

A hála egy biztos, erős alapja lehet életünknek. Ha az alapok szilárdak és erősek, akkor a 

házunkat semmilyen külső vihar el nem sodorhatja. Önmagunkat, a lelkünk templomát épp 

ilyen szilárddá kell formálnunk. Ezt pedig csakis hittel és hálával lehet. Érdemes minden 

rubrikánál végiggondolni, mi lenne, ha nem lenne. Milyen lenne nélküle az életem? Lenne 

egyáltalán életem? Most egy nehéz feladat következik. 100 üres kis rubrika, 100 napra, 100 

hálának. Hálás vagyok azért, hogy.... 

Pl.: Élek és lélegzem    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Persze a figyelmetlenség itt is jutalommal jár! :) Ha egy nap elfelejtettél hálát adni valamiért, 

told meg egy plusz kockával a 100-at. 



 

 

Ezt a füzetet csak elkezdtük együtt írni, de arra biztatlak, hogy fejezd be Te. Bizonyára 

vannak olyan területek, melyek számodra fontosak, és jó lenne mélyebben elmerülni bennük. 

Ne tedd le a tollat, írd tovább.  

Kérdezz magadtól, hozd felszínre az elrejtett érzéseidet.  

Nem csak az új év, hanem minden pillanat egy új kezdet, és soha nincs késő belevágni 

önmagunk felfedezésébe. 

Köszönöm, hogy velem töltötted az idődet. 

 

Kívánom Neked, hogy életedet tudd úgy megélni, hogy az a javadat szolgálja. 

Kívánom, hogy a boldogságot ne csak keresd, hanem találd is meg mindenben. 

Kívánom, hogy emberi kapcsolataidban lásd meg a tanítót és a tanítványt, és kívánom, hogy 

mindig kellő alázattal tudj fordulni embertársaid felé. 

Legyen olyan a következő esztendő a számodra, amilyennek megálmodtad! 

 

 

   Szeretettel: 

 

 


