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Köszöntelek a Tudatos Teremtés világában. Ez a pdf az „Önszeretet, Fizikai 

és Lelki egészség” önfejlesztő csomag része.  

A két hanganyag és a pdf-ben foglaltak segítségével egy olyan útra léphetsz, 

melynek segítségével a saját kezedbe veheted tested, lelked és szellemed 

egészségét és hármójuk egyensúlyát.  

 

Eljött az ideje a pozitív változásoknak!  

 

Ez a MOST a legtökéletesebb pillanat ahhoz, hogy jelen lévővé válj 

testedben, szívedben, elmédben. Hármójuk egységében végtelen nagy erő 

lakozik és neked jogod és lehetőséged van arra, hogy ezt a hatalmas erőt 

tudatosan irányítsd, és életed jobbítására fordítsd! 

 

A hatékony megerősítésekkel és a jól feltett kérdésekkel könnyű dolgozni. 

Öröm és felszabadultság a kísérője annak, amikor megszabadulsz a régi, 

negatív meggyőződésektől és hitrendszerektől Csak azért, mert anno 

valamikor elhittél és magadévá tettél egy negatív meggyőződést és akadályozó 

gondolatot önmagaddal, az életeddel és a világgal kapcsolatban, még nem 

jelenti azt, hogy az igaz is volt. 

Gyermekként őszintén elhiszünk mindent, amit látunk és hallunk 

szüleinktől, tanárainktól és a médiától. Most lehetőséged nyílik arra, hogy 

ezeket a dolgokat megvizsgáld, felülbíráld és átírd.  

 

Itt az ideje, hogy új, életképes „bőség – magocskákat” ültess a kertedbe, 

(elmédbe és szokásaidba) és megfelelőn gondozd őket.  
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Ne feledd: Az Élet szeret Téged és a lehető legjobbat akarja megadni Neked! 

Megérdemled, hogy önszeretetben és a hozzád méltó önértékelésben élj nap, 

mint nap!  

 

Minden nap hallgasd meg – akár többször is – a támogató, megerősítő 

hanganyagot, és minden este hallgasd meg a meditációt! Olvasd el többször 

ezt a pdf-et, mélyítsd el a tudatásodat és a mindennapi pozitív rutinodat! 

 

Én a fokozatosságnak és az örömteli dolgoknak vagyok a híve. Tudom, hogy 

az, amit örömmel, jó kedvvel és lelkesedéssel csinálunk, 1000x hatékonyabb 

bármely önsanyargató szuper extra módszernél! 

Véleményem szerint – és a tapasztalat is ezt mutatja – sokkal látványosabb 

és sokkal tartósabb eredményeket lehet elérni apró, és örömteli életmód 

váltásokkal. 

 

Mielőtt hozzá látnánk, gyorsan bemutatkozom, hogy tudd, ki vagyok, és 

miért hihetsz nekem!  
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Majoros Melinda vagyok, az önismeret, az önfejlesztés, a testi-lelki-

szellemi egészség, és a nőiség kiteljesítésének lelkes követője és 

szóvivője.  

 

Hiszek abban, hogy az élet a boldogságról, az örömről, és a 

szeretetet megéléséről szól, melyek az önmegvalósítás útját járva 

vállnak a mindennapi életünk részévé. Tudom azt is, hogy ennek 

eléréséhez holisztikus nézőpontra van szükség, mely során mind testi, mind lelki, 

mind szellemi szinten teszünk/cselekszünk. 

 

Küldetésem és célom, hogy hozzá segítsem a hozzám 

forduló embereket  – első sorban a nőket - ahhoz, hogy újra 

felfedezzék azt a csodát, akik ők valójában, és újra 

megéljék teljességüket, belső erejüket , csodálatos energia 

rendszerüket.  

 

Tudom, hogy minden ember képes arra, hogy megvalósítson egy olyan életet, mely 

a szabadságról, a kiteljesedésről és az örömről szól. Azonban ehhez fontos 

elsajátítani néhány olyan dolgot, amiket az idők során elvettek tőlünk, sőt 

megtanították, hogy miként fordítsuk saját magunk ellen úgy, hogy ennek ne 

legyünk tudatában.  

 

A fenti cél megvalósításáért hoztam létre az Élet Öröm oldalt, melyen számos 

segítséget találsz:  

 

Blog bejegyzések, melyek többek között az önismeretről, a tudatos 

életvezetésről, a pozitív gondolkodás kialakításáról, az önbizalom fejlesztésről, az 

egészséges életmódról és az energiarendszerünkről szólnak  
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Képzések: Női önismeret a csakrák világán keresztül; Szakrális Nő útja, 

Bőségben Élek; Hogyan vezess Női köröket?; A sikeres fogyás titka; A boldog 

párkapcsolat titka; Csakra és Aura tisztítás; 1 napos alapképzés a női 

egészségért;  

 

Egyéni tanácsadások: Életvezetési Tanácsadás; Acces Bars kezelés; Csakra és 

Aura tisztítás és feltöltés; Bach-virágterápiás tanácsadás; Párkapcsolati 

elakadások oldása;  

 

 

Számtalan e-bookot írtam már, mely több száz nőnek segített eddig. Ez a mostani 

a Tudatos Teremtéshez ad praktikus és hasznos tanácsokat. Használd bátran a 

benne foglaltakat életed, hitrendszered, meggyőződéseid és egészséged 

helyreállítására.  

 

Szeretettel, 

Melinda 

 

 

Most, hogy bemutatkoztam ugorjunk is fejest a témánkba!  
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Biztosan te is rengeteget olvastál már arról, hogy mennyire fontos a testi 

méreganyagoktól való megszabadulás. Rengeteg recept, diétás módszer és 

tisztítókúra érhető el a neten. Lehet, hogy már te is jó néhányat letöltöttél és 

nagy elánnál belefogtál volna, de amikor megláttad, hogy mi minden kell 

hozzá, rögtön elment tőle a kedved.   

 

Megértelek, én is így voltam velük! 

 

Általában komoly megvonásokat, ízetlen és látványra fura ételeket kellett 

volna enni, azt is minimális mennyiségben. 

De könyörgöm ,  kinek van kedve, ereje,  kitartása egy -egy i lyen 

drasztikus változtatáshoz?!? 

 

MIÉRT ÉRZED ROSSZUL MAGAD! 
 
Az életben számtalan kihívással kerülünk szembe, melyeket igyekszünk a 
lehető legjobban és a lehető legrövidebb idő alatt megoldani. Gondolom ezzel 
Te is így vagy!  
 
Dolgozol napi – jó esetben – 8 órát, építed a karriered, intézed a családi 
ügyeket, gondoskodsz a szeretteidről, tanulsz, hogy megvalósítsd a 
vágyaidat, és mindeközben igyekszel talpon maradni.  
 
De bizony előfordul az – nem is egyszer –, hogy már túl soknak érezzük a 
ránk háruló feladatokat, és egyre kevésbé bírjuk. Nincs energiánk, nyűgösek 
vagyunk, legszívesebben kivennénk 2 hét szabit, és eltűnnénk egy lakatlan 
szigeten, ahol csak pihennénk és süttetnénk a hasunkat...  
 
Neked is ismerős ez az érzés, ugye? 

 
Vágyunk arra, hogy újra energikusak, sikeresek, és hatékonyak legyünk, 
olyan, aki mindent könnyedén elintéz. De nem csak hatékonyak szeretnénk 
lenni, hanem vidámak, egészségesek és vonzók is.  
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Szerencsére tehetünk azért, hogy jobban legyünk!  
 
 
Amikor életmódot akarunk váltani, akkor fontos, hogy azt lépésről-lépésre, 
fokozatosan tegyük meg. 
 
Miért? 
Azért, mert a személyiség nehezen viseli a hirtelen és sok változást, és 
igyekszik mindent megtenni azért, hogy visszaállítsa az eredeti, megszokott 
rendet.  
Azonban ha a változtatás fokozatosan történik, és közben pozitív eredmények 
is születnek, akkor a személyiségünk örömmel elfogadja, támogatja és 
véglegesen beépíti az új dolgokat!  
 
 

________________________________________________________________  

 „Az önszeretet és önmagam tisztelete ott kezdődik, 
hogy nem teszem meg azt, ami testi és/vagy lelki 
fájdalmat okoz nekem, függetlenül attól, hogy ki kéri 
azt tőlem.”  

Majoros Melinda  

________________________________________________________________  
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MIKOR ÉS HOGYAN KEZDJÜK? 
 
Az elménk úgy működik, hogy szereti a mérföldköveket, és szereti azt, ha van 
mihez kötnie a dolgokat. Sokkal könnyebben meg tudja valósítani a célt, ha 
az részekre van osztva, és alá van támasztva objektív érvekkel.  
Ezért a siker érdekében legelőször rá kell nézned az aktuális helyzetedre. 
 

Hogy miért? 
 

Azért, mert csak a jelenlegi állapotod tudatos megváltoztatásával tudsz tartós 
eredményeket elérni. Ha ámítod magad, és egy hamis képből akarsz 
elindulni, kudarcra vagy ítélve. 
 
Nézzünk erre egy példát: 

A célod: 8 kilót lefogyni.  
 
Rossz indítás és kivitelezés: 

Elkezdesz egy drasztikus fogyókúrát, méregtelenítést mindenféle 
felkészülés nélkül. Ez megvonásokkal jár, azaz teljesen másként étkezel 
mennyiségben is és minőségben is, mint eddig. 
Amikor csak és kizárólag étel megvonással próbálkozol, mégpedig úgy, 
hogy nem nézel előtte szembe azzal, hogy miként élsz, mit eszel, és hogyan 
gondolkozol magadról és az ételről, akkor ebben az esetben, tuti bukás lesz 
az eredményed!  
Az kevés – ráadásul az egyik legrosszabb módszer, amit csak választhatsz 
– hogy ész nélkül megvonsz magadtól bármit is! (Erről a témáról 
részleteiben beszélek a Sikeres fogyás titka – kulcs az ideális alakodhoz 1 
napos tréningen.) 

 
Jó indítás és kivitelezés: 
1. lépés -> Felméred, hogy miért akarsz fogyni!  

Megfelelő indokok kellenek, olyanok, amik valóban motiválnak. Ez fogja 
tartani benned a lelket és adja az erőt, ha menet közben elgyengülnél. 
 
 

2. lépés -> Kitűzöd a cél elérésének időpontját és az indulásét is! 
- Ha nincs konkrét időpont, akkor az elméd folyamatosan tolni fogja 
előtted a kivitelezést és a valamikori távoli jövőbe helyezi. Így soha nem 
fogod elérni! 
- Reális időt adsz meg magadnak. Ne akarj 3 nap alatt 8 kilót fogyni. 
- Bontsd reális mérföldkövekre a célig tartó utadat.  
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Pl. Az első héten fél kiló + az életmód váltásban 2 étel elkészítésének a 
módjának megváltoztatása úgy, hogy egészséges legyen + 2 új receptet is 
beveszek. Hetente 2x20 percet mozgok örömmel és tudatosan.  
- Javaslom, hogy hétfői nappal indíts, akkor mindig aktívabbak, 
tudatosabbak és lelkesebbek vagyunk. A hétfőben sok az új dolgokat 
megtámogató energia. Csak figyeld meg magad, hogy milyen vagy hétfőn, 
szerdán, pénteken… 

 
 

3. lépés -> Szembenézel azzal, hogy: 
- Mit, hogyan és hányszor eszel egy nap és mennyit és mit iszol.  
   Ezt egy hétre lebontva. 
- Mennyit mozogsz egy héten. 
   Ha mozogsz, azt élvezettel teszed, vagy szenvedsz közben? 
- Hogyan gondolkozol az ételről és arról, hogy az miként hat a testedre?  
- Milyen hitrendszereid vannak a fogyással és az ideális alakkal 
kapcsolatban? 
- Hogyan vélekedsz a testről, milyen hitrendszereid vannak arról, hogy mi 
az ideális? 
 
 

4. lépés -> Körbe járod a témát és megnézed, hogy milyen módokon lehet 
elérni a kitűzött eredményt. 
- Keresel fizikai mozgással kapcsolatos lehetőségeket. (nem kell heti x óra 
kemény izzadással járó mozgásban gondolkoznod, elég naponta 15 perc 
megfelelően elvégzett mozgás) 
- Keresel olyan ételeket, melyek az egészségedet szolgálják. Ezek 
változatosak, ízletesek és könnyen elkészíthetőek legyenek. Sokszor elég 
az, ha a meglévő receptednél egy-két dolgot kicserélsz. Pl. az ízfokozókat 
és a hidrogénezett növényi zsiradékokat lecseréled egészségesekre 
- Naponta meghallgatod – többször is – az ehhez az önfejlesztő 
csomaghoz kapott két hanganyagot.  
 
 

5. lépés -> Indulj el!  
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Őszinte szívvel ajánlom neked segítségként az egészséged helyreállítása 
és megőrzése érdekében az alábbi két anyagomat: 
 

Őszinte szívvel ajánlom Neked segítségként az 
egészséged helyreállítása és megőrzése érdekében 
az alábbi két anyagomat: 

 

1. Kattints ide és nézd meg >> Így méregteleníts jól 
testi, lelki és szellemi szinten  

2. Kattints ide és nézd meg a >>  Sikeres fogyás titka – 

Kulcs az ideális énhez, az ideális alakhoz  

 

 

TUDATOSSÁGOD FOKA 
 
A legtöbb ember, még ha tudatában is van a testének, a fókuszát főként 
a testével kapcsolatos “problémákra”, elakadásokra irányítja. A 
fájdalmakra, betegségekre, rossz közérzetre és a testével kapcsolatos 
milliónyi ítélkezésére.  
 
Nálad mi a helyzet?  
Te hogyan reagálsz a testedre? 
 
Javaslom 1 hétig, minden nap reggel, napközben és este is irányítsd a 
figyelmedet a testeddel és a kinézeteddel kapcsolatos gondolataidra és 
jegyezd fel őket. Kiváló alkalom erre az, amikor tükörbe nézel. ;-) 
 
Fontos! Ne ítélkezz, maradj éber és tudatosítsd, hogy ez most érted van! 
Azért, hogy a nem építő gondolataidat és hitrendszereidet fel tudd 
fedezni.  
 
 
 
 

http://eletorom-onismeretnoknek.hu/
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Nézzünk egy-két gondolatébresztő kérdést!  

1. Mi van akkor, ha a tested valójában nem egy probléma, ami miatt 
folyton szenvedned és aggódnod kell?  

2. Elképzelhetőnek tartod, hogy a tested folyamatos örömforrás és 
pozitív hozzájárulás legyen az életedben?  

3. Mi minden nyílna meg számodra, ha abbahagynád az 
önsanyargatást és elkezdenéd szeretni és élvezni a tested? 

 

A testednek saját tudatossága van és folyamatosan kommunikál veled! 
A legtöbb ember igyekszik a testtudatosságát és a test éberségét 
kikapcsolni. 
 
Figyeld meg, hogy te hányszor, milyen gyakran mész szembe a tested 
intelligenciájával, tudatosságával? 
Milyen gyakran cselekszel ellentétesen azzal, amit a tested mond neked? 
 

 megeszed/megiszod azt, amiről tudod, hogy a testednek nem esik 
jól és valójában nem szereti 

 beszedsz/magadra kensz olyan kemikáliákat, ízfokozókat, 
mesterséges dolgokat, amiket a tested inkább elkerülne 

 felveszel olyan ruhákat, amikben a tested nem érzi jól magát  

 lefekszel olyanokkal, akikkel a tested valójában nem akar 
érintkezni, kapcsolódni  

 olyan helyekre mész, ahol nem jók az energiák, amik bántják a 
tested 

 
Közben meg a tested folyamatosan üzeni neked, hogy „Állj, ez nem jó, 
ezt én nem akarom!”, és megjelennek a negatív érzések, csalódottságok, 
hogy: „Hát, ezt nem kellett volna!” 
 
A tested mindig figyelmeztet:  

„Figyelj ide, állj meg, ennek nem lesz jó vége.” 
 
A Te dolgod csak az, hogy meghalld és megvalósítsd azt, amit a tested 
üzen neked! 
Ha ellenállsz tested éberségének, akkor annak az lesz a következménye, 
hogy egyre hangosabban fog majd „kiabálni”, egyre hangosabb jeleket, 
tüneteket fog produkálni azért, hogy jobban figyelj rá.  
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Először rossz közérzet, majd jönnek a kisebb fájdalmak, feszülések és a 
test rugalmatlansága, végül pedig az enyhébb és egyre súlyosabb 
betegségek. 
Lásd meg, hogy ez egy folyamat! Hosszú-hosszú évek telnek el, mire a 
test el jut odáig, hogy súlyos betegségbe esik! Végi van lehetőséged 
megállni és változtatni! 
 
 

Szeretnéd élvezni a tested és megengedni, hogy a tudatossága 

hozzájárulás legyen az életedhez? 
 

IGEN? 
 

 
 

Akkor élj mindazzal,  

ami ebben a pdf-ben és a két hanganyagban van! 
 

 

I. MEGERŐSÍTÉSEK 

 

Bármi, amit magadnak mondasz – halkan vagy hangosan – az megerősítés. 

Ha megfigyeled, te is észre fogod venni, hogy ez egy folyamatos párbeszéd, 

ami szünet nélkül zajlik.  

Ezek az éjjel – nappal önmagunknak küldözgetett üzenetek, egyre mélyebb 

utat vájnak az elménkben, a tudatalattinkban. Így egyre erősebbé válnak, 

aminek az lesz a következménye, hogy egyre gyakrabban kezdenek el 

ismétlődni, mígnem uralkodó mintákká válnak és állandósítják a hozzájuk 

tartozó érzelmi állapotot. 

De nem csak így vannak hatással ránk, hanem úgy is, hogy energiát 

küldenek a világba, és az önmagukhoz hasonlatos dolgokat, eseményeket 

vonzzák felénk.  

Ha jó életet akarsz, akkor változtasd meg a fókuszod és a gondolataid 

milyenségét. 
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Életünk minden területén időről-időre szanálunk, rendet rakunk, és alapos 

tisztítást végzünk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a kosz és az elhasznált 

dolgok elborítanak minket, és ellehetetlenítik az életünket. Így van ez az 

elménkkel is, az érzelmeinkkel is és a testünkkel is.  

Az, hogy mit „fogyasztunk” el gondolati szinten, nagymértékben befolyásolja 

az életünk és a testünk állapotát, minőségét.  

A pozitív megerősítések alatt olyan kifejezések és gondolatok tudatos 

megválasztását értem, amelyek segítségével pozitívan hatsz az életedre, a 

testedre. Azaz vagy kiküszöbölsz valami kellemetlent, vagy létre hozol benne 

valami jót és előrevivőt. 

 

Minden, elmédben felmerült gondolat,  

és minden kimondott szó, megerősítés! 
 

A belső párbeszéded egy folyamatos megerősítés. Akár tudatában vagy 

ennek, akár nem!  

Tudatosságra és elszántságra van szükséged ahhoz, hogy kiküszöböld 

azokat a gondolatokat, amik ártanak és nem kívánatos eseményeket 

hoznának az életedbe.  

Tudd, hogy amikor panaszkodsz, akkor megerősíted azt, amit nem akarsz! 

Ne aggódj! Segítek.  

Ebben a pdf-ben rengeteg hasznos tanácsot kapsz és a két hanganyag is 

segítségedre lesz! Neked csak annyit kell tenned, hogy minden nap többször 

hallgasd végig a kérdéseket és megerősítéseket tartalmazó hanganyagot és 

esténként pedig lefekvéskor a meditációt. 

Ha ezeket betartod és az életed részévé teszed, akkor bármire képessé válsz! 

 

Én bízom benned, tudom, hogy képes vagy rá!!!  
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Nézzük meg, hogy mik azok a mentális és érzelmi 

méreganyagok! 

 

Még nincs annyira a köztudatban, pedig óriási hatással vannak ránk az 

úgynevezett "mentális és érzelmi méreganyagok". Ezek azok az érzelmi és 
gondolati mérgek, amik nap, mint nap pusztítanak minket.  
 

Két nagy csoportja van:  

- külső gondolati és érzelmi ingerek (reklám, hírek, filmek, könyvek, 
internet, nem megfelelő zene...)  

- belső gondolati és érzelmi ingerek (félelmek, aggodalmak, negatív 
érzések, múltbéli emlékek, stressz...)  

 

 

2.) Honnan tudhatod, hogy sok benned a lelki méreganya? 

 

– boldogtalan vagy, 
 

– sokszor ok nélkül vagy ingerlékeny, 
 

– a szomorúság minden héten többször 
jelentkezik benned, 
 

– azt gondolod, hogy nem szeretnek, 
 

– úgy érzed, hogy te állandóan csak adsz és 
adsz és adsz, de nincs viszonzás, 
 

– folyton elégedetlen vagy magaddal, 
 

– nehezen engedsz el, és nehezen 
bocsátasz meg, 
 

– nem szereted magad, 
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3.) Honnan tudhatod, hogy sok benned a gondolati méreganya? 

– állandóan pörögnek a gondolataid, nem tudsz 
elcsendesedni 

 

– sűrűn vagy stresszes és ideges, 
 

– túlnyomórészt rosszra számítasz az életedben, 
 

– nehezen döntesz, sokat agyalsz és aggódsz a 

döntéseid előtt, 
 

– gondjaid vannak a célok kitűzésével és 
megvalósításával, 

 

– problémásak az emberi kapcsolataid, 
 

– nehezen jegyzed meg a dolgokat és/vagy 
elfelejted őket, 

 

– mindenhonnan elkésel, 
 

Az, hogy milyen mértékű a méreganyagok felhalmozódása benned, függ az 
életkorodtól, az életmódodtól és hogy milyen régóta élsz úgy, hogy nem 
figyelsz az elmédre, az érzéseidre és a testedre.  

 

4.) Mit tehetsz?  

- Csökkented a negatív ingereket és pozitívval töltöd ki a helyüket.  
- Kevesebbet nézel tv-ét, megválogatod, hogy mit nézel (hatékonyság).  
- Kevesebbet internetezel, megválogatod, hogy mit olvasol és nézel 

(hatékonyság).  
- Elkezdesz az úgynevezett "panasz dumáról" átállni a semlegesebb 

kommunikációra, majd a pozitív hozzáállásra.  
- Tudatosan megválogatod, hogy mire és kire fordítod az idődet és a 

figyelmedet. 
- Elkezded az önismeret útját járni, ezáltal feldolgozni a múltbeli 

sérelmeket (a múlt mérgének az elengedése), és magadhoz veszed 
erőidet és az életed tudatos irányítását. 
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- Megtanulsz meditálni (lehet aktív, mozgásos meditáció és lehet passzív, 
ülős meditáció).  

- Elkezdesz olyan könyveket olvasni, és pl. Youtube-videókat nézni, 
melyeknek pozitív a tartalma és megtanít jól hozzá állni az életedhez. 

Pl. Louise L. Hay; Abraham – Esther Hicks; Bob Proctor, Rhonda 
Byrne...)  

 

Akkor most pontosítsuk, mi mindennel táplálhatod a lelkedet, szellemedet? 

 pozitív gondolatokkal, nevetéssel 
 pihenéssel 

 hálával 
 öleléssel 
 önszeretettel 

 öngondoskodással (figyelsz magadra minden szinten) 
 önismereted mélyítésével 
 légző gyakorlatokkal 

 mozgással 
 aromaterápiával (tiszta illóolajokat használj) 

 színterápiával 
 Bach-virág eszenciákkal 
 természettel való kapcsolódással 

 pozitív zenék és mantrák hallgatásával/éneklésével 

Ezeken felül bármivel, ami számodra örömöt és jó érzéseket okoz! 

 

5.) A pozitív gondolatok ereje. 
 

„Nem az a lényeg, hogy milyen világban élsz, hanem hogy milyen világ él 

benned.” Popper Péter 

Az önmagunkról való gondoskodás a gondolatainkról való gondoskodással 

kezdődik. Azaz figyelünk arra, hogy mit engedünk megjelenni az elménkben, a 

gondolatainkban. A negatív gondolatok lehangolttá, stresszessé tesznek, és 

rombolják az egészséget. 

Ha épp nem vagy jól, akkor tedd fel magadnak az alábbi 2 kérdést:  

- Mit tehetek azért, hogy a lehető legjobban érezzem most magam? 

- Milyen gondolatokat gondoljak, hogy igazán jól érezzem most magam? 
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Alapszabály a boldog élethez:  

Gondolj olyan gondolatokat, amiktől jól érzed magad. Hozz olyan döntéseket, 

amiktől jól érzed magad. 

Amikor meghozol egy döntést, figyeld meg, hogy jól érzed-e magad tőle vagy sem. 

Ha nem, akkor módosíts rajta! 

 

6.) Amilyen a reggeled, olyanná válik a napod! 

 

A reggel első órája kiemelt fontosságú. A napod további élményeit és eseményeit 

nagymértékben meghatározza az, hogy miként töltötted el a reggeled első óráját. 

Ha pocsékul indult, akkor a napod további része is rossz lesz. 

Ha reggel azt gondolod ébredés után, hogy:  

„Gyűlölöm a munkám, utálom a főnököm.” 

„Nem akarok felkelni, mert szörnyű az életem.” 

„Már megint egy újabb szörnyű nap…” 

Akkor ne csodálkozz azon, hogy minden rosszul fog sikerülni 

 

7.) Hogyan indítsd jól a napod? 

Ébredés után hagyj még magadnak 2-3 percet az 

ejtőzésre. - Ugye ez csak akkor tud megtörténni, ha 

előtte való nap időben lefeküdtél és jól zártad az 

estéd. – Gondolatban küldj egy mosolyt az ágyadnak, 

hogy ilyen kényelmes alvást biztosított neked. Majd 

igyekezz meglátni az életed szépségeit, lehetőségeit. 

Gondolj úgy az új napra, mint egy kincses ládára, 

mely számtalan ajándékot rejt neked. 

Mond magadnak:  

„Ez egy csodálatos nap, mely számtalan 

örömmel és ajándékkal lep meg engem.” 

Ezután kelj fel, menj a fürdőszobába és a reggeli 

rutin közben gondolj pozitívan a testedre, az életedre. 

Az apró, egyszerű napi szertartások tudnak hozzá segíteni bennünket ahhoz, hogy 

változtassunk. Az egyik ilyen kis mindennapos segítő szertartás a megerősítésék 
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ismételgetése. Ehhez sehova nem kell menned, nem kell elvégezned tanfolyamokat 

és nem kell plusz időt fordítanod rá. 

Minden, amit gondolni és mondogatni szokunk, az megerősítés.  

Ha megfigyeljük a belső párbeszédünket, azt, amit nap, mint nap magunkkal 

folytatunk, akkor jelenlévővé és tudatossá válunk. Így képesek leszünk arra, hogy 

olyanná formáljuk a gondolatvilágunkat, mely támogatja az életünket. Hiszen az 

önmagunknak küldözgetet üzenetek egyre mélyebb és mélyebb nyomot hagynak az 

elménkben, melyek energiát/rezgést árasztanak a világba, így hozva el számunkra 

pontosan azt, amikre fókuszáltunk. 

Ahhoz, hogy az életünk jobbá tudjon válni, ezeket a megerősítéseket 

tudatosítanunk kell, és ha nem pozitív irányba viszik az életünket, akkor felül kell 

írnunk őket. 

 

Gondold végig az alábbiakat: 

- Mi az első gondolatod, amit magadnak mondasz ébredés után? 

- Mit gondolsz, amikor a tükörbe nézel? 

- Mit gondolsz, amikor ruhát választasz magadnak? 

- Mit mondasz a párodnak, gyerekeidnek legelőször? 

- Hogyan indítod iskolába a gyerekeket? 

 

Néhány ötlet a reggeli készülődéshez: 

 Jó reggelt Élet!  Csodás napunk lesz ma is. Szeretlek. 

 A mai nap tökéletes. Minden a lehető legjobban történik benne. 

 Tükörbe nézve: Jó reggelt {keresztneved}, szeretlek. Ma is tündöklő a 

mosolyod. (és mosolyogj magadra) Csodálatosan nézel ki. 

 Szeretem a ruhatáramat. Csudajó dolgaim vannak.  

 Bármit veszek fel, mindegyikben önmagam maradok. 

A gyerekekkel való közös készülődés során: 

 Szeretek itthon reggelizni. Jó együtt indítani a napot.  

 Csudajó dolog tanulni. Ma is rengeteg új dolgot fogok megismerni. 

 Tele vagyok energiával. Az elmém ma is kreatív és örömmel fogadja és tárolja 

az új információkat. 

 Az osztálytársaim jó fejek, szeretem őket. Ők is szeretnek engem. 

Mint mindennél, a megerősítéseknél is figyelj az egyensúlyra. Ne terheld túl se 

magad se a családodat vele. A lényeg a fokozatosság. A lényeg, hogy jól 

érezd/érezzétek magatokat.  
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Tükörgyakorlat indulás előtt: 

Mikor már kész vagy és indulás előtt állsz, akkor lépj oda a tükör elé, és 

mond magadnak hangosan és szeretettel a következő megerősítéseket:  

- Napról napra egyre egészségesebb és tisztább 

vagyok testileg, lelkileg és szellemileg! (mosolyogj 

) 

- Nagyon jól érzem magam a bőrömben! (mosolyogj 

)  

- Szeretem a testem. Tudom, hogy én alakítom őt 

azzal, ahogy gondoskodom róla. Ez örömmel és 

erővel tölt el! (mosolyogj ) 

- Ma minden könnyedén sikerül! (mosolyogj ) 

- Hálás vagyok az életemért és az összes 

lehetőségért, ami rám vár! (mosolyogj ) 

- Egyszerűen imádom az életem! (mosolyogj ) 

 

Ne feledd: Amilyen a napod, olyanná válik az életed! 
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ERŐT ADÓ KÉRDÉSEK 

 

Biztos te is megtapasztaltad már, hogy bizonyos megerősítő mondatok 

működnek, míg mások meg nem.  

Például, amikor azt akarod, hogy jobb érzéseid legyenek, könnyedén tudsz 

változtatni. Néhányszor elmantrázod azt, hogy: “átjár az öröm és az erő” és 

máris jobban vagy. 

De ha olyan témában akarod megváltoztatni az érzelmi állapotodat, amihez 

sok akadályozó hitrendszer kapcsolódik, ott nem tudsz elérni sikereket, csak 

még frusztráltabbá válsz. Pl.: gazdag vagyok 

 

Gyerünk, próbáld csak ki! 

 

Az elméd programozásának van még egy technikája, melyet 

használnod kell, hogy elméd minden területét elérd. 

 

Ez nem más, mint egyfajta kérdezés technika, melyre Noah St. Jhon jött rá. 

Őszinte szívvel ajánlom a könyvét, melynek címe: A siker titkos kódja. 

 

Mi is ennek az egész kérdéstechnikának a lényege? 

 Megfigyelted-e már, hogy rendszeresen kérdéseket teszel fel 

magadnak? 

 Hogy folyamatosan bombázod magad olyan kérdésekkel, melyek arra 

irányulnak, hogy valami miért nem jó az életedben, miért nem működik 

az életedben? 
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ERŐT ADÓ - KONTRA CSÜGGESZTŐ KÉRDÉSEK 

 

Erőt adó, pozitívan teremtő kérdések – csüggesztő és erőt elvevő 

kérdések 

 

A legtöbb ember öntudatlanul negatív, csüggesztő kérdéseket tesz fel 

magának, utána pedig csodálkoznak, hogy miért rossz az életük, az 

egészségük, az anyagi helyzetük és a párkapcsolatuk. 

 

Miért ilyen kérdéseket teszünk fel magunknak? 

Azért mert gyerekkorban és később felnőtt korban is csak ilyen típusú 

kérdéseket hallottunk a szüleinktől, a barátainktól, a tanárainktól és a 

filmekből. 

 

Hogy is tudnánk más jellegű kérdéseket feltenni, ha nincs rá példánk, 

amiket követhetnénk??? 

 

A folyamatos lehúzó, negatív kérdések — akár tudatosak, akár tudattalanok 

— végső következménye, hogy megteremtődnek számodra a bennük 

foglaltak.  

 

Ugyanis amire folyamatosan a figyelmedet összpontosítod, az megnyilvánul 

az életedben. Tehát ha negatív kérdéseket teszel fel, akkor negatív 

eredményeket kapsz. 

 

Nézzük milyen erőt elvevő kérdések merülnek fel az emberek fejében: 
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 Miért nem szeret engem senki? 

 Miért van az, hogy olyan kövér vagyok? 

 Nekem miért ilyen nagy a hasam? 

 Miért van az, hogy nekem sose jutnak olyan jó lehetőségek, mint 

másoknak? 

 Miért van az, hogy mindig elkések? 

 Miért van az, hogy engem mindig kihasználnak/átvernek? 

 Miért van az, hogy a pénz állandóan kifolyik a kezeim közül? 

 Én miért vagyok ilyen szerencsétlen? 

 

Ugye ismerősek a fenti kérdések? 

 

Javaslom, hogy első körben írd le a 10 leggyakrabban használt erőt elvevő 

kérdésedet és alakítsd át. Majd a következő 10-et, és haladj addig, amíg 

mindet át nem alakítottad! 

 

Az átalakításhoz sok segítséget fog adni neked a hanganyag, ami csomagban 

volt! 
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Köszönöm, hogy elolvastad ezt az e-bookomat, és velem 

tartottál ebben a csodálatos utazásban, mely az elmédben 

lévő erők felszabadítását segítette.  

Egyben gratulálok is, hogy igen is, önmagadra szántad ezt az 

időt, hogy megismerkedj olyan dolgokkal, melyek a javadat 

szolgálják. 

Azok, akik előtted olvasták ezt az e-bookot, és már 

beépítették a benne foglaltakat, remekül érzik magukat. 

Tartozz te is közéjük! 

Most arra biztatlak, hogy mindaz, ami tetszett, ami közel áll hozzád, lépésről-

lépésre építsd be az életedbe. Máskülönben csak ez egy újabb könyv lesz, 

amit elolvastál, amiről tudsz, amit kipipálhatsz. 

 

Ha nem megy egyedül, akkor keress olyanokat, akik szintén változtatni 

akarnak.  

Ha nem megy velük, semmi gond, akkor gyere és kapcsolódj hozzám egy 

egyéni tréningben! 

-------------------------------- 

Ha szeretnél egy hathatós segítséget, mely praktikus és egyszerű tanácsokat 
tartalmaz a mindennapokra a tested egészségének megőrzésre és 
helyreállítására, akkor őszinte szívvel ajánlom neked az Így méregteleníts 
jól testi, lelki és szellemi szinten! e-bookomat.  
 
 Olvasd el azok visszajelzését, akik már aktívan használják a könyvben 
leírtakat:  
 
 “Az idei évem egyik legjobb döntése volt, hogy megvettem. Jó néhány dolgot 
helyre tett bennem, amit eddig rosszul tudtam, és amivel eddig ártottam 
magamnak. Nagyon hálás vagyok érte! Köszönöm!” J. Hajni (32) 
*** 
“Imádtam, hogy tele van a könyv egyszerű, de jól használható gyakorlatokkal. 
Nem is gondoltam volna, hogy ilyen összefüggések vannak.” M. Gabi (28) 
*** 
“Azt szeretem a legjobban ebben a kiskönyvben, hogy holisztikusan 
“gondolkodik”. Melinda nagyon jól és érthetően írja le az összefüggéseket. 
Most már tudom, hogy nem elég csak az egyik oldallal foglalkozni, mert azt, 
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amit ott elérek, a másikkal azonnal lerombolom. Nem csoda, hogy eddig 
minimális eredményeket értem csak el.” H. Ivett (30) 
*** 
“Eddig úgy gondoltam, hogy 42 évesen már öreg vagyok, de most már látom, 
hogy nem az évek számától függ a fiatalság és az egészség. Újra 
visszakaptam az életkedvem! Köszönöm!” M. Ingrid (42) 
 
   

 
 

Kattints ide és rendeld meg még ma! 

 
Így méregteleníts jól testi, lelki és szellemi szinten!  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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*** 
 
 
Az Élet Öröm számtalan ajándékot, jó írást és hasznos tanácsokat rejt 
magában. Gyere, látogass el hozzánk! 
 
 

http://eletorom-onismeretnoknek.hu/ 
 

https://www.facebook.com/EletOromfanpage/ 
 

https://hu.pinterest.com/eletorom/ 

 
 
 

Remélem személyesen is fogunk találkozunk! 
 

Várlak sok szeretettel a következő tréningemre! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Melinda 
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