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Anyucsúcs - 6. levélkéd 

 

 
Szeretettel köszöntelek!  

Mostanra kezdjük felvenni a fonalat. Már feszegetjük a fizikai 
korlátainkat, és kicsit kezdünk más szemmel tekinteni a 
környezetünkre. 

Nem gondolom, hogy a „nemszeretem helyeket” egy csapásra 
nyomtalanul eltüntetted, de kezdeti az erőfeszítéseket talán 
megtetted.  
Fokozatosan kibontakozik előtted az itt és most legjobban 
működő stratégia.  

Kerüld el a 20%-os buktatót! 

Az anyus program egészen addig, ameddig a tested nem jelzi 
vissza a pozitív változásokat, csak úgy működik, mint egy 
szokásos „lelkesítő tréning”. Amiket sokszor hasznosnak 
gondolok, de van egy buktatójuk: Csak addig tart a hatásuk, 
ameddig tolják feléd az energiát. 

Ez a program viszont, ha jól csináljuk, öngerjesztővé válik, és 
fokozatosan, már az én segítségem nélkül is tovább tudsz 
haladni. Ez a cél.  

Most, kezdetben talán csak napi közelharc árán tudod 
teljesíteni a vállalásaidat, de ezt a meccset le kell játszanod 
magaddal, mert csak így leszel önálló. 

Általában az anyus résztvevők 20%-a, a körülményekre 
hivatkozva, csak a könnyebben teljesíthető részeknél szereti 
odatenni magát. És inkább vezetőt keres, akire rá lehet bízni, 
akivel lehet vitázni, akire lehet várni… Te legyél ennél 
tudatosabb. Vedd át, teljes felelősséggel az irányítást! 
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Gondolatok - Érzelmek  

Ma elkezdünk befelé is figyelni.  
Elkezdjük a belső leltárt és a lomtalanítást.  

Legtöbbünknek a gondolatai és az érzelmei is erősen 
szennyezettek és elhanyagoltak. 

Olyan ez, mint amikor a falusi porták kisuvickolt ablakai 
roskadoznak a virágoktól, a gyommagvaknak leesni sincs idejük 
a járda mellett, de a ház mögött, lomokkal telezsúfolt, 
roskadozó sufnik támasztják egymást.  

Legtöbbünknél teljes egészében hiányzik a gondolataink és a 
hozzá kapcsolódó érzelmeink megfigyelése és karbantartása.  

Mintha a gondolataink valami genetikai programcsomagként 
járnának a fejünkhöz. 
Fel sem vetődik a helyes és helytelen kérdése! Legfeljebb csak 
néhány percre, egy-egy értelmetlen veszekedés után, 
lelkiismeret furdalás formájában. 

Nem eresztjük szabadjára a témával kapcsolatos ismereteket, 
helyette nézzük a gyakorlatot! 

Tapasztalni fogod, hogy az elménket „helyes irányban” tartani, 
legalább akkora kihívás, mint egészségesebb módon étkezni. 
Ha épp nem nagyobb… 

Kérlek, használd a naplódat! Jegyezd fel a tapasztalataidat, 
mert fontosabbak lesznek a mások által írt összes könyvnél. 

Az első lépés most is a takarítás! 

A jó hír, hogy amint megszűnteted a szemét utánpótlását, az 
agyad a takarítás egy részét el fogja végezni helyetted.  

A mai gyakorlat a program végéig tart!  
Ne feledd, most sem örökre szólóan kell felvenned az új 
szokásokat!  
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Kérlek, írd fel a naplódba: Gondolataim, érzéseim. 

Lapozz ide minden nap egyszer. Lehetőleg a nap vége felé, de 
ne pont elalvás előtt. Mondjuk, mielőtt elindulsz zuhanyozni. 
És egy-két mondattal jegyezd le, a napod „domináns” 
gondolatait és kapcsolódó érzéseit.  
Azt, ami legtöbbet motoszkált a fejedben.  
Egy hír, egy élmény, egy aggodalom, egy elintézni való. 
Általában van napunknak aktuális, és hosszan ható, visszatérő 
gondolata, és kapcsolódó érzése. 
De mindez, általában nem több egy-két mondatnál.  
Menjen a naplóba – dátummal. 

Mától médiaböjt: 

A mai naptól sem írott, sem sugárzott formában nem engedjük 
az agyunkba a mások által összeválogatott híreket.  
A hírek követése látszólag tájékozottá és felkészülté tesz. 
Valójában teljes mértékben irányít és befolyásol minket.  
Ez a gyakorlatban azt a következőket jelenti: 

• A program végéig kukába az összes bulvárlappal, 
pletykalappal, napilappal. 

• Nem olvassuk el, nem hallgatjuk meg az arcunkba tolt 
reklámokat. Ha nyelvtanfolyamot, vagy turmixgépet 
keresel, azt tedd tudatosan. 

• Nem olvassuk el az ismerőseink Fb. panaszkodásait. 
• Nem olvasunk válogatás nélkül a netes hírportálok híreit. 
• Kiválasztjuk a számunkra releváns 1-2 hírforrást, és 

elolvassuk azok első két vezető hírének a címét.  
Majd feltesszük a kérdést, hogy „van-e ezzel a hírrel 
kapcsolatosan bármi teendőm?”  

Ha a válasz: nem, akkor el sem olvasom! 

• a program végéig se TV se rádió híradó! 

Ez nem jelenti, hogy érzéketlen tuskóvá válunk.  
Mindössze tudomásul vesszük, hogy az agyunk nem 
szelektív hulladékgyűjtő.  
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Ettől még figyelemmel kísérheted a számodra fontos 
események, emberek sorsát. Ha pont az afrikai, vagy a 
magyar… gyerekek éhezése érdekel, akkor keress rá a 
témára konkrétan. 

De ha lehetséges, akkor a program idejére csak olyan „híreket” 
engedj a fejedbe, amikkel konkrét dolgod van. 

Ha maszkot kell hordani a boltban, arról tudjál, de a hozzá 
fűződő véleményeket most hagyd másra. 

Ez a „gyakorlat” olyan fontosságú, mint az összes fizikai 
gyakorlat együttvéve! 

Ismerősök, barátok, családtagok 

Senki nem jó kedvéből panaszkodik, hanem mert az adott 
érzelmi, energetikai állapotával ez harmonizál. 

De egy időre mellőznöd kell a „negatív hírek”, pletykák, 
panaszok forrásait is!!! Később még a segítségükre is lehetsz, 
de előbb magadnak kell segítened. 

Az nehezítés, ha az ilyen ember adott esetben családtag. 
Nyilván nem kell szakítanod a családtagjaiddal, de TUDATOSAN 
ki kell maradnod a panaszkodás és pletyka aktív műveléséből. 
Ha te „megerősödsz” azzal számára is új esélyt adsz. 
 
Mit egyen az agyam helyette? 

Később, bőven pótolni fogjuk a kieső szellemi és érzelmi 
táplálékot, de hogy addig se kopogjon az elméd szeme az 
éhségtől: 

Keresd meg a legjobb érzéssel eltöltő könyvet a lakásodban. 

Nem a kedvenc krimidre gondolok, hanem amitől ellazulsz, 
megnyugszol, kisimul az arcod. Minden nap olvass belőle egy 
oldalt. Vagy csak egy bekezdést… 

Kezdj el vidám zenék után kutatni, mentsd le őket, tedd őket 
mindig hozzáférhető helyre. 
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Keress érzelmes, de pozitív filmeket.  
Nem kell százat végignézni, de tárazz be belőlük párat. Legyen 
kéznél, amikor kell.  
Hamarosan visszatérünk ezekre a gondolatokra! 

Programom - kártya 

Vedd észre, hogy bár lassan haladunk, de fokozatosan bővül a 
„feladataid” köre. Nem olvashatod vissza a leveleimet örökké. 
Ezért kérlek, az eddigi kéréseimet kezdd el egy kártyára kiírni. 
Csak a címszavakat. 

Mosolygós hetet kívánok Neked! 

Hamarosan folytatjuk.    

Kérdezz, írj, jelezz vissza… 

Szeretettel: Péter 


