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Anyucsúcs  8. levélkéd   

 
 

Örülök, hogy megint közöttünk vagy, szeretettel köszöntelek! 

„Elcsendesedem perceink” - folytatás 

Most, hogy talán már kipróbáltad, szeretném kiegészíteni az 
„elcsendesedem perceinket”. 

Egyre több a lehetőséged, ezért arra bíztatlak, hogy kísérletezz, 
próbálkozz, ismerd meg önmagad. A reakcióidat, a pillanatnyi 
határaidat. 

Ha fekve... 

Biztos felvetődött benned, hogy mennyivel kényelmesebb volna ez a 
„gyakorlat” fekve. Akkor hajrá! 

Ha néha gond az elalvás, mert még vadul zakatol az agyad, ne adj 
isten altatókkal térsz nyugovóra, vagy csak kíváncsi vagy, próbáld ki 
fekve. 

Ha tehetted, válaszd az ágyat, ha nem, marad a polifoam. Utóbbi 
esetben készíts magad mellé egy takarót. A fekvőhely legyen aránylag 
kemény. 
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Feküdj hanyatt, a kezeidet fektesd magad mellé, olyan távolságra, ami 
épp kényelmes. Ha lehet, tenyérrel felfelé. A fejed alá tégy egy nem 
túl magas párnát, vagy összehajtott törölközőt. Takarózz be. 

Kezdd el a gyakorlatsort. Ha bealszol, amire nagy az esély, akkor ott a 
válasz, hogy működik. 

Viszont ez esetben, holnap az elalvós verziód előtt, ülve is végezd el, a 
gyakorlatodat, mert az „éber” teljesítésére most nagy szükségünk van. 

Bónusz lehetőségek 

Hogy az álommanóval, a Jóistennel, vagy az Univerzummal beszéled 
meg, az a Te dolgod, de javaslom, próbálj ki pár érdekes dolgot... 

Jó volt... 

Mielőtt elalszol, gondold át a napodat, egyetlen szempont alapján: mi 
volt benne jó. Amiért hálás vagy. Amit megköszönnél, ha volna kinek. 

Minden ér, nem csak az új autó, vagy a lottó ötös.  
Ha gáz volt az egész nap, és nincs semmi ötleted, nyugi, ez sem egy 
lépés... Ha elsőre erőltetettnek tűnne, ne törődj vele, csak csináld: 
mert például ott a fedél a fejed felett, az étel, ami ma az asztalodra 
került, a csodálatos gyereked... 

És, ha már így összeszedted, meg is köszönheted!  

Ez a szó nem kötelező, de figyeld meg, történik-e benned valami a 
kimondott „hála” szó hatására. Nem adok több támpontot, mert nem 
akarlak irányítani. A gondolatokat, szavakat szabadon variálhatod.   
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Ha már lesz saját tapasztalatod és tetszik, érdemes megmutatni a 
gyermekednek is! Ők sokkal fogékonyabbak, és jól jön nekik a 
segítség.  

Kérhetsz 

Na pedig sikerült ilyen gondolatokkal zárnunk a napunkat, akkor „ér 
kérni” is. Ez nem szorul további magyarázatra. Nincs semmilyen 
ésszerű korlátja. Egy szabály van: más kárára nem kérhetsz. 

(ugye milyen röviden elintézhető a lényeg?) 

Egy érdekes „játék”  

Kérdezhetsz. Elalvás előtti utolsó gondolatként kérdezhetsz.  

Tedd fel a kérdésedet, és másnap, vagy amikor ott az ideje, próbáld 
„elkapni” a választ. Ez sem biztos, hogy ennyire egyszerű, de nekünk 
most csak 1-2 hetünk van az új gondolatokra.  
Nem kell mindennek azonnal teljesülni, de legyen ott a gondolat a 
zsebedben. Aztán a következő anyus programig kísérletezhetsz, 
figyelhetsz, tanulhatsz magadtól, tovább tudsz lépni. 

Te ne légy benne a 20%-ban! Az első 10%-on túl vagyunk! 

A következő pár napban tégy meg mindent, hogy eltűntesd a 
„nemszeretem” helyeket, cuccokat! Már legyen kész a hálószobád, és 
végre szánd rá magad az étkezési szabályokra!  
A 10 perc pedig legyen meg, ne fogadj el kifogásokat! 

A következő levelemig kísérletezz, játssz, kérdezz!   
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Mosolygós napokat kívánok Neked! 

Újra két nap a következő levélkédig…    

Kérdezz, írj, jelezz vissza! (Ha írsz, egyből elolvasom, de nem mindig 
válaszolok azonnal vissza, mert a válaszra néha idő kell...) 

Szeretettel: Péter 


