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Hogyan Ã©ld tÃºl a kÃ¶rnyezetedet?

Tudod, Ã©n hogyan Ã©ltem tÃºl ezt az idÅ‘szakot? SEHOGY!
ElsÅ‘re nem sikerÃ¼lt eljutnom a holtpontig. MÃ¡sodjÃ¡ra sem...
SokadjÃ¡ra sikerÃ¼lt csak. Biztos, hogy egy kezemen nem tudom megszÃ¡molni, hÃ¡nyszor prÃ³bÃ¡lkoztam vele. De most
mÃ¡r tÃºljutottam rajta, Ã©s mÃ¡r nem billenek vissza. Senki Ã©s semmi nem tud visszarÃ¡ngatni, csak Ã©n tudnÃ¡m magam - Ã
meg mÃ¡r nem akarom. Ã‰s a legszebb az egÃ©szben, hogy nem esik nehezemre!
Â Tudod, hÃ¡nyszor kaptam meg a barÃ¡taimtÃ³l, hogy hÃ¼lyesÃ©get csinÃ¡lok? Sokszor!
Tudod, hÃ¡nyszor cikiztek Ã©s nevettek ki, mert megvontam magamtÃ³l bizonyos dolgokat? Rengetegszer!
Tudod, hÃ¡nyszor akartak elcsÃ¡bÃ-tani mindenfÃ©le trÃ¼kkel? SzÃ¡mtalanszor!
Tudod, hÃ¡nyszor Ã©reztem magam kÃ¼lÃ¶ncnek Ã©s kirekesztettnek? A kelletÃ©nÃ©l sokkal tÃ¶bbszÃ¶r!
Tudod, hÃ¡ny kÃ¶zÃ¶s csalÃ¡di ebÃ©d fulladt kudarcba a speciÃ¡lis Ã©trendem miatt? Jobb, ha nem tudod meg...
Tudod, hÃ¡ny Ã¡lmatlan Ã©jszakÃ¡t okozott nekem ez az egÃ©sz Ã©letmÃ³d-mizÃ©ria? No komment...Â KÃ©t fontos dolog van
amirÅ‘l tudnod kell.1. Akik tÃ©nyleg IGAZÃ•N SZERETNEK, azok (egy idÅ‘ utÃ¡n) elfogadnak Ãºgy, ahogy vagy. Ha duci vagy,
akkor Ãºgy, ha Ã©pp fogyÃ³kÃºrÃ¡zni Ã©s Ã©letmÃ³dot vÃ¡ltani tÃ¡mad kedved, akkor Ãºgy. Kezdetben termÃ©szetesenÂ a sa
Ã©rdekedben megprÃ³bÃ¡lnak megvÃ©deni Ã¶nmagadtÃ³l Ã©s az Ãºj hÃ³bortjaidtÃ³l, de aztÃ¡n belenyugszanak, ha lÃ¡tjÃ¡k Ra
a kitartÃ¡st - sÅ‘t egy idÅ‘ utÃ¡n elkezdenek segÃ-teni Neked. MegvÃ©denek mÃ¡sok elÅ‘tt, minden kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb neheztelÃ©
nÃ©lkÃ¼l kÃ¼lÃ¶n a Te kedvedÃ©rt fÅ‘znek vagy vÃ¡sÃ¡rolnak, szÃ³val a szÃ¶vetsÃ©geseid lesznek.

2. A kÃ¶rnyezeted egy mÃ¡sik rÃ©sze SOHA nem fog a pÃ¡rtodra Ã¡llni. Ennek tÃ¶bb oka is lehet. a) nem vagy nekik elÃ©g
fontos - ha ez Ã-gy van, akkor te se tÃ¶rÅ‘dj velÃ¼k, ne stresszeld magad a RÃ³lad alkotott vÃ©lemÃ©nyÃ¼k miatt: ne tÃ¶rÅ‘dj
kritikÃ¡ikkal Ã©s az okoskodÃ¡saikkal, ne is prÃ³bÃ¡ld Å‘ket meggyÅ‘zni, mert teljesen felesleges. ValÃ³szÃ-nÅ±leg ha Te nem
Ã©rdekled Å‘ket, akkor az Ã©szÃ©rveid sem...
b) teljesen ellentmond a nÃ©zeteikkel, amit Te csinÃ¡lsz - lehet, hogy Å‘k pl. mÃ¡skÃ©pp tanultÃ¡k, Ã©s mÃ¡r nem akarnak
megvÃ¡ltozni. ElkÃ©pzelhetÅ‘, hogy nehÃ©z lenne a sutba dobni mindent, amit eddig gondoltak az Ã©let bizonyos dolgairÃ³l,
mert akkor Ãºgy tÅ±nhetne nekik, hogy eddig hazugsÃ¡gban Ã©ltek, Ã©s hazugsÃ¡got adtak tovÃ¡bb mÃ¡soknak is, eseteg
minden jÃ³ szÃ¡ndÃ©kuk ellenÃ©re tÃ¶bbet Ã¡rtottak, mint amennyit hasznÃ¡ltak...Gondolj csak az orvosokra, akik tÃ¶bbsÃ©ge
tÃ¼neteket prÃ³bÃ¡lja kezelni (eltÃ¼ntetni), ahelyett, hogy a kivÃ¡ltÃ³ okot keresnÃ©, Ã©s azt szÃ¼ntetnÃ© meg. Nekik nehÃ©
azzal Ã©rvelni, hogy ha minden sejtÃ¼nk egÃ©szsÃ©ges lenne, akkor minden szervÃ¼nk is egÃ©szsÃ©ges lenne (hiszen a
sejtek Ã©pÃ-tik fel Å‘ket), tehÃ¡t az egÃ©sz testÃ¼nk egÃ©szsÃ©ges lenne. HiÃ¡ba logikus, hogy sejtszinten kellene beavatkoz
folyamatokba, nagy rÃ©szÃ¼k azt teszi, amit sok Ã©ven Ã¡t oktattak nekik az egyetemen: kivÃ¡gjÃ¡k a test bizonyos darabjait,
vagy adnak rÃ¡juk valami mÃ©rget vagy fÃ¡jdalomcsillapÃ-tÃ³t (ami valÃ³jÃ¡ban az agy bizonyos kÃ¶zpontjaira hat, hogy ne
Ã©rezzÃ¼nk fÃ¡jdalmat, pedig az tovÃ¡bbra is ott van - Ã©s a fÃ¡jdalmat kivÃ¡ltÃ³ ok sem szÅ±nik meg attÃ³l, hogy nem
Ã©rezzÃ¼k...)
c) lÃ©teznek olyan emberek (szerencsÃ©re viszonylag kevesen), akik direkt rosszat akarnak Neked. MÃ©g ha nem is Ã-gy Ã©lik
meg, attÃ³l a tÃ©ny mÃ©g tÃ©ny marad: habÃ¡r sokszor a segÃ-tsÃ©g kÃ¶ntÃ¶sÃ©be bÃºjva Ã©rkeznek HozzÃ¡d, figyelj oda r
mert Å‘k a legveszÃ©lyesebbek RÃ¡d nÃ©zve. Olyasmi tÃ-pusÃº mondatokat szoktak mondani, mint pl. "A sajÃ¡t Ã©rdekedben n
vÃ¡gj bele ebbe vagy abba, bizonytalan kimenetelÅ± dolgokba, nehogy a vÃ©gÃ©n csalÃ³dÃ¡s Ã©rjen." ElsÅ‘ hallÃ¡sra tÃ©nyleg
fÃ©ltÃ©snek hangzik, de sajnos valÃ³jÃ¡ban nem az.
Å•k azok, akik ellenzik az Ãºj mÃ³dszereket, a kutatÃ¡sokat, Ã©s ha rajtuk mÃºlna, akkor mÃ©g mindig azt hinnÃ©nk, hogy a FÃ
lapos. Å•k azok, akik elhitetik Veled, hogy Te is csak egy tehetetlen kis senki vagy, egy kis porszem - esetleg egy aprÃ³
fogaskerÃ©k az Ã³riÃ¡si gÃ©pezetben, Ã©s ha van egy jÃ³ Ã¶tleted, mÃ¡r kÃ©sz is van a vÃ¡laszuk, hogy ugyan mit kÃ©pzelsz
magadrÃ³l, hiszen a vilÃ¡got nem lehet megvÃ¡ltoztatni. Ahhoz nagyobb hatalomra lenne szÃ¼ksÃ©g. Az meg nekÃ¼nk
ugye sajnos nincs...Hidd el, hogy az Ã©n kÃ¶rnyezetemben is kÃ©pviselteti magÃ¡t mindegyik csoport. Az elsÅ‘be tartozÃ³kkal
foglalkozom, hiszen Å‘k is foglalkoznak velem. MÃ-g kezdetben Ã©desanyÃ¡m ugyanazt kÃ©szÃ-tette a nagy csalÃ¡di
ebÃ©dekkor, amit korÃ¡bban, Ã©s ha talÃ¡ltam valami szÃ¡momra ehetÅ‘t, akkor ettem, ha nem, hÃ¡t az az Ã©n bajom volt, ma
mÃ¡r teljesen mÃ¡s a helyzet: tudja, hogy mit eszem Ã©s mit nem, Ã©s mÃ¡r nem sÃ¼t nekem sÃ¼tit, de csomagol helyette
diÃ³belet. Nem kÃ©szÃ-t sÃ¼lt krumplit, de kapok helyette dÃ-nsztelt kÃ¡posztÃ¡t. Ã‰s mÃ©g sorolhatnÃ¡m. Ã‰s ami a legjobb
nyaggat, hogy egyek olyat, amit nem akarok; nincsenek rosszallÃ³ megjegyzÃ©sek vagy pofavÃ¡gÃ¡sok, cinkos
Ã¶sszenÃ©zÃ©sek a hÃ¡tam mÃ¶gÃ¶tt a bÃ¡tyÃ¡mÃ©kkal - csak a gyermekkorom Ã³ta jÃ³l ismert lemez maradt meg, szerintem
Ã¶rÃ¶k darab: nagyon sÃ¡padt vagy, kislÃ¡nyom :)
A barÃ¡taim szintÃ©n kedvesek Ã©s segÃ-tÅ‘kÃ©szek, a pÃ¡rtomon Ã¡llnak, odafigyelnek rÃ¡m kÃ¶zÃ¶s Ã©tkezÃ©sek alkalmÃ
pedig tÃ©nyleg nem vÃ¡rom el. De ez nekik automatikusan jÃ¶n. HÃ¡lÃ¡s is vagyok Ã©rte!
Az Ãºj ismerÅ‘sÃ¶kkel van a legkÃ¶nnyebb dolgom: Å‘k eleve Ã-gy ismernek meg, hÃ¡t Ã-gy is fogadnak el. MÃ©g ha furcsÃ¡llna
is nÃ©ha ezt-ezt, hÃ¡t ez van. Ã‰n sem faggatom Å‘ket, hogy miÃ©rt dadognak, miÃ©rt vÃ¡ltak el, miÃ©rt hordanak piros cipÅ‘t
Ã©pp miÃ©rt cigarettÃ¡znak. Ã‰n ilyen vagyok, Å‘k olyanok. KÃ¶lcsÃ¶nÃ¶s tisztelet kell, Ã©s problÃ©ma egy szÃ¡l se :) Akik ne
Ã©rtenek egyet a nÃ©zeteimmel, azokkal nem foglalkozom. FÃ¼ggetlenÃ-tem magam tÅ‘lÃ¼k.Ha valakit valÃ³ban Ã©rdekel a
tÃ©ma, akkor sem Ã¡llok le vele beszÃ©lgetni rÃ³la. InkÃ¡bb javaslok neki egy olyan cikket vagyÂ kÃ¶nyvet, amit egy neves
szakember Ã-rt, Ã©s ha utÃ¡na mÃ©g mindig szeretne velem tÃ¡rsalogni, Ã¡llok elÃ©be. De akkor mÃ¡r van egy kÃ¶zÃ¶s kiindu
alap. Aki direkt rosszat akar nekem, azt igyekszem kirekeszteni a tÃ¡rsasÃ¡gombÃ³l. Nem kezdemÃ©nyezek vele semmifÃ©le
kommunikÃ¡ciÃ³t. Ha Å‘ igen, akkor pedig kedvesen, de mihamarabb rÃ¶vidre zÃ¡rom a tÃ©mÃ¡t, Ã©s bÃºcsÃºt intek neki. Ã•gy
nincs sÃ©rtÅ‘dÃ©s, Ã©s az Ã©n energiÃ¡mat se szÃ-vta le vÃ¡mpÃ-r mÃ³djÃ¡ra. Ha mÃ©gis megsÃ©rtÅ‘dik, az az Å‘ baja, nem
Nekem nincs szÃ¡ndÃ©komban mindenkinek megfelelni. Nem is lehetne. Az pont elÃ©g, ha az elsÅ‘ csoportnak a kedvÃ©ben
jÃ¡rok, ahol Ã©s amikor csak tudok, hiszen rengeteg viszonzÃ¡st kapunk egymÃ¡stÃ³l, az pedig energiÃ¡val tÃ¶lt fel
mindannyiunkat... Azt javaslom Neked is, hogy Te is vizsgÃ¡ld meg a TÃ©ged kÃ¶rÃ¼lvevÅ‘ embereket, Ã©s mindegyikÃ¼kre
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csak annyi figyelmet fordÃ-ts, amennyit tÃ©nyleg megÃ©rdemelnek.Olvasd el Ãºjra ezt a rÃ©szt, hogy erÅ‘t merÃ-ts belÅ‘le.
Nekem sem volt kÃ¶nnyÅ± az Ã¡tÃ¡llÃ¡s. FeltehetÅ‘en Neked sem lesz az. De Ã¡t kell jutnod a holtponton, ha valamit el
szeretnÃ©l Ã©rni az Ã©letben. FÅ‘leg akkor, ha nem olyan dolgot szeretnÃ©l megvalÃ³sÃ-tani, amit minden mÃ¡sodik ember
sikeresen csinÃ¡l...A tudatos Ã©letmÃ³dvÃ¡ltÃ¡s is ilyen. Se a tÃ¡rsadalom, se a kÃ¶rnyezeted nem tÃ¡mogatja. A
hipermarketekben szinte semmi ehetÅ‘t nem fogsz talÃ¡lni, az Ã©ttermek 98%-Ã¡t kihÃºzhatod a listÃ¡drÃ³l, Ã©s az ismerÅ‘seid
csodabogÃ¡rkÃ©nt fognak tekinteni RÃ¡d. KivÃ¡ltkÃ©pp akkor, ha ez mÃ¡r nem az elsÅ‘ rendhagyÃ³ prÃ³bÃ¡lkozÃ¡sod arra, hog
megvÃ¡ltoztasd az Ã©leted... SzÃ³val jÃ³ kis kalandnak nÃ©zel elÃ©be, ha felvÃ¡llalod, hogy megvÃ¡ltoztatod a szokÃ¡saidat...
Egy dologra kÃ©rlek csak: lÃ©gy kitartÃ³. NE ADD FEL! Higgy magadban! Tudd, hogy kÃ©pes vagy rÃ¡. KÃ©pzeld el, hogy Ã©p
egy hegyet mÃ¡szol. Csak a csÃºcsig kell eljutnod; ott HozzÃ¡d hasonlÃ³ emberek tÅ±zik ki a gyÅ‘zelmi zÃ¡szlÃ³ikat nap mint
nap, Ã©s onnan sokkal szebb a kilÃ¡tÃ¡s, mint innen lentrÅ‘l - rÃ¡adÃ¡sul a lefelÃ© menet sokkal kÃ¶nnyebb lesz, mint amilyen a
felfelÃ© utad volt, Ã©s azt mÃ¡r nem is egyedÃ¼l kell megtenned...
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