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13. Lecke:  Bátorság 
 

Fogalmak: Bátorság 

 

Ma a bátorságot fogjuk kielemezni. Ez a téma azért nagyon fontos, mert a 

célodhoz, álmodhoz vezető úton gyakran szükséged lehet a bátorságra. Ezért hát 

jó lenne megismerkedni vele egy kicsit mélyebben. 

 

Bátorság az amikor az ember a szívéből és a lelkéből cselekszik. A bátorság a 

valódi identitásod, amely általában rejtve van hamis öntudatú egó mögé. Ha 

szíved, lelked mélyére tekintesz képes vagy felismerni magadban az igazi 

bátorságot valamint azt  a visszataszító  mechanizmust amit az egó használ 

amivel felhasználja a félelmedet és bizonytalanságodat hogy kontrollálni tudjon. 

 

Amint felismered a félelmeidet amelyeket az egód használ hogy saját 

fontosságát igazolja, aláásod az egódnak azt az erejét hogy dominálja az életedet 

és elkezded megismerni a saját igazi identitásodat. Felismered saját igazságodat 

és azt hogy a bátorság önmegvalósításodnak a kulcsa. 

 

A félelem megbénítja a szívedet. 

Az életed hány százalékát árnyékolja be a megbánás? Ha utólag megbántál 

valamit, az azt jelzi, hogy hagytad hogy a félelmed, bizonytalanságod határozza 

meg a döntéseidet. Akkor, azzal az eseménnyel kapcsolatosan a félelmed aláásta 

a választási lehetőségedet. Ha feltérképezed az életedben jelenlevő 

megbánásokat és felismered a hozzá kapcsolódó félelmeidet máris óriási 

lépést tettél a bátorságod erősítése érdekében és egyre jobban érezni fogod 

a különbséget az elme játékai és a szív őszintesége között. 
 

Ha megtanulsz kiegyensúlyozott maradni a jelenben, az még nem garancia arra 

hogy a félelmeid megszűnnek, de egyre kevésbé leszel a félelmeidnek a foglya. 

A félelem blokkolja és megbénítja a szívedet, és ezért blokkolja a bátorságot is. 

Lassíts egy kicsit a mindennapi rohanáson. Próbáld kívülről látni a 

problémáidat, az életedet és észre fogod venni, hogy milyen félelmen alapuló 

szokás, előírás hatása alatt állsz. Ha beengedet a bátorságot az életedbe, akkor a 

gyengeség átminősül erővé, a szegénység bőséggé, a fájdalom békévé, a félelem 

szeretetté. Természetesen ez a változás nem egy pillanat műve hanem a idővel 

érik be a mindennapi aprócska csiszolgatások által. 
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Rengeteg gyakorlat, technika áll manapság a rendelkezésünkre amelyekkel 

beindíthatjuk ezt az átalakulási folyamatot: olvasás, mantrázás, Tai Chi, 

hegymászás, elvonulás stb. Minden olyan gyakorlat amely a szavakon és 

gondolatokon túl visz, a bensődben levő békébe, hozzásegít ahhoz hogy a 

félelmeid gyengüljenek. 

 

Amikor fájdalmat és negativitást tapasztalsz az életedben ragadd meg a 

lehetőséget hogy feltérképezd a mögötte rejtőző félelmet és tanulj belőle. A 

félelmed nem fog egyik pillanatról a másikra eltűnni, hanem apránként 

szétesik ha elkezdesz dolgozni a bátorságodon. Amikor a félelem már nem 

tud megállítani, eltűnik az életedből. 

 

A félelem egy ember alkotta fogalom. Ha eléggé figyelmes vagy a félelem 

egyszerűen illúzió, amelyet az egó arra használ hogy kontroll alatt tartson. Ez a 

felismerés feloldja a félelmet és megtölti a szívedet szeretettel.  

 

Azt szokták mondani hogy alapvetően két érzés tart fogságában bennünket 

embereket: az öröm és a félelem. Az öröm felé próbálunk elmozdulni és a 

félelemtől pedig mindenáron szabadulni. Az utóbbi, vagyis a félelem, erősebb. 

Az ismeretlentől való félelem bénitólag hat. A változás pedig egy fajta 

ismeretlen felé történő elmozdulást jelent. Már előre rettegünk amikor azt 

halljuk, hogy változtatni kell valamin. A jó kis megszokott rutinunk 

megváltoztatása óriási kényelmetlenséget vált ki bennünk. 

 

Ahogyan növekszik a bátorság az életedben, hatalmas változást fogsz észlelni a 

félelem érzékelésével kapcsolatosan. A bátorság a cselekedeteidnek a bölcsője. 

Ha választásod a bátorságra esik akkor cselekedeteidnek édes a gyümölcse. 
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Feladat: 

 

Gondold át egy picit, hogy a fenti információk hogyan illeszkednek az életedbe. 

Azonosítani tudsz olyan eseményeket az életedben amikor a félelem és 

bizonytalanság megakadályozott abban hogy kimondj valami fontosat vagy 

megtegyél valamit fontosat? Vannak megbánások az életedben? Emlékszel 

esetleg olyan pillanatokra az életedben amikor bátran megtettél, kimondtál 

valamit ami a szíved szerint volt? Ha vannak a múltadban olyan dolgok 

amelyekhez megbánás fűződik és amelyeken esetleg mégiscsak tudnál 

változtatni, add hozzá a céljaid listájának a végére ha helyénvalónak találod. 

 

Bónusz gyakorlat:  

 
Tégy ma valami olyat amihez valamilyen bátorságra van szükséged. Nem kell 

feltétlenül nagy dologra gondolni, de mindenképp olyasmit válassz amitől érzel 

a testedben feszültséget, félelmet, kényelmetlenséget. Esetleg ha van benned 

valamilyen megbánás megpróbálhatod helyrehozni ma a dolgot. Például ha 

mindig is szerettél volna megtanulni gitározni, ülj le az internet elé és nézz utána 

hogy hol lehet ilyet tanulni (és nem számít ha 50 éves vagy!). Ha meg szerettél 

volna mondani valakinek valamit, akkor most itt lenne az ideje hogy megtedd. 

Ha csak egy aprócska lépést is teszel a bátorság irányába óriási erőt és 

elégedettséget fogsz érezni, amely majd a következő lépéseidet fogják segíteni, 

inspirálni. Egyik pozitív lépés a másikat fogja követni. Ez törvényszerű! 

 

Nézd meg ezen az oldalon levő videót. Az egyik nagy kedvencem. 

http://valasztasereje.hu/ 

 

 

 

 

Kívánok neked egy BÁTOR napot!  

 

Találkozunk a következő leckénél!  
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