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24. Lecke: Miért fontos „újratöltened a tartályod”? 
 

Fogalmak: Miért fontos „újratöltened a tartályod”? 

 

Hogy érzed magad nap mint nap? Te is azok közé tartozol, akik alig bírják 

teljesíteni az egy nap alatt felmerülő kötelezettségeiket? Rengeteg helyre kell 

rohangálnod és természetesen időre kell érkezned, hogy a nap végére teljesen ki 

vagy merülve és semmire sincs már kedved vagy erőd? Úgy érzed hogy nem 

tudod utolérni magad? Úgy érzed hogy óriási erőfeszítésedbe telik egyensúlyban 

tartani az életedet, hogy a munkahelyi és a családi kötelezettségek teljesítése 

után már parányi energiád sem marad magadra, arra hogy a céljaiddal, álmaiddal 

foglalkozz?  

 

Milyen gyakran szakítasz időt magadra, arra hogy újratöltekezz, arra hogy 

újratöltsd a tartályodat és emelj az energiaszinteden? Elengedhetetlenül fontos, 

hogy szakíts erre is időt! Ha valóban el akarod érni, magadhoz akarod 

vonzani a lehetőségeket céljaid megvalósításához NAGYON KÉRLEK NE 

SAJNÁLD AZ ERRE FORDÍTOTT IDŐT! Rendkívül fontos hogy újratöltsd 

az érzelmi tartályod, mert csak így vagy képes megtapasztalni a boldogságot, 

hálát, örömöt, szeretetet, ezeket a magas rezgésű érzelmeket, amelyek segítenek 

neked összhangba kerülnöd a boldog és örömteli jövőddel, amelyet létre 

szeretnél hozni. 

 

 

 
 

 

Nagyon könnyen létre tudsz hozni olyan pillanatokat a nap folyamán, amelyek 

apránként de biztosan újratankolnak téged. Gondolj egy pillanatra az ebédidőre. 

Hol szoktad elfogyasztani az ebédedet? Az íróasztalod mellett? Mi lenne, ha arra 
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a fél órára kimennél az épületből és valahol máshol ebédelnél?  Egy ismerősöm 

mesélte, hogy ő az ebédjét a közeli parkban fogyasztja el ha szép idő van. 

Imádja a madárcsicsergést hallgatni. Na persze könnyű neki ha ott van a park a 

közelben, mondhatnád, de te is meg tudod találni azokat a lehetőségeket a nap 

folyamán amelyek feltöltenek. 

 

 

 

Lépj ki 15-30 percre a napi mókuskerékből és mondjuk este olvass egy kicsit a 

kedvenc könyvedből, vagy sétálj egyet a ház körül, meditálj, vegyél egy meleg 

habfürdőt vagy csak állj a zuhany alatt, táncolj ha azt szereted és még 

sorolhatnám. 15-30 perc nem sok idő. A családod is meg tudja érteni hogy 

szükséged van erre. Lehet hogy az elején furcsállni fogják, de egy idő után 

kialakul, és senki sem fog háborgatni ez alatt az idő alatt, mert tudni fogják, 

hogy ez „anya/apa ideje”.  

 

 

 
 

 

Rendkívül fontos hogy NAPONTA szakíts időt magadra. Ezzel biztosítod azt 

hogy rendszeresen magas rezgésszintet képezz magadban. Minél gyakrabban 

aktiválod magadban a magas rezgéseket annál gyorsabban haladsz célod felé (és 

fordítva). A legkülönbözőbb módszerekkel tudsz újratankolni ahhoz hogy magas 

rezgésszintet biztosíts magadnak. Minden embernek más és más módszer áll a 

rendelkezésére, minden embernél más élmény stimulálja a magas energiákat. 

Csakis te vagy képes megmondani, hogy mi az, ami téged boldoggá tesz. Lehet 

ez egy habfürdő, esetleg az, ha epret eszel télen vagy egy délutáni alvás vagy 
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egy esti mozi, a kedvenc könyved olvasása, talán egy jó forró fekete kávé, 

biciklizés, egy séta és még sorolhatnám. 

 

 

Félelmetesnek, elfogadhatatlannak találod magadra „pazarolni” az „értékes” 

időt? Talán lelkiismeret furdalásod van? Kérdezni szeretnék tőled valamit: A 

gyerekeid mit szólnának ahhoz, ha egy mosolygósabb édesanyjuk vagy 

édesapjuk lenne? Mit szólna hozzá a párod? Csak akkor tudsz adni bárkinek is 

ha van miből. Csak akkor tudsz adni, ha tele a tankod. Ezért is fontos 

újratankolnod rendszeresen. Több legyet ütsz egy csapásra. A családod is boldog 

és a céljaidhoz is közelebb kerülsz. 

 

Feladat: 

 

Írj egy listát azokról a dolgokról, tevékenységekről, amelyek képesek újratölteni 

a tartályod. Most válassz ki a listádból egy elemet és tedd meg. Most. Miután 

megcsináltad figyeld meg hogyan érzed magad. Hogyan érzi magát a tested, a 

szíved, a lelked? Érzed hogy a tartályodban több van mint előtte? 

 

Tartsd a listát a közeledben és használd rendszeresen. Én a kedvenc dalomat  

mindig kéznél tartom, segítségével nagyságrendekkel tudok emelni a 

hangulatomon. 

 

 

Bónusz gyakorlat:  

 

A nap folyamán vegyél észre minden olyan dolgot, bármennyire aprócska is, 

amely képes arra hogy töltsön pár cseppet a tartályodba. Próbálj meg két percig 

kibámulni az ablakon. Figyeld meg a fákat, az épületeket, az eget, a felhőket, az 

embereket. Szakítsd meg a munkád és sétálj egyet az épület körül. A nap 

folyamán állj fel többször is a székedből és lélegezz mélyeket, nyújtóztasd ki a 

testedet. 

 

 

Kívánok neked egy BOLDOGSÁGGAL TELI napot!  

 

Találkozunk a következő leckénél!  

 


