
 

 

 
 
 
Mi minden máson tudnék most gondolkozni, ami hasznos lenne?  
 
Monitorozd magad folyamatosan, és lásd, hogy mikor használod te az elméd és mikor ő téged! 
 
Minden pillanatban tudatosítsd, hogy az Istennő funkcióban van a helyed!  
 
Reggel kelj fel korábban vagy a telefon szundizása helyett csinálj bármit, ami bekapcsol téged „A” 
funkcióba! Úgy indulj el otthonról vagy úgy kezdj bele a munkába, hogy „A” funkcióban vagy! A leges 
legjobb, ha már úgy kelsz ki az ágyból, hogy „A” funkcióban vagy. 
 
Figyeld magad, hogy mi húz le és mi tölt fel, mitől tudsz kapcsolódni. 
 
Ma lépj kapcsolatba a természettel!  
 
Meditálj! 5 perc is meditálás! 
 
Használd fel meditációra akár az utazásaidat vagy a monoton feladatokat (pl. mosogatás) is!  
 
Adj legalább naponta tíz dologért hálát, és miután kimondtad és leírtad, érezd is át őket.  
 
Sorolj fel 3 dolgot reggelente, amit szeretsz magadban. Tedd ezt készülődés, reggelizés vagy utazás közben, 
vagy mielőtt kikelsz az ágyból. 
 
Minden helyzetet vizsgálj meg a szeretet érzéséből!  
Pl. ha egy konfliktusba kerülsz valakivel, rendelj el feltétel nélküli szeretetet saját magadra, a másikra, és a 
konfliktusra. Majd érezd, ahogy valóban, mindhárman (a konfliktussal együtt hárman) benne vagytok a 
szeretet fényében. Majd érzed, ahogy ezen a magas energiaszinten vagy, a szeretetben (itt nincs ego), és 
kérdezd meg magadtól, hogy: Így, felülről, a szeretetből hogyan látod a másik embert? 
 
Kérdezd meg minden nehézségnél, hogy vajon hogyan visz téged előre? Majd lásd a tanítást benne.  
 
Jegyezz fel három olyan tevékenységet, amelyet szeretsz, de nem volt rá időd mostanában.  
 
Napi rendszereséggel, akár este elalvás előtt vagy reggelente tudatosítsd az elérni kívánt célt, és érezd át, 
mintha már megvalósult volna.  
 
Ha soha többé nem kellene dolgoznod, akkor mivel telnének a napjaid? Mit tennél, ha mostantól életed 
végéig 1 millió forintos fizetést kapnál csak úgy? 
 
Kit szeretnél boldoggá tenni, egódat vagy igazi önmagadat?  
 
Miért tudsz igazán lelkesedni?  

Szeretettel :  
Pekáry Dorka 


