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1. Boldogságfröccs - Értelmet adni 

 

AZ ELSŐ 15 PERC SZENT 
 

Mivel töltöd az idődet a felkelés után? 

 

A nap első 15 perce egy mágikus réshez hasonlít a tér és idő kontinuumban.  A kontrollt 

tartó napi tudatosság még nem tart minden szálat a kezében, így a tudattalanod még közvetlen 

módon tud veled kommunikálni.  Ugyanakkor a nonverbális emlékezés a néma ürességre, amibe 

a mélyalvás szakaszaiban elmerültél még a levegőben van.  

Sok ember másképp érzékeli ezt az időszakot, mint a nap többi részét - gyengédebben, 

sérülékenyebben.  Esetleg szomorúbban, vagy félősebben, anélkül, hogy tudnák, miért. Ezekben 

a korai percekben gyakran lepnek meg minket váratlan benyomások, intuitív megérzések, 

ugyanakkor aggódások és félelmek is. A lényünk bizonyos részei megérintenek minket, amiket a 

napi tudatosságunktól szívesen távol tartunk. Az álomvilágunkhoz vezető kapu még nyitva van. 

Azt tanácsolom neked, hogy őrizd meg ezeket az értékes perceket arra, hogy ne tegyél semmit, 

csak megfigyelj. Légy magadnak annyira értékes, hogy ébredés után ne fogj bele azonnal a 

napi rutinodba! Amint beszélni kezdesz egy másik emberrel, vagy elkészíted a reggelit, vagy 

elolvasod a reggeli újságot, a tudatod egy felszínesebb szintre megy át. A finomabb sejtések és 

érzetek visszabújnak a csigaházukba. Ám érdemes a lelked üzeneteinek teret adnod, és nem 

azonnal leöblíteni a zuhany alatt, vagy egy erős kávéval.  
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Megvalósítás 

 
Válassz ki a lakásodban egy szép helyet, készítsd el esetleg még a kedvenc italodat, és helyezd 

magad kényelembe! Lehet, hogy szeretnéd nyitva tartani a szemed, és az is lehet, hogy inkább 

becsukod. Egyszerűen légy együtt magaddal! Ne próbálj meg eléri egy bizonyos állapotot! Ha 

ellazult vagy, ellazult vagy. Ha nyugtalan vagy, nyugtalan vagy. Légy egyszerűen 15 percig olyan, 

amilyen vagy! Micsoda luxus! Engedd meg magadnak ezt a néhány önmagaddal töltött intim 

pillanatot! 

 

Először is: milyen mondanivalód van a magad számára? 

 

Engedd a gondolataidat szabadon áramolni, észleld az érzelmeidet, figyeld meg az ihletedet! Mit 

érzek? Mit gondolok? Mit akarnak mondani nekem az érzelmeim? Mit tudok épp felfedezni 

magamban? 

 

Másodszor: mi az, amiért lelkesedsz? 

 

Milyen értelmet akarsz adni a napodnak? 

 

Harmadszor: ki szeretnél ma lenni? 

 

Milyen minőséget szeretnél ma a világba behozni? Milyen értékekért akarsz ma élni? 

 

A világ épp elég korán vár téged a kapcsolataiddal, a kötelezettségeiddel, a feladataiddal és a 

problémáiddal. Ha egyszer benne vagy a taposómalomban, a napnak vége van, mire egyszer 

körbefordulsz.  

 

Tekints a nap első 15 percére úgy, mint egy önmagadnak szánt ajándékra! Engedd meg az 

intuitív bölcsességednek, hogy valami lényegeset meséljen neked az életedről! 

Meg fogod látni, hogy ez az idő jótékonyan hat majd az egész napodra. Erősebb kapcsolatban 

leszel önmagaddal, minden helyzetet figyelmesebben, intenzívebben fogsz megélni. Az elejétől 

fogva jobban a lényegre koncentrálsz, ezzel időt és energiát spórolsz meg. A nap során több 

pillanatot tapasztalsz meg és élvezel tudatosan. 

 
Légy magadnak ennyire fontos! 

Szeretettel üdvözöllek, 
 

 
 


