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11 + 1 rendkívüli történet a lehetetlennek hitt gyógyulásokról, 
a jobb irányba fordult sorsokról, a megtalált boldogságokról, 
csodás szerelmekről, üzleti felemelkedésekről, pénzről, sikerről, 
a valóra vált álmokról. 12 különböző ember, 11 + 1 különböző 
élethelyzetből. Ami mégis közös bennük: kivétel nélkül mindenki 
azt gondolta, reménytelen a helyzete. És van még egy közös ka-
pocs közöttük. Egytől egyig Vicsápi Natália segítségével oldották 
meg a valóban reménytelennek tűnő helyzetüket, a megoldhatat-
lannak hitt problémáikat, s ma már önmaguk írják a sorsukat. 
Olyanná, amilyenre mindig is vágytak.

Rendkívüli változások, szenzációs eredmények:

•	 Elvonókúrák	nélkül	letett	drog-	és	alkoholfüggőség

•	 Problémás	szülői	kapcsolatból	végtelen	szeretet

•	 Lelki	zsarolásokból	támogató	szeretet

•	 20	év	rossz	házasság	után	lángoló	szerelem

•	 Feldolgozott	tragédiák,	amelyek	feldolgozhatatlannak	
tűntek

•	 A	gyűlölt	családtagokból	bizalmi	szövetséges

•	 Megvalósult	titkos	karrierálmok

•	 Kiút	a	depresszióból	–	orvosság	nélkül

•	 Fogyatékkal	élve	is	lehet	teljes	életet	élni

•	 Üzleti	bukásból	villámgyors	újraépítkezés

•	 Szépnek	látja	magát,	aki	korábban	nem	látta	magát	
annak

•	 Gyógyszerfüggőség	megszűnése

•	 Bőrbetegség	elmúlása

•	 Évtizedes	szerelmi	átkok	eltűnése
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•	 Szeretői	státuszok	után	elsővé	válni	valaki	életében

•	 A	tudatosság	energiájával	megbocsátani	a	halott	szülő-
nek

•	 Békés	válás	egy	kihűlt	házasság	végén

•	 Megnövelt	ügyfélállomány	a	cégben

•	 VIP-ügyfelek	megszerzése,	akikről	korábban	álmodni	
sem	mert

•	 Bűnözőből	törvénytisztelő	állampolgár

•	 Ellaposodott	házasságból	újratöltött	tiniszerelem
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Tarts velem a tudatosság útján!

Kedves Olvasó!

Engedd meg, hogy elöljáróban bemutatkozzam. Vicsápi Natália 
vagyok, tudatosságmentor, terapeuta, az „Írd Te a sorsodat!” 
című bestseller szerzője. Személyes konzultációkon segítek: meg-
ismerni önmagad, hogyan élj tudatosan, hogyan találd meg az 
egyensúlyt a magánélet és a vállalkozás között, hogyan maradj 
talpon, hogyan gyógyulj meg a betegségből...

………

Téged is megszólított valami

Nem véletlenül kezdted el olvasni ezt a könyvet. Valami téged is 
megszólított. Ugyanúgy, ahogy a kötetben található 12 személyt 
is megszólította valami és eljöttek hozzám. Érezték, hogy megol-
dást találnak nálam azokra a megoldhatatlannak hitt helyzetek-
re, amiben éltek. Ott legbelül bizony akkor is érezték, ha az egó-
juk éppen mást is mondott.
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A titoktartásról

Terapeutaként természetesen engem is az elképzelhető legszigo-
rúbb, legkomolyabb titoktartási kötelezettség terhel. Ez a 12 em-
ber önmaga vállalkozott arra, hogy történetüket feldolgozzam.

Úgy döntöttem, nem adom fel

Klienseim elmondásai alapján egy személyben jelentem mindazt, 
amit annyian keresnek manapság. Voltam sikeres vállalkozónő, 
aki önerőből, lépésről lépésre épített vállalkozást szemtelenül fi-
atalon, ami másoknak kétszer ennyi időbe telik. Majd a legfénye-
sebb sikerek után ért kudarc az üzleti életben. Mikor azt hittem, 
megtörtént a legrosszabb, és elveszítettem mindent, akkor esz-
méltem rá, hogy nemcsak a karrierem hullott ki a kezeim közül, 
hanem a magánéletem is súlyos sérüléseket szenvedett. Ekkor 
döntöttem úgy, hogy nem adom fel, kezembe veszem a sorsomat 
és változtatok az életemen. 

Tarts velem a tudatosság útján!

Mentorom segítségével új életet kezdtem, kemény önismereti utat 
jártam be, mely során szembenéztem mindazzal, amivel min-
denkinek kellene. A generációs mintákkal, berögződésekkel, múlt-
tal. Ma már mint önismeret- és életszemléletmentor adom tovább 
azt az értékes tudást, ami a saját életemet is megváltoztatta. 

Légy nyitott, tarts velem a tudatosság útján!

Interjú	Natival	(YouTube)
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A valóra vált titkos karrierálom

Orsi 18 évesen kereste fel Natit. Szülei még gyerekkorában elvál-
tak, édesapja új családját és az ott született féltestvérét nehezen 
fogadta el. Elmondása szerint nem csak az apjára, hanem a 
húgára is haragudott. A fiúkkal roppant bizalmatlan volt, mert 
úgy gondolta, őt is ott hagyják majd, ahogyan annak idején az 
édesanyját. Orsi diagnózisa Nati szerint a közömbösség volt, hi-
szen a szülei szakítását kizárólag úgy tudta kezelni, hogy érzel-
mileg teljesen bezárkózott. Ahhoz sem volt elég bátorsága, hogy 
titkos vágyát, miszerint amerikai filmeknél legyen maszk- és 
sminkmester, a középiskola elvégzése után elkezdje megvalósíta-
ni, mert a családban nem volt még példa a külföldön tanulásra, 
ezért tervével magára maradt…

Elfojtás, harag, közömbösség, meghunyászkodás, szerelmi prob-
lémák, érzelmi befolyásolás – több megoldandó feladat volt. In-
nen kellett nyerni.
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………

AHOGYAN NATI LÁTTA:

Orsi	a	legfiatalabb	a	klienseim	közül.	18	éves	volt,	amikor	
eljött	hozzám	egy	alapprogramra.	A	diagnózisa*	a	közöm-
bösség	volt.	(A	diagnózis	az	én	nyelvezetemben	azt	jelenti,	
hogy	ki	milyen	lelkiállapotban	él	akkor,	amikor	hozzám	ke-
rül.)	4	éves	korában	elváltak	a	szülei.	Általában	mi	történik	
ilyenkor?	A	gyerek	magára	marad,	mert	egyik	szülő	jobbra,	
a	másik	balra	megy,	és	a	saját	sérelmeik	okozta	elvakultság-
ban	elfelejtik,	hogy	a	gyereknek	is	vannak	érzései.	Ez	az	
egyik	leggyakoribb	„tünet”.	És	van	a	másik,	amikor	a	válást	
követően	az	a	szülő,	akit	elhagytak,	rátelepszik	a	gyerekre.	
Orsi	pontosan	ilyen	helyzetből	jött.	Az	apuka	elment,	új	
életet	kezdett,	ő	pedig	ott	maradt	az	édesanyjával,	akivel	
még	jobban	egymásra	lettek	utalva.	Időnként	meglátogatta	
az	édesapját	is,	aki	közben	új	családot	alapított.	Érkezett	
a	féltestvér,	és	ez	ellenérzést	váltott	ki	benne.	Elfogadás	
helyett	haragot	érzett.

„Nem költözhetsz el, mert mi lesz akkor anyáddal?”

Ám	ez	csak	az	egyik	része	volt	a	problémájának.	A	másik	
megoldandó	feladat	a	felnőtté	válással	kapcsolatos,	hiszen	
elvégezte	az	iskolát,	nagyra	törő	merész	álmai	voltak,	de	az	
édesanyja	folyamatosan	visszahúzta	az	aggódással.	Mindig	
megkapta	a	„bilibe	lóg	a	kezed”	és	a	„nem	költözhetsz	el,	
mert	mi	lesz	akkor	anyáddal?”	mondatokat,	amivel	teljes-
séggel	blokkolta	a	lányt.	Orsinak	az	édesapja	elvesztését	
sem	volt	egyszerű	feldolgoznia,	hiszen	mint	a	legtöbb	lány	
ő	is	rendkívül	apás	volt.	Ezt	a	megrázkódtatást	csak	úgy	
tudta	elviselni,	hogy	közömbös	lett	és	érzelmileg	bezár-
kózott.	Orsi	roppant	dekoratívan	jelent	meg	a	programon,	
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mégis	olyan	érzésem	volt,	mintha	egy	porcelánbaba	ülne	
ott,	akiben	egyetlen	érzés	sincs.	Persze,	hogy	szép	volt,	de	
nem	volt	mögötte	szín,	még	csak	arcpír	sem,	ami	általában	
az	emberek	arcáról	sugárzik.	

A harmadik nap végén merte elárulni a titkos vágyát

Az	első	két	nap	csak	figyelt	és	hallgatott.	Amikor	megkér-
deztem	a	résztvevőket,	mit	adott	nekik	ez	a	két	nap,	min-
dig	meghallgatta	a	többieket	és	ugyanazokat	a	válaszokat	
adta,	amit	mások.	Láttam,	hogy	nem	őszinte,	mert	akkor	
még	nem	értett	meg	semmit.	Az	utolsó	nap	azonban	meg-
világosodott.	Talán	nem	véletlenül,	mert	pont	utolsó	nap	
beszélünk	részletesen	a	közömbösségről.	Mielőtt	azonban	
hazament	volna,	még	leült	velem	egy	konzultációra.	Akkor	
árulta	el,	hogy	van	egy	titkos	vágya.	Szíve	szerint	maszk-	és	
sminkmester	szeretne	lenni,	aki	amerikai	filmekhez	készít	
maszkokat.	Ez	az	álma,	de	mivel	az	édesanyjától	folyama-
tosan	azt	hallja,	hogy	nem	hagyhatja	őt	ott,	ezért	maga	sem	
tudja,	mitévő	legyen.	A	legközelebbi	ilyen	iskola	Angliában	
található,	tehát	ahhoz,	hogy	az	álmaiért	tegyen,	minden-
képp	költözni	kellene.	Titokban	már	az	iskolának	és	a	
lakhatási	lehetőségeknek	is	utána	nézett.	Azonban	szörnyű	
lelkiismeret-furdalása	volt	a	mama	miatt.	

Felfogta, hogy a saját érdekében végig kell járnia az 
önismereti utat

Azt	tanácsoltam	neki,	hogy	adjon	esélyt	magának,	mert	az	
édesanyja	akkor	lesz	igazán	boldog,	ha	a	gyerekét	is	annak	
látja.	Semmi	baja	nem	történik,	ha	a	lánya	Angliába	köl-
tözik.	Bátorítottam	Orsit,	hogy	amilyen	gyorsan	csak	tud,	
jelentkezzen	az	iskolába,	menjen	el	felvételizni,	és	ha	sike-
rül,	akkor	az	lesz	a	bizonyíték	arra,	hogy	valóban	ez	az	útja.	
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Összeszedte	a	pénzt	a	repülőjegyre,	elment	a	felvételire	
és	felvették.	Ez	hatalmas	lendületet	adott	neki.	Londonba	
költözött,	elkezdte	az	ottani	életét,	és	közben	jelezte	felém,	
hogy	szeretné	végigjárni	nálam	az	összes	többi	programot.	
Így	eleve	a	szigetországból	utazott	haza	a	tréningekre,	még	
az	egyhetes	elvonulásra	is	eljött.	Azzal,	hogy	felvették	Ang-
liában	a	vágyott	iskolába,	olyan	szinten	lépett	ki	a	komfort-
zónájából,	hogy	érezte,	neki	ez	az	útja	és	végig	kell	mennie	
ezen	az	önismereti	folyamaton	ahhoz,	hogy	előrébb	lépjen.	

Év végére a legjobb tanulóvá vált a londoni iskolában!

Nagyon	büszke	vagyok	rá,	mert	mindre	megteremtette	a	
pénzt.	Soha	egyetlen	egyszer	sem	kért	részletfizetést,	vagy	
könnyítést.	Külön	munkákat	vállalt	Angliában,	partykra	és	
lóversenyekre	ment	hosstesskedni.	Önbizalom	terén	még	
volt	tennivalónk,	mert	nála	is	felvetődtek	a	„más	tanulók	
jobb	sminkeket	tudnak	készíteni”	és	a	„tanárok	kivételez-
nek	a	többiekkel”	kezdetű	mondatok,	de	ezek	aztán	tova	
is	szálltak,	és	nagyon	szépen	kiállt	magáért.	Meg	is	lett	az	
eredmény:	az	iskola	első	évének	végén	ő	lett	a	legjobb,	és	
az	a	tanár,	aki	kezdetben	nem	szerette,	végül	a	tenyeréből	
evett.	

A fiataloknál villámgyors eredmények érhetők el!

Az	elvonulás	a	legfontosabb	része	a	programjaimnak	–	ez	
az	alapképzés	utáni	következő	szint	–,	mert	ott	vesz	180	
fokos	fordulatot	az	emberek	élete.	Akkor	jönnek	rá,	hogy	
mi	a	legnagyobb	félelmük.	Az	a	generációs	félelem,	amit	
hurcolnak	magukban.	Orsinál	az	érzelmek	elfojtása,	vagyis	
a	közömbösség	volt	az,	amit	a	tréning	hatására	el	tudott	
engedni.	Az	elvált	szülők	gyerekei	a	legtöbb	esetben	csak	
közömbösséggel	képesek	átélni	a	kialakult	új	helyzetet.	
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Amikor	észreveszik	ezt	az	állapotot	–	mert	a	közömbösség	
egy	állapot	–	és	nyitottan	állnak	a	változásokhoz,	akkor	
nagyon	rövid	idő	alatt	le	tudják	tenni	ezeket	a	visszatartó	
félelmeket.	30-40	éveseknél	akár	évekbe	is	telhet	a	folya-
mat,	ami	nekik	hamar	sikerül.	Persze	ember–	és	diagnózis-
függő	az,	hogy	milyen	mértékben,	mélységben	élte	meg	az	
illető	a	generációs	mókuskereket,	és	hogyan	vitte	tovább.	
A	fiatalok	sokkal	közelebb	vannak	még	a	tudatossághoz	és	
nem	cipelnek	olyan	nehéz	hátizsákot,	amit	az	idősebbek	
cipelnek,	hiszen	a	szokásaink	az	évek	során	szinte	belénk	
égtek.	

A párkapcsolati blokkokat is feloldottuk

Orsinál	pár	hónap	alatt	értünk	el	fantasztikus	eredménye-
ket.	A	porcelánbabából	mára	felnőtt	nővé	érett.	Volt	még	
egy	elakadása:	abszolút	nem	tudott	fiúkkal	kapcsolatot	
teremteni,	olyan	szintű	blokkjai,	félelmei	voltak.	Nőként	
bele	volt	kódolva,	hogy	a	férfi	majd	lelép,	hiszen	az	apukája	
is	ezt	tette	annak	idején,	ezért	minden	kapcsolata	hamar	
tönkrement.	Volt,	hogy	ő	szakított	félelmében,	nehogy	a	
fiú	tegye	meg	ezt	vele	később.	Azt	hitte,	a	férfi	alapból	
elmegy.	Ezeket	a	félelmeket	felismerte	és	ma	már	könnye-
dén,	sikerrel	ismerkedik.	

A testvérével és az apukájával is helyreállt a kapcso-
lata

Amikor	az	ember	összeszedi	a	bátorságát	és	elindul,	az	élet	
automatikusan	megold	mindent.	Az	édesanyja	végül	köny-
nyedén	elfogadta	a	lánya	költözését.	Sokkal	könnyebben,	
mint	azt	korábban	bármelyikük	is	gondolta	volna.	Sőt,	nem	
sokkal	azután,	hogy	Orsi	elköltözött,	megismerkedett	egy	
férfivel	és	partnere	is	lett,	aki	vigyáz	rá.	A	programjaimon	
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tanult	elfogadással	a	féltestvérét	is	megszerette	az	édes-
apjánál.	Olyannyira,	hogy	ma	már	kirándulni	is	elmennek	
közösen.	Azelőtt	el	sem	ment	velük	sehova,	mert	azt	érezte,	
az	apjának	fontosabb	az	új	feleség	és	az	új	gyerek	is,	mint	
ő.	Orsi	fölöslegesnek	érezte	magát,	de	ezek	az	érzések	már	
mind	a	múlt	emlékei.
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………

AHOGYAN ORSI MEGÉLI:

„Nem hittem el, hogy ekkora változás 
megtörténhet”

Napra	pontosan	egy	éve,	augusztus	4-én	kezdődött	el	
valami	új,	valami	rejtélyes,	akkor	még	ismeretlen	út,	amit	
ma	már	nagybetűs	ÉLET-nek	nevezek.	Ha	valaki	előre	
elmondta	volna,	mi	minden	vár	rám	a	következő	12	hónap-
ban,	biztosan	nem	hittem	volna	el,	hogy	ekkora	változás	
megtörténhet.	Pláne	velem.

Épp	ma,	a	sétám	közben	lettem	figyelmes	egy	táblára,	
amelyre	a	következő	mondat	volt	írva:	„Ne	csak	létezz,	
hanem	élj!”	Azt	hiszem,	ez	a	legnagyobb	ajándék,	amit	
kaptam.	Megtanultam	bátornak	lenni,	s	ezáltal	élni.	Én,	aki	
roppant	zárkózottan	és	közömbösen	éltem	a	szürke	min-
dennapjaimat,	tele	félelmekkel,	megfelelési	kényszerrel	és	
szorongással,	ma	már	izgatottam	lépem	át	a	komfortzónám	
határait,	hiszen	tudom,	hogy	amint	ezt	megteszem,	rögtön	
ott	vár	rám	az	élet	ajándéka	olyan	formában,	amilyenben	
még	csak	legmerészebb	álmomban	sem	gondolnám.

Mi vagyunk önmagunk akadályai

Felismertem,	hogy	mindig	is	én	magam	voltam	önmagam	
akadálya,	korlátozója.	Ma	már	tudom,	hogy	mindent	saját	
magamnak	köszönhetek	és	mindent	magamnak	teremtek.	
Jót,	s	rosszat	egyaránt.	Ezáltal	megtanultam	bízni	a	saját	
sorsomban	és	önmagamban,	nem	aggódom	többé	a	jövő	
miatt,	mert	tudom,	hogy	mindig	minden	megoldódik.	Amit	
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pedig	meg	kell	tapasztalni,	azt	úgy	sem	kerülheti	ki	az	
ember.	Hát	nem	sokkal	egyszerűbb	nyitottan	állni	a	leckék	
elé?	Ez	egyfajta	szabadságérzetet	is	ad,	aminek	következté-
ben	boldogan	tudom	a	jelen	pillanatban	meglátni	a	megis-
mételhetetlen	szépséget.	

Végezetül	pedig	a	legfontosabb,	hogy	tudatosítottam,	mi	
is	az	alappillére	ezen	megtapasztalásoknak:	a	hála.	Hálával	
telve	önfeledt	boldogságban	élni	a	jelent.	Ez	az	az	érzés,	
aminek	a	kifejezéséhez	a	szavak	már	nem	elegendőek.	
Köszönet	és	hála	Natinak,	amiért	megmutatta,	hogy	így	is	
lehet.
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Kiút a depresszióból – orvosság nélkül

Gyógyszerek nélkül gyógyult meg!

Rita hosszú éveken keresztül a depresszió fogságában élt. Gye-
rekkora óta súlyos pánikrohamok kínozták. Az orvosok tucatnyi 
gyógyszerrel tömték, még szanatóriumi kezelést is kapott, ahol 
előfordult, hogy sokkolóval is kezelték, az állapota azonban egy-
re súlyosabbá vált. Történetének megértéséhez tudni kell, hogy 
Rita édesapja öngyilkos lett, ő pedig az édesanyjával maradt, 
aki orvosról orvosra járt vele, hogy a rá törő rohamokra megol-
dást találjanak.

Rita régóta vágyott már arra, hogy valakinek végre ő legyen 
az első és vele akarjon családot alapítani. Bőven voltak tehát 
elakadások az életében, amelyeket szeretett volna megoldani. 
Ajánlás útján került Natihoz, akinek első látásra bizalmat sza-
vazott a CNC-gépkezelőként dolgozó nő.
 
Szörnyű családi átok, sorstragédia, depresszió, súlyos pánikro-
hamok, tucatnyi gyógyszerek, orvosi félrediagnosztizálás, önma-
ga megtagadása, párkapcsolati problémák. Innen indult a törté-
net…
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……… 

AHOGYAN NATI LÁTTA:

Rita	úgy	került	hozzám,	hogy	előttem	komoly	pszicho-
lógusok	és	pszichiáterek	kezelték.	Rengeteg	gyógyszert,	
nyugtatótablettákat	és	antidepresszánsokat	szedett.	Túl	
volt	többhetes	szanatóriumi	kezelésen,	de	sokkal	rosszabb	
állapotban	hagyta	el	az	intézményt,	mint	ahogyan	bement.	
Kiderült,	hogy	sokkolóval	is	kezelték,	hogy	a	félelmet	el-
űzzék	belőle,	de	ehelyett	inkább	csak	mélyítették	benne	a	
rossz	érzéseket.	Rita	gyerek	volt	még,	amikor	édesapja	ön-
gyilkos	lett,	s	attól	fogva	folyamatosak	lettek	nála	a	pszichés	
zavarok.	Többször	előfordult,	hogy	pánikrohamok	jöttek	rá	
fürdés	közben	és	meztelenül	kiszaladt	az	udvarra	a	házból.	
Számtalan	ehhez	hasonló	problémával	kellett	megküzdenie.	
Édesanyja	orvosról	orvosra	járt	vele,	de	még	később,	már	
felnőttként	sem	találtak	gyógyírt	a	panaszokra.	Amint	eljött	
hozzám,	rögtön,	a	legelső	alkalommal	bizalmat	szavazott	
nekem.	Látszott	rajta,	hogy	jól	érzi	magát	nálam.		

Szabályosan ragaszkodott az orvosságaihoz

Ha	közelebbről	vizsgáljuk,	valójában	minden	gyógyszer	
egyben	tudatmódosító	szer	is,	ezért	rendkívül	óvatosan	kell	
bánni	az	elhagyásukkal,	mert	a	hirtelen	megvonás	zava-
rodottsággal	járhat.	A	célom	az	volt,	hogy	minimalizáljuk	
az	orvosságokat,	majd	idővel	mindegyiket	elhagyjuk.	Rita	
lelkesen	jött	a	programjaimra	és	8	hónap	alatt	gyönyörű	
eredményt	értünk	el.	Folyamatosan,	apránként	tettük	le	a	
különböző	adagokat.	A	2-es	elvonuláson,	vagyis	az	egyhetes	
táborban	jött	el	a	pillanat,	amikor	mondtam,	hogy	mostan-
tól	egyáltalán	nem	veszünk	be	több	gyógyszert.	Két	napba	
telt,	mire	elfogadta	a	gondolatot,	hiszen	hosszú	évek	függő-
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ségéről	volt	szó.	Szabályosan	ragaszkodott	az	orvosságaihoz.	
Azonban	olyan	szinten	bizalma	volt	felém,	hogy	ott	a	tábor-
ban	már	nem	vette	többet	magához	ezeket	a	pirulákat.	És	
szerencsére	azóta	sem.	Minden	gond	és	mellékhatás	nélkül	
elhagyta	a	bogyókat.

A szemem láttára kezdett nőként kinyílni

Ritát	a	nőiessége	megélésében	is	mentorálni	kellett.	Hi-
szen	nem	elég	felvenni	a	miniszoknyát,	azt	viselni	is	tudni	
kell.	Rendkívüli	alázattal	fogadta	a	kritikát	és	a	jó	szándé-
kú	tanácsaimat.	A	konzultációk	hatására	a	szemem	láttára	
kezdett	kinyílni	nőként.	A	mókuskerekéből	is	ki	kellett	őt	
rángatni,	mert	totálisan	hiányzott	a	mindennapjaiból	az	élet	
élvezete.	Dolgozni	járt,	hazament,	de	szabadidős	programjai	
alig	voltak.	Miután	végre	kimozdult,	a	lelkiállapota	is	javult.	
Aztán	a	régen	várt	szerelem	is	beköszöntött	az	életébe	–	
igaz,	ez	volt	a	leghosszabb,	hónapokig	tartó	folyamat.	Na-
gyon	komolyan	mélyre	kellett	ásnunk	a	múltjában,	egészen	
a	gyerekkorig,	hogy	elengedjük	azokat	a	generációs	félel-
meket,	amelyek	miatt	rendre	a	szeretői	zsákutcákba	futott.	
Aztán	mindannyiunk	nagy	örömére	egymásra	találtak	egy	
zenész	fiúval,	akinek	ő	lett		a	legfontosabb	az	életében.	Rita	
végre	megélte,	hogy	milyen	érzés	elsőnek	lenni	a	korábbi	
ígéretek	és	cserbenhagyások	helyett.	Története	sok	tekin-
tetben	példaértékű,	hiszen	igenis	van	kiút	minden	lehetet-
lennek	tűnő	helyzetből,	csak	merni	kell	lépni	és	segítséget	
kérni.
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………

AHOGYAN RITA MEGÉLI:

„Élvezem az életet és azt teszem, amit a 
szívem diktál”

Olyan	fantasztikus,	gyönyörű	érzéseket	éreztem,	amit	még	
életemben	soha.	Hála	Natinak!	Mindenki	látja	és	érzi	a	
változást	rajtam,	sugárzom	a	boldogságtól,	és	így	minden	
sokkal	könnyebb.	Életem	első	repülőútja	is	fantasztikus	
volt!	Máltán	nyaraltunk	a	barátnőmmel.	Nati	megtanított	
arra,	hogy	élvezzem	az	életet	és	azt	csináljam,	amit	a	szí-
vem	diktál.	Megismertem	egy	fantasztikus,	sármos	zenész-
hangmérnök	pasit,	aki	úgy	értékel	nőként,	mint	egy	valódi	
kincset.	Ma	már	boldog	párkapcsolatban	élünk	és	komoly	
terveink	vannak	a	jövőre	nézve.
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Olyan kiemelt ügyfelei lettek, akikről 
korábban álmodni sem mert

Emancipált nőből tudatos cégvezető

Timi a tipikus emancipált nő, aki mindent képes egyedül meg-
valósítani a roppant határozott természetével. Nála azonban a 
határozottság már-már túlzott keménységgel párosult. Külsősé-
geiben is a keménységet demonstrálta, hiszen edzőteremben szán-
dékosan formálta látványosra az idomait. Ez a demonstráció 
azonban azt eredményezte, hogy hiába vágyott a lelke mélyén 
kemény férfira, kizárólag a gyenge jellemű pasikat vonzotta. A 
párkeresés rögös útján a sok csalódás már-már kedvét szegte, 
amikor megismerkedett Natival. Épp a kiégés előtti utolsó per-
cekben találkoztak, amikor Timit fel kellett rázni vállalkozóként 
is, hogy a 10 éve működő cégét továbbfejlessze. Közös önismere-
ti munkájuk során gyönyörű eredményeket értek el szakmailag, 
miközben a fiatal vállalkozónő lelke is folyamatosan fejlődött a 
párkapcsolati elvárások terén. Timi története azt mutatja, ho-
gyan lehet emancipált nőből tudatos vezetővé válni.



23

……… 

AHOGYAN NATI LÁTTA:

Timi	egy	rendkívül	okos,	intelligens	nő,	aki	egy	több	mint	
10	éve	működő	vállalkozást	vezet.	Épp	a	kiégés	stádiumá-
ban	járt	36	esztendősen,	amikor	megkeresett.	Ez	azt	jelen-
tette,	hogy	igazából	semmi	nem	érdekelte	szenvedéllyel,	
csak	úgy	elvolt…	Pedig	energiája	bőven	lett	volna	minden-
re,	de	nem	volt	motivációja	arra,	hogy	ezeket	a	belső	erőfor-
rásokat	kihasználja.	A	munkáját	már	nem	élvezte,	a	férfi-
akban	pedig	csalódott.	Nem	találta	a	párját,	ezért	az	életet	
sem	tudta	kellőképpen	élvezni.	Emellett	számos	félelme	és	
kétsége	volt	önmagával	szemben.

Konkrét	kérdéssel	keresett	meg,	mert	jogi	kalamajká-
ja	akadt,	s	mivel	tudta,	hogy	korábban	üzletasszonyként	
éltem,	abban	bízott,	segítek	neki	kimászni	ebből.	Szeren-
csére	még	időben	segítséget	kért.	A	jogi	ügy	bagatell	volt	
ahhoz	képest,	amilyen	feladatokon	dolgoznunk	kellett.

Kemény férfi nem kerülhet kemény nő mellé

Timi	tipikus	emancipált,	kemény	nőként	mindent	elintéz,	
megold	egyedül,	mindenre	elő	is	teremti	a	szükséges	pénzt.	
Ugyanakkor	a	szíve	mélyén	szeretne	végre	olyan	társat	
találni,	aki	mellett	törékeny	nőnek	érezheti	magát.	A	fér-
fiak	pedig	rendre	meg	is	jelennek,	hiszen	Timi	rendkívül	
dekoratív	teremtés,	de	milyen	pasasokat	vonz	egy	kemény	
nő?	A	gyengébbeket,	akik	csak	úgy	elvannak	a	kemény	nő	
mellett.	Ráadásul	Timi	külsőségeiben	is	ezt	a	vonalat	kép-
viseli,	hiszen	szenvedélyes	testépítő.	A	saját	keménységével	
azonban	akkor	szembesült	igazán	először,	amikor	eljött	a	
„Nyílj	ki	nőként!”	programomra.	Akkor	értette	meg,	hogy	
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kemény	férfi	nem	kerülhet	mellé,	mert	azt	egyikük	sem	
élné	túl.	Alapozásként	tehát	a	nőiességét	kellett	előcsalo-
gatnunk	belőle.	Amit	korábban	nőiességnek	hitt,	kiderült,	
hogy	nem	az	volt…

Férfiak helyett először a vállalkozásra tereltem a 
figyelmét

Aztán	jöttek	a	félelmek,	amelyeket	kezelnünk	kellett.	Ész-
re	kellett	vennie,	hogy	nagyon	is	kételkedik	magában	és	a	
félelmeit	éli,	annak	ellenére	is,	hogy	sikeres.	Timi	világéle-
tében	rendszerben	gondolkodott,	s	kimaradt	belőle	a	játék.	
Túlzottan	egóból	élt,	mindent	erőből	csinált,	ezért	nem	
élte	meg	a	pillanatokat,	így	jöhetett	el	az	a	befásultsághoz	
vezető	állapot.

Ahelyett,	hogy	fejest	ugrottunk	volna	a	szerelem	témába,	
először	a	figyelmét	áttereltem	a	vállalkozására.	Köztudottan	
bizonyított	tény	ugyanis,	hogy	egy	10	évig	működő	cég	éle-
tében	épp	abban	az	időszakban	jön	el	a	vízválasztó	korszak.	
Ilyenkor	vagy	új	erőre	kap	egy	vállalkozás,	vagy	hanyatlik.	
Jómagam	a	fejlődést	javasoltam	és	Timi	erre	nyitott	volt.	
Gyönyörű	eredményeket	értünk	el	az	elmúlt	hónapokban.	
Hatalmas	növekedés	állt	be	a	tudatosságnak	köszönhetően.	
Olyan	új	ügyfelek	lettek	üzleti	partnerei,	akikről	korábban	
álmodni	sem	mert,	és	már	a	kollégák	számát	is	növelni	kel-
lett,	annyi	megbízása	lett.

Már nem a vállalkozásában, hanem a vállalkozásán 
dolgozik

Nagyon	becsülöm	Timiben,	hogy	amióta	elvégezte	nálam	
az	alaptanfolyamokat,	rendkívül	fontosnak	tartja,	hogy	a	
környezetében	is	tudatos	emberekkel	vegye	körbe	magát.	
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Így	minden	kollégájának	megadta	a	lehetőséget,	hogy	ők	
is	eljöjjenek	hozzám,	sőt	el	is	kísérte	őket.	Cégen	belül	is	
bevezette	az	őszinte	emberi	kommunikációt.	A	tudatos	
emberek	sokkal	hatékonyabban	képesek	a	munka	terén	is	
együtt	dolgozni.	Büszke	vagyok	rá,	hiszen	ma	már	a	napi	
operatív	dolgokat	is	elengedhette,	és	nem	a	vállalkozásában,	
hanem	a	vállalkozásán	dolgozik.	Az	üzletben	is	elkezdett	
játszani,	ahogyan	az	életben	is.	Amióta	ezt	a	játékot	beve-
zette,	hamarabb	oldódnak	meg	a	megoldandó	feladatok.	És	
már	tudom,	hogy	hamarosan	a	társ	is	érkezik.
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………

AHOGYAN TIMI MEGÉLI:

„Eltűntek a kérdőjelek, már látom a 
félelmeimet”

Kérdőjelekkel	és	félelmekkel	tele	jutottam	el	Natihoz.	
Utóbbiakról	nem	is	tudtam,	pedig	azok	irányítottak.	A	
kérdőjelek	eltűntek.	A	félelmeimet	már	látom;	s	ha	idősza-
kosan	vissza	is	rántanak,	észreveszem	őket,	és	egyedül	is	ki	
tudok	jönni	a	gödörből.	Mit	kaptam	Natitól?	Nyugalmat.	S	
mitől	szabadított	meg?	Az	állandó	agyalástól	és	a	gyomor-
görcstől.
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A tudatos élet csodái, avagy:

Megérzi az ember, hogy ki az igazi 
mentora, aki valóban segíteni tud neki

Ági három gyermek édesanyjaként egy félig kihűlt házasságban 
jött rá arra, hogy homlokegyenest más életet él, mint amire szí-
ve mélyén vágyott. Sem a magánéletében, sem a hivatásában 
nem érezte igazán komfortosan magát. Az éveken át tartó elfoj-
tás komoly testi tüneteket eredményezett. Kozmetikus végzettsége 
ellenére olyan bőrbetegséget kapott, hogy már a nyakáig takar-
nia kellett magát. Amikor aztán volt elég bátorsága kilépni a 
házasságából, s elindulni a tudatosság útján, csodák történtek. 
Natival való kapcsolata talán mind közül a legkülönlegesebb, 
hiszen keresőként annak idején együtt kezdték felfedezni a tuda-
tosság útját, Ági azonban hosszú időre eltűnt, Nati pedig tovább 
fejlesztette magát. Amikor aztán Szlovákia-szerte híre ment, 
hogy Nati életvezetési tanfolyamot tart, immáron mesterként, 
Ági a legelső alkalommal megjelent nála. Amint mondja, sza-
bályszerűen érezte a hívást, hogy mennie kell, a tréningen pedig 
világossá vált számára: Nati lesz a mentora, nem kell tovább 
keresgélnie. A többi között Natinak köszönhető az is, hogy Ági a 
benne rejlő művészi vágyát több évtized után elkezdte megva-
lósítani. Hihetetlen eredményeket értek el együtt, a bőrbetegség is 
elmúlt, s ma már boldog párkapcsolatban él egy olyan emberrel, 
aki teljes mértékben támogatja szíve eddig rejtett vágyát: a mű-
vészi oldalát.
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AHOGYAN NATI LÁTTA:

Ágival	régóta	ismerjük	egymást.	Tulajdonképpen	együtt	
kezdtük	el	járni	a	tudatosság	útját,	mert	ugyanattól	a	men-
tortól	tanultunk.	Az	ismeretségünk	roppant	negatív	gödör-
ből	indult,	mert	olyasvalaki	volt	az	egyik	legjobb	barátnője,	
akit	akkoriban	nagyon	nem	szerettem.	Ettől	függetlenül	
örültem	Áginak,	hogy	földimként	ő	is	részt	vesz	a	képzés-
sorozaton,	de	aztán	elmaradt,	letért	az	útról,	jómagam	pedig	
továbbmentem.	Sokáig	nem	is	beszéltünk.	Aztán,	amikor	a	
legelső	alapprogramomat	hirdettem	Dunaszerdahelyen,	fel-
hívott	és	el	is	jött.	Azt	mondta,	szabályosan	érezte	a	hívást,	
hogy	ott	a	helye.	Érezte,	hogy	én	leszek	az	a	mentor,	akinél	
a	félbehagyott	tudatosság	útját	be	fogja	fejezni.	

Sokáig elnyomta magában a művészet iránti szenve-
délyét

Amikor	Ágit	megismertem,	valamiért	egyetlen	dolog	jutott	
eszembe,	a	művészet.	És	attól	a	perctől	úgy	hívom	őt,	hogy	
művésznő.	Annak	ellenére,	hogy	20	éve	a	szépségiparban	
dolgozik,	kozmetikája	van,	de	sosem	a	kozmetikust,	hanem	
egy	igazi	művésznőt	látok	benne.	Nem	véletlenül,	mert	
kiderült,	hogy	valóban	vonzódik	ehhez	a	világhoz,	de	ezt	
elnyomta	magában,	pedig	hobbiból	szavalni	és	színészkedni	
is	járt	kisebb	művészi	szakkörökbe.	Ági	úgy	mond	verset,	
ahogyan	csak	kevesen:	igazán	szívvel.

A	dunaszerdahelyi	programon	aztán	teljes	mértékben	
összeállt	számára	a	kép,	az	utolsó	puzzledarab	is	a	helyére	
került.	Attól	fogva	tudatosan	él.	Az	azt	megelőző	időszakát	
a	kettősség	jellemezte.



30

Kozmetikus létére nyakig takarnia kellett magát a 
bőrbetegsége miatt

Ágiban	óriási	vágy	élt	a	tudatosság	iránt,	ezt	kereste	folya-
matosan.	A	reikitől	kezdve	sok	módszert	kipróbált,	de	nem	
találta	a	megoldást.	Amikor	aztán	tudatosságára	ébredt,	
rájött,	hogy	homlokegyenest	más	életet	él,	mint	amire	
valójában	a	lelke	mélyén	vágyik.	Minden	más,	mint	amit	
szeretett	volna.	Nem	véletlenül	lett	olyan	bőrbetegsége,	
hogy	kozmetikus	létére	nyakig	takarnia	kellett	magát,	
mert	képtelen	volt	magán	segíteni.	Tele	volt	folttal	a	teste.	
Amikor	megismerkedtünk,	épp	válófélben	volt.	Három	
gyermek	édesanyjaként	hosszú	évekig	ő	tartotta	el	az	egész	
családot.	Konkrétan	mindent	ő	csinált.	Nagyon	becsültem	
benne,	hogy	mert	lépni,	és	kiszállt	egy	nem	működő	kap-
csolatból.	

A bőrbetegség is elmúlt és felkérték vezetőnek egy 
művészeti csoportba

Amikor	az	ember	elnyomja	magában	azokat	a	dolgokat,	
amire	igazán	vágyik,	az	előbb-utóbb	megbosszulja	magát.	
Annak	a	testünkön	is	jelei	lesznek.	Ha	valaki	tudja,	mi	az,	
ami	igazán	boldoggá	tenné,	nyitni	kell.	Ági	is	így	volt	a	mű-
vészettel.	Amikor	elkezdte	másként	élni	az	életét,	felvál-
lalni	az	igazi	érzéseit	a	művészi	iránnyal,	és	már	nem	azzal	
foglalkozott,	hogy	otthon	mit	mondanak	neki	–	„Ebből	
nem	lehet	megélni”	és	ehhez	hasonló	lehúzó	kijelentések	–,	
akkor	a	bőrbetegsége	is	elmúlt.	A	tudatosságban	eltűnnek	
a	félelmek.	Azonban	egyéb	„csoda”	is	történt.	Léván	egy	
művészeti	szakkörben	megkapta	a	művészeti	vezető	pozí-
ciót.	A	korábbi	igazgató	elment	nyugdíjba	és	őt	bízták	meg	
a	feladattal.	Ott	élte	meg	életében	először	azt,	hogy	szívvel-
lélekkel	ki	tudott	bontakozni.	Átvette	a	csoport	irányítását,	
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gyerekekkel	foglakozik	és	gyönyörű	eredményeket	ért	el.	
Olyannyira,	hogy	fiatal	kora	ellenére	már	kitüntetést	is	
kapott	a	munkája	elismeréseként.

Élete minden területén pozitív változás állt be

Ági	története	remek	bizonyíték	arra,	hogy	nem	feltétlenül	
kell	a	régit	hátrahagynunk.	Ő	is	megtartotta	a	szépségsza-
lonját,	de	kiadta	bérmunkába	és	ma	már	a	művészettel	is	
foglalkozik,	ami	a	szívügye.	Sőt.	A	kislányával	együtt	járnak	
művészeti	iskolába.	Történt	ugyanis,	hogy	a	kislány	szere-
tett	volna	ilyen	területen	tanulni,	Ági	elvitte	egy	felvételire,	
ahol	megkérdezték	tőle,	nincs-e	kedve	kitölteni	neki	is	
egy	jelentkezési	lapot.	Volt	kedve,	és	fel	is	vették.	Azóta	
együtt	tanulnak,	s	nagyon	élvezik.	A	kozmetikai	vonalon	is	
megtalálta	a	tudatosságot:	ma	már	természetes	szappano-
kat,	olajokat,	krémeket	készít,	workshopokat	tart,	ahol	azt	
tanítja,	hogy	miért	nem	szabad	kemikáliával	kenni	ma-
gunkat.	A	magánélete	is	fantasztikusan	alakult,	hiszen	egy	
zongoraművésszel	találtak	egymásra,	akivel	együtt	élnek	és	
rendkívül	harmonikus	a	kapcsolatuk.
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AHOGYAN ÁGI MEGÉLI:

„Az életben minden akkor történik, 
amikor itt az ideje”

Az	én	„sikersztorim”	valójában	nem	is	sikersztori…	Mind-
össze	annyi	történt,	hogy	az	első	„Ismerd	meg	önmagad!”	
program	alatt	lepörgött	az	életem.	Még	azon	a	héten	szem-
bejött	velem	az	a	feladat	és	kihívás,	amit	fogalmam	sem	
volt,	hogyan	fogok	elvégezni,	mert	nem	volt	rá	képesítésem,	
csak	az	ösztöneim.	Mégis	pontosan	tudtam,	hogy	ez	az	a	bi-
zonyos	„hívás”,	amiért	születtem	és	amiért	érdemes	élnem.	
Mindig	is	ezért	dobogott	a	szívem!	Átértékelődött	az	éle-
tem.	Jött	a	hivatástudat	és	vele	a	szenvedély.	Szeretek	élni,	
dolgozni,	hinni.	Szeretek	bízni	és	várni.	Szeretem,	hogy	
semmi	sem	akkor	történik,	amikor	én	szeretném,	hanem	
mindig	akkor,	amikor	itt	van	az	ideje.	Meghatározó	forduló-
pont	volt	életemben	Nati	programja.
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Törvénytelen útról törvényes keretek 
közé

Zoltán valódi rosszfiúként élte eddigi élete nagy részét. Ami-
kor úgy gondolta, a törvények mindenkire vonatkoznak, csak rá 
nem. Mérhetetlen merészség, szabadság és zsiványság jellemezte. 
No meg egy roppant kemény édesapa, aki a legendás dunaszer-
dahelyi maffiához tartozott. Igen, ahhoz a maffiahálózathoz, 
ami valóságos terrorállamot működtetett Csallóközben, egyebek 
közt helyi vállalkozókat rettegésben tartva a védelmi pénzek sze-
désével. Igaz, hogy csak sofőrként vett részt a rendszer működé-
sében, de ez rendkívül meghatározta fia egész életét. Zoli 16 éves 
volt, amikor az apját egy kíméletlen leszámolásban szabálysze-
rűen kivégezték. Épp osztálykirándulásról érkezett haza, ami-
kor megtudta a szörnyű hírt. Ez az „útravaló” határozta meg 
későbbi éveit, mérgezte meg a házasságát és a kislányával való 
kapcsolatát. Zolit a felesége vitte el Natihoz, hogy utolsó esély-
ként. Zoli élete ekkor vett gyökeres fordulatot…
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AHOGYAN NATI LÁTTA:

Zoli	világéletében	úgy	élte	az	életét,	hogy	neki	mindent	
szabad,	a	törvények	pedig	másra	vonatkoznak,	rá	biztosan	
nem.	Mérhetetlen	merészség,	szabadságvágy	volt	benne	–	
gyakorlatilag	minden,	ami	a	csövön	kifér.	Nem	ijedt	meg	
semmitől.	Úgy	ismerkedtünk	meg,	hogy	a	felesége	kért	
időpontot	hozzám	személyes	konzultációra.	Azért	jöttek,	
mert	válságban	volt	a	házasságuk.	Anitának	elege	lett	abból,	
hogy	a	férje	folyamatosan	a	törvényeken	túl	táncol,	ők	pe-
dig	a	kislányukkal	együtt	örök	bizonytalanságban	élnek.

Zoli	nyilvánvalóan	nem	avatta	be	őt	a	dolgaiba,	ezért	fo-
lyamatosan	nyomozni	kellett	utána,	hogy	mi	igaz	a	férje	éle-
téből.	A	törvény	megszegésein	túl	ott	volt	a	szenvedélyes	
játékgépezés,	a	vagyon	elvesztése,	behajtók	–	vagyis	min-
den,	ami	ezzel	az	életvitellel	járt.	Sokszor	Anitának	kellett	
azért	dolgozni,	hogy	az	adósságokat	törleszteni	tudják.	

Az átlagemberek örültek a halálhírnek, az ő veszte-
ségének

Eljöttek	hozzám	mindketten,	és	a	feleség	elkezdte	mon-
dani	a	magáét.	Leállítottam	őt	és	kértem,	hadd	beszéljek	a	
férjjel.	Ekkor	Zoli	felé	fordultam.	Kérdeztem	tőle,	milyen	
élete	volt.	Azzal	kezdte,	hogy	nem	ítélhetem	el	őt,	mert	
úgy	nőtt	fel,	hogy	apukája	annak	a	maffiahálózatnak	volt	a	
tagja,	akiket	Dunaszerdahelyen	a	90-es	években	kivégez-
tek.	Ő	ekkor	16	éves	volt.	Elment	osztálykirándulásra	és	ha-
zaérve	azzal	várta	a	tanító,	hogy	kivégezték	az	apukáját.	Ez	
hatalmas	érvágás	volt	számára,	hiszen	fiúgyerekként	külö-
nösen	felnézett	a	határozott,	kemény	apukára.	Ráadásul	azt	
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is	megélte,	hogy	az	átlagemberek,	akiket	ez	a	maffiacsoport	
rettegésben	tartott,	örültek	a	haláluknak,	miközben	Zoli	
szörnyű	igazságtalanságnak	tartotta	az	egészet.	16	évesen	
tehát	meg	kellett	birkóznia	ezzel	a	feladattal.	Mindezt	
könnyek	nélkül,	rezzenéstelen	arccal	mesélte	el.

Ha még egy szót szóltam volna neki, a torkomat is 
elkapta volna dühében

Aztán	feltettem	neki	az	első	kérdést,	ami	azonnal	kiver-
te	nála	a	biztosítékot.	Azt	kérdeztem,	mennyire	szégyelli	
az	édesapját.	Ebben	a	pillanatban	felugrott	a	székből,	és	
szinte	üvöltve	mondta,	hogy	sosem	szégyellte	az	apját,	mert	
nincs	mit	szégyellni.	Erre	én	is	felpattantam,	és	a	szemébe	
mondtam,	hogy	„Én	nem	félek	tőled,	meg	is	pofozhatsz,	
kibírom”.	Biztos	vagyok	benne,	hogy	ha	akkor	még	egyet	
szóltam	volna,	még	a	torkomat	is	elkapja.	Mindezt	mérhe-
tetlen	nyugalommal	mondtam	neki.	Az	volt	az	a	pillanat,	
amikor	erő	az	erővel	szembenézett.	Ekkor	fogadott	el	
engem,	nagyon	értékelte,	hogy	szembe	mertem	vele	szállni,	
és	elfogadott	tanítójának.	A	felesége	csöndben	hallgatott.	
Zoli	ekkor	meghallgatta	az	én	történetemet,	édesapám	
helyzetének	megvilágításából	a	dunaszerdahelyi	maffia	
tevékenységének	másik	oldalát.	Mert	az	apám	kocsmáros-
ként	végigszenvedte	a	maffia	védelmipénz-követelésének	
minden	szakaszát.	Mindig	jöttek,	és	azt	a	pénzt,	amiért	mi	
megdolgoztunk,	igazságtalanul	elvették.	Mondtam	neki,	
lehet,	hogy	igazságtalannak	érzed	apád	halálát,	de	ő	maga	
sem	cselekedett	másként	életében.	Gyakorlatilag	visszaka-
pott	mindent,	amit	elkövetett.	Ekkor	ült	le	zokogva.	

Kiderült, hogy az agresszivitás csak álca, mert hihe-
tetlenül nagy szíve van
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A	feleség	döbbenten	ült,	mert	soha	életében	nem	látta	sírni	
a	férjét.	No,	ez	volt	az	a	pont,	amikor	elkezdődtek	a	terápi-
ák.	A	mélységben	kellett	kotorásznunk,	és	a	lent	elnyomott	
dolgok	felszínre	kerültek.	Anita	mesélte,	hogy	a	férjét	éve-
kig	nem	lehetett	megölelni,	nem	lehetett	hozzáérni,	olyan	
düh	volt	benne.	Ehhez	képest	már	a	legelső	találkozáson	a	
búcsúzásnál	azt	kértem	tőle,	hogy	öleljen	meg.	Háromszor	
is	megölelt.	Kérdezte,	mi	a	következő	lépés.	Mondtam,	
hogy	el	kell	jönni	a	programokra.	Igaz,	hogy	akkor	épp	nem	
álltak	úgy	anyagilag,	mégis	megteremtették	rá	a	pénzt	és	
eljöttek,	külön-külön.	Az	Elvonulás	előtt	Zoli	szólt,	hogy	
fél,	mert	nem	tud	felelősséget	vállalni	saját	magáért.	Lehet,	
hogy	agresszív	lesz.	Végül	nem	volt	az,	mert	az	agresszivitás	
csak	egy	álca	volt	nála,	kiderült,	hogy	belül	hihetetlenül	
nagy	szíve	van.	Tudni	kell,	hogy	az	Elvonulások	után	sok	
embernél	hónapokba	telik,	mire	igazán	megismerik	ma-
gukat.	Zolinak	mégis	nagyon	hamar	és	zökkenőmentesen	
ment.	A	táborban	rengeteget	sírt,	ott	engedte	el	az	apját.	A	
harmadik	naptól	fogva	már	tudatosan	élt.	Akkor	már	szí-
vecskét	küldött	üzenetben	az	asszonynak,	pedig	korábban	
soha	nem	tett	ilyet.

A rosszfiú barátokat is elengedte

Az	Elvonulás	harmadik	napján	letérdelt	elém,	és	azt	mond-
ta,	neki	soha	nem	volt	istene,	csak	az	apja.	De	már	tudja,	
hogy	én	is	vagyok.	Teljes	mértékben	megadta	nekem	a	
bizalmat,	és	azt	mondta,	amit	mondok,	azt	fogja	csinálni.	
A	tábor	végére	teljesen	más	ember	lett.	Kicserélődött.	Új	
barátai	lettek,	elkezdett	a	többi	embernek	segíteni.	Néha	
szólt,	hogy	érzi	magán	az	agressziót,	de	azokat	a	helyzete-
ket	szépen	lekezeltük.	Hazaérve	jöttek	a	régi	rosszfiú	ba-
rátok	és	azt	mondták,	agymosást	végeztek	rajta.	Képes	volt	
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elengedni	őket.	A	kislánya	azt	kérdezte	tőlem,	„Nati	néni	
mit	csinált	az	apámmal?	Mert	hazajött	és	verseket	kezdett	
írni,	Petőfi	Sándort	csinált	belőle…”

Most élik meg az igazi szerelmet

A	leggyönyörűbb	eredmény	mégis	a	házasságuk.	Mivel	
mindketten	eljöttek	az	Elvonulásra,	ma	már	az	egész	család	
tudatosan	él	és	olyan	harmonikus,	romantikus	lett	a	kap-
csolatuk,	amilyen	azelőtt	sosem.	Már	figyelnek	egymásra,	
vannak	ölelések	–	bárki	látja,	mesébe	illő	párnak	írja	le	
őket.	Nyoma	sincs	már	az	egykori	érzéketlen,	egós	rossz-
fiúnak.	Egészen	rendkívüli	módon	figyel	oda	a	nőre,	aki	
mellette	van.	Most	élik	meg	az	igazi	szerelmet.	Előtte	20	
évig	csak	úgy	„elvoltak”	egymás	mellett.	Rendezték	az	ösz-
szes	tartozást,	végrehajtást,	és	a	korábbi	zsiványból	korrekt	
építési	vállalkozó	lett.	Most	azon	dolgozunk,	hogyan	váljon	
még	tudatosabb	vezetővé,	hogy	ne	kelljen	fizikailag	is	a	vál-
lalkozásában	dolgoznia,	miként	dolgozzon	a	vállalkozásán,	
hogyan	fejlődjön,	hogyan	válasszon	embereket	maga	köré.	
Biztos	vagyok	benne,	hogy	ezen	a	területen	is	kimagasló	
eredményeket	fog	elérni.
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………

AHOGYAN ZOLI MEGÉLI:

„Megtanultam szeretni az embereket”

Hogy	mi	változott?	Szinte	minden.	Minden	jobb	lett,	főleg	
a	párkapcsolat	(a	házasságom)	és	a	munkahelyi	stressz	is	
csökkent.	Én,	mint	a	legnagyobb	ellenálló,	a	hatalmas	
egómmal	megtanultam	szeretni	az	embereket.	Ezért	
roppant	hálás	vagyok!	Az	új	barátaimért	is.	Az	Elvonulás	
alapvető	dolgokra	ébresztett	rá,	amelyeket	korábban	nem	
tudtam.	Olyanokra	is,	hogy	a	lányom	véleményét	ki	kell	
kérni	akár	apróságokkal	kapcsolatban	is.	Tőlem	soha	nem	
kértek	véleményt	korábban.	Ma	már	mindent	örömmel	
teszek,	és	azokat	valóban	élvezem	is.	Életem	egyik	legjobb	
döntése	volt,	amikor	elkezdtem	az	önismeret	(vagyis	Nati)	
útján	járni.

Zoli	videója	(YouTube)
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Elvonókúrák nélkül jött ki az alkohol- 
és drogfüggőségéből

Beni fiatal kora ellenére minden szinten megtapasztalta a ki-
rekesztettség érzését. Az alkoholista édesapa korai halála, az 
édesanya új házassága, majd a pótapa megvetettsége bizony 
rányomta a bélyegét az életére. Otthon annyiszor hallotta a ne-
velőapától a „Te csak egy semmirekellő vagy!” mondatot, hogy 
tehetetlenségében csak úszott az árral. A csavargásoknak, a bu-
liknak, drog- és alkoholfüggőség lett a vége. A tiszta pillanatai-
ban tapasztalt lélekjelenlétének köszönheti, hogy elindult a kereső 
úton, mert érezte, hogy nem a féktelen bulizások jelentik a helyes 
utat. Régóta keresett már szellemi vezetőt, amikor megismerke-
dett Natival. Ekkor változott meg az élete.
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AHOGYAN NATI LÁTTA:

Beni	23	éves	fiú,	akinek	a	közömbösség	volt	a	„diagnózisa”,	
amikor	hozzám	került.	A	családi	háttér:	elvált	szülők,	alko-
holista	édesapa,	aki	a	könnyebbik	utat	választotta	és	feladta	
az	életet.	Az	édesanyja	három	munkahelyen	is	dolgozott,	
hogy	a	megélhetésüket	biztosítsa,	de	arra	már	nem	maradt	
ideje,	hogy	Benivel	is	foglalkozzon.	Közben	a	mamának	
lett	új	kapcsolata,	így	Beni	minden	szinten	megtapasztalta	
a	kirekesztettség	érzését,	ezért	elkezdett	úszni	az	árral.	
Csavargások,	buli,	haverok,	és	az	ezzel	járó	drog	és	alkohol	
lett	a	főszereplő	az	életében.	Ugyanakkor	mégis	volt	benne	
valamiféle	belső	késztetés,	hogy	nem	csak	ennyi	az	élet,	de	
a	pótapuka	mondatainak	köszönhetően	nem	volt	önbizal-
ma.	

Reménytelenül érkezett, mégis láttam benne a rejtett 
képességeit

Amikor	hozzám	került,	nagy	útkeresésben	volt,	több	
motivátorral	is	próbálkozott,	hátha	segítenek	neki,	de	egyik	
sem	adott	neki	semmit.	Helyette	beszervezték	mindenféle	
MLM-hálózatba,	ahol	megvásárolta	a	termékeket,	de	eladni	
már	nem	tudta,	ezért	behajtást	indítottak	ellene.	Igaz,	hogy	
mellette	végig	dolgozott	egy	gyárban,	de	minden	pénze	
elment	a	régi	tartozások	kiegyenlítésére.	Innen	indultunk.

Bejött	hozzám	egy	teljesen	reménytelen	23	esztendős	fia-
talember	a	maga	igénytelenségével	–	hiszen	önmagára	nem	
adott	–,	mégis	megláttam	benne	azt	a	rengeteg	érzelmet,	
amit	a	közömbösséggel	leplezett.	Éreztem,	hogy	fantasz-
tikus	ember.	Bármibe	is	fog,	azt	fantasztikus	készséggel	
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képes	megcsinálni.	Kiderült,	hogy	a	gyárban	is,	ahol	dol-
gozik,	az	egyik	legfontosabb	pozíció	az	övé,	mert	gyakorla-
tilag	tőle	függ	az	egész	gyártási	folyamat,	de	ezt	soha	nem	
tudatosította	magában.

A tanácsokat azonnal átültette a gyakorlatba

A	legnagyobb	szívfájdalma	az	volt,	hogy	képtelen	volt	pár-
kapcsolatot	kezdeményezni.	Akkor	már	minden	haverja	járt	
valakivel,	csak	ő	nem.	Elkezdtünk	dolgozni,	szépen	eljött	
minden	programra.	Még	úgy	is	megoldotta	a	részvételi	
díjakat,	hogy	végrehajtások	voltak	ellene.	Első	feladatunk	
volt	tudatosítani	benne,	hogy	fejezze	be	a	spirituális	útke-
reséseket,	mert	örök	életére	kereső	marad.	A	nőkhöz	való	
viszonyán	is	sokat	dolgoztunk,	és	ebben	a	férjemnek,	Mi-
sinek	volt	nagy	szerepe,	mert	sokat	beszélgetett	vele.	Beni	
felfedezte	magában	az	igazi	férfit.	Nagyon	szeretem	benne,	
hogy	nemcsak	elméleti	ember,	hanem	elfogadja	a	tanácsot	
és	azonnal	átülteti	a	gyakorlatba.

Napi szinten injekciózta magát, olyan fájdalmai vol-
tak

Neki	is	volt	egy	olyan	bőrbetegsége,	amit	az	orvosok	gyó-
gyíthatatlannak	nyilvánítottak,	napi	szinten	kellett	injek-
cióznia	magát.	Elviselhetetlen	fájdalmai	voltak.	A	bőrbe-
tegségek	lelki	oka	az	elszigetelődés.	Amikor	valaki	azt	érzi,	
hogy	senkinek	sem	kell.	A	tünetek	már	az	első	konzultáció	
után	javultak,	pár	héttel	később	pedig	már	gyógyszerre	sem	
volt	szüksége,	olyan	szépen	rendbe	tette	magát	lelkileg.	
Amikor	azonban	még	vissza-visszalépegetett	a	régi	életébe,	
a	régi	megszokásaiba,	mindig	jelzett	a	bőre.
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Megemelték a fizetését a gyárban, mert pótolhatatlan 
szakember

Beni	most	a	tudatosság	legmagasabb	szintjén	áll,	fantasz-
tikusan	teremt.	Egyrészt	képes	volt	elvonókúrák	nélkül	
kijönni	az	alkohol-	és	a	drogfüggőségéből,	másrészt	óriási	
tanúbizonyságot	kapott	arra	a	munkahelyén,	hogy	fontos	
ember.	Pár	hónapra	felmondott,	elment	szerencsét	próbálni.	
Németországból	kellett	szakembert	hívni	a	helyére,	hogy	
valaki	helyettesítse.	Aztán	megemelt	fizetéssel	hívták	
vissza,	s	ma	már	élvezettel	teszi	a	dolgát,	mert	tisztában	
van	az	értékeivel.	És	a	legfontosabb:	a	párkapcsolati	kérdés	
is	megoldódott.	Az	utóbbi	hónapokban	több	kapcsolata	is	
volt,	folyamatosan	fedezi	fel	a	női	lélek	rejtelmeit.	Tudatos	
emberként	tudatos	párt	keres.
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AHOGYAN BENI MEGÉLI:

„Ma már úgy tekintek az életre, mint 
egy nagy csodára”

Nagyon	hálás	vagyok	Natinak	és	a	sorsnak	is,	hogy	meg-
ismerhettem	őt.	Egy	életre	felnyitotta	a	szememet.	Amíg	
nem	ismerkedtem	meg	vele,	az	életem	komplett	katasztrófa	
volt,	ám	miután	megmutatta	az	igazságot	az	életről,	min-
den	megváltozott.	Ma	már	úgy	tekintek	az	életre,	mint	egy	
nagy	csodára.	Korábban	teljes	tévhitben	éltem:	betegség-
ben,	szorongásban,	félelemben,	megfelelési	kényszerben.	
Olyan	dolgokat	hittem	(képzeltem)	el	magamról,	amelyek	
nem	voltak	igazak.	Az	orvosok	azt	mondták,	gyógyíthatat-
lan	bőrbetegségem	van.	Miután	tudatossá	váltam,	eltűnt.	
Már	nyoma	sincs	semminek.	Megértettem,	hogy	ezt	a	be-
tegséget	én	magam	teremtettem	meg.	Párkapcsolatom	sem	
volt.	Mióta	Natihoz	járok,	minden	megváltozott.	Ma	már	
egészségben,	boldogságban	és	szeretetben	éltem	az	életem.	
180	fokot	változott	a	hozzáállásom	mindenhez.	Magához	
az	élethez	is.	A	sok	csalódás	és	elkeseredettség	miatt	el	
sem	tudtam	képzelni,	hogy	valaha	párkapcsolatom	legyen,	
mégis	rám	talált	a	szerelem.	A	környezetem	is	észrevette	
a	pozitív	változásokat	rajtam.	A	munkahelyemen	gyakran	
kérdezik,	hogyan	vagyok	képes	már	kora	reggel	mosollyal	
érkezni	és	úgy	tenni	a	dolgomat?	Natit	mindenkinek	csak	
ajánlatni	tudom,	szavakkal	szinte	leírhatatlan,	mennyire	
hálás	vagyok	neki,	magamért.

Beni	videója	(YouTube)



46



47

Feldolgozta a feldolgozhatatlant

Juci évekig súlyos teherként cipelt egy szörnyű családi tragédiát. 
Húszas évei elején friss jogosítvánnyal a hideg, téli csúszós úton 
karambolozott, s a baleset következtében édesanyja és a testvére 
is szörnyethalt. Ő és a mellette elöl ülő édesapja ugyan túlélték 
az ütközést, de két év múlva az apa is követte a többieket. Ju-
ci ott maradt árván, a kínzó lelkiismeret-furdalással. Csoda-e, 
hogy amikor egy barátnője elvitte Natihoz, már ő maga sem 
akart élni? Nati volt az egyetlen az összes szakember közül, aki 
azt mondta, vállalkozik a lehetetlenre és visszaadja a lány élet-
kedvét. Innen, ebből a reménytelennek tűnő helyzetből indult a 
nem mindennapi történetük…
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AHOGYAN NATI LÁTTA:

Jucit	a	barátnője	hozta	el	hozzám	személyes	konzultációra.	
Leült	a	szobámban	és	várt.	Egy	szót	sem	szólt,	csak	ült.	
Nem	vagyok	egy	ijedős	ember,	láttam	már	annyiféle	élet-
helyzetet	és	problémát,	hogy	bevállalós	vagyok	–	a	klasszi-
kusan	egyszerű	dolgok	nem	is	érdekelnek	–,	de	Juci	energi-
ájától	akkor	szó	szerint	megijedtem.	Úgy	éreztem,	mintha	
a	halál	jött	volna	be	két	lábon	az	irodámba.	Éreztem,	hogy	
ennek	a	nőnek	semmi	más	vágya	nincs,	csak	az,	hogy	
befejezze	a	földi	életet.	Egy	élő	zombit	láttam,	hihetetlenül	
szürke	arcszínnel	és	szürke	energiával.	Úgy	megijedtem	
ettől,	hogy	azt	mondtam,	ki	kell	mennem	a	váróhelyiségbe.	
Csakhogy	egy	ugyanilyen	energiájú	nő	ült	kint	is.	Vettem	
egy	mély	levegőt	és	visszamentem.	Mondtam,	hallgatom.	
Elkezdte	mesélni	a	tragédiáját.

Reggeltől estig sírt, mély depresszióba esett

Kiderült,	hogy	évekkel	ezelőtt,	karácsony	másnapján	egy	
szörnyű	karambolban	elveszítette	az	édesanyját	és	a	húgát	
is.	Az	egész	család	az	autóban	ült,	ő	vezetett.	Friss	jogo-
sítvány,	jeges	út,	megtörtént	a	baj.	Az	édesapja	és	ő	kar-
colásokkal	megúszták,	de	nyilvánvalóan	mindkettőjüket	
sokkolták	a	történtek.	Juci	akkor	pozitív	gondolkodással	
próbálta	becsapni	magát,	mintha	ez	az	egész	meg	sem	
történt	volna.	Még	a	temetésen	sem	fogta	fel,	hogy	mi	
történik.	Tulajdonképpen	ez	az	átka	a	spirituális	módsze-
reknek,	hogy	a	színlelésben	átverik	magukat	az	emberek.	
Aztán,	amikor	tudatosult	Juciban,	hogy	mi	történt,	attól	
fogva	összeroppant,	és	azzal	a	tudattal,	teherrel	élt,	hogy	
megölte	a	családját.	Mindenféle	pszichológus,	pszichiáter,	
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ilyen-olyan	spirituális	segítő	és	terepeuta	foglalkozott	vele,	
de	csak	rosszabb	lett	az	állapota.	Reggeltől	estig	sírt,	mély	
depresszióba	esett.	

Első dolgom volt a fekete ruháit kidobatni a gyászidő 
lejártával

Közben	az	apuka	folyamatosan	meg	akart	halni	bánatában,	
rengeteget	ivott,	rövidítette	a	napjait.	Két	évvel	később,	
amikor	ő	is	meghalt,	Juci	magára	maradt.	Volt	ugyan	egy	
kedvese,	aki	az	egész	balesetet	végigasszisztálta	mellette,	
de	Juci	elviselhetetlenné	vált,	s	egyedül	maradt.	Képtelen	
volt	a	családi	házban	megmaradni,	inkább	átköltözött	egy	
pici	lakásba.	Fekete	ruhában	jött	hozzám,	s	első	dolgom	
volt	vele	levetetni,	illetve	kidobatni	az	összes	feketét,	mert	
a	gyászidőszak	akkor	már	rég	lejárt.	Nagyon	határozott	vol-
tam	vele.	Talán	kemény	is.	Elmagyaráztam	neki,	hogy	ilyen	
tragédia	azokkal	történik	meg,	akik	nem	élvezik	az	életü-
ket.	Kiderült,	hogy	nem	járok	messze	az	igazságtól,	mert	
az	édesanyja	úgy	élte	az	életét,	hogy	folyton	azt	hajtogatta,	
biztosan	el	vannak	átkozva	ebben	a	világban	és	nekik	soha	
senki	nem	segíthet.	Ezt	kódolta	Juciba	is	gyerekkorától	fog-
va.	Ezzel	az	állandó	félelemmel	bélyegezte	meg	Juci	életét.

Vissza kellett adnom az életkedvét

A	konzultációnk	után	olyan	dolog	történt,	ami	korábban	
soha.	Éjjel	Juci	szüleivel	álmodtam.	A	szülei	azt	mondták	
álmomban,	el	ne	engedjem	a	kezét.	Mivel	akkoriban	már	
éreztem,	hogy	a	tanítások	területén	szükségem	lenne	egy	
asszisztensre,	felajánlottam	neki,	hogy	legyen	ő	a	segítsé-
gem.	Tudtam,	hogy	ennek	a	lánynak	meg	kell	fognom	a	ke-
zét	és	abból	a	mély	gödörből	ki	kell	rángatnom	valahogyan.	
És	nem	láttam	más	megoldást,	csak	azt,	hogy	magam	mellé	
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veszem,	így	folyamatosan	rajta	tarthatom	a	szemem.	Tud-
tam,	hogy	képes	vagyok	rá,	mert	nem	véletlenül	kaptam	
az	élettől	ezt	a	kihívást.	De	annyit	elmondhatok	az	akkori	
állapotáról,	hogy	konkrétan	a	halálból	kellett	őt	visszahoz-
nom.	Felvettem	őt	magam	mellé	dolgozni.	Tudtam,	hogy	
nem	lesz	mellettem	sokáig,	mert	majd	megtaláljuk	számára	
azt,	ami	őt	a	legjobban	érdekli,	amivel	az	életkedvét	vissza	
lehet	adni.

A rokonok kikiáltottak boszorkánynak

Persze	a	távolabbi	rokonok,	a	nagynénik	boszorkánynak	
nyilvánítottak.	Főleg,	amikor	Jucival	is	kifizettettem	a	
programok	árát.	Meg	kell	érteni,	hogy	ezekért	nem	azért	
kell	fizetni,	mert	ezen	szeretnék	meggazdagodni,	hanem	
egészen	egyszerűen,	ha	ingyen	adnám,	nem	értékelnék	
az	emberek.	A	gyógyulás	első	jele	volt,	amikor	Jucinak	
lett	arcpírje.	Színe	lett!	Még	soha	ennyire	nem	örültem	
arcpírnek,	mint	nála!	Látszott,	hogy	jön	vissza	belé	az	élet	
a	mély	fájdalom	után.	El	kellett	fogadnia,	hogy	ő	nem	egy	
gyilkos.	A	család	nem	véletlenül	írta	ki	magát	a	történetből,	
ha	az	anyuka	egész	életében	azt	mantrázta,	hogy	el	vannak	
átkozva.	Igenis,	fogadja	el	a	történteket	és	főleg	azt,	hogy	ő	
azért	maradt	itt,	mert	élnie	kell.	Konkrétan	megtanultuk,	
hogyan	kell	élnie	ezek	után.	

Szerelem, hivatás, nagy üzleti tervek

Aztán	eljött	a	párja	is,	ő	is	végigjárta	a	tudatosság	útját	és	
meseszerűen	találtak	újra	egymásra.	Sikerült	jó	áron	eladni	
a	családi	házat.	Segítettem	neki	arra	is	felkészülni,	hogy	
újra	autóba	kell	ülnie.	Aztán	eljött	az	Üzleti	Akadémiára,	
ahol	kiderült	élete	vágya,	hogy	gyerekekre	szeret	vigyázni,	
mert	különleges	kapcsolata	és	érzéke	volt	mindig	a	gyere-
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kekhez.	Amikor	a	képzést	elkezdtük,	azt	sem	tudta,	mi	a	
vállalkozói	engedély.	Aztán	mindent	megtanult	és	elindítot-
ta	a	vállalkozását.	Olyannyira	felfutott,	hogy	négy	kollégája	
van.	Anyukák	tőle	kérnek	tanácsot,	hogy	mit	csinál,	amiért	
a	gyerekek	feltétel	nélkül	elfogadják.	Épp	a	minap	javasol-
tam	neki,	hogy	most	már	ideje	tudatos	vezetőként	tovább-
lépni,	amikor	már	nem	gyerekekre	fog	vigyázni,	hanem	
vezetőként	a	stratégiával	foglalkozik.	Nagy	tervei	vannak	a	
jövőre	nézve:	VIP-bölcsit	fog	nyitni,	ahová	a	szülők	bizton-
sággal	beadhatják	a	gyerekeket.	A	munkatársak	épp	most	
végzik	a	képzéseket.	Ott	már	a	gyerekek	is	tudatosságra	
lesznek	nevelve.
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AHOGYAN JUCI MEGÉLI:

„BOLDOGGÁ VÁLTAM – igen, így 
csupa nagybetűvel”

	Nati	volt	a	mérföldkő	az	új	életemben,	s	abban,	hogy	képes	
legyek	lezárni	a	korábbi	időszakot.	Mindez	2018	február-
jában	történt.	Addigra	szinte	mindent	elveszítettem	(vagy	
elveszíteni	készültem),	ami	valaha	igazán	fontos	volt	szá-
momra.	Akkor	már	végigjártam	az	összes	önismereti	kur-
zust,	tréningeket,	személyes	konzultációkat,	hogy	valami	
végre	változzon	az	életemben,	hogy	el	tudjam	fogadni	a	
történteket	és	ne	haraggal	gondoljak	az	édesapámra.	Kellett	
hozzá	egy	év,	mire	ki	mertem	jelenteni,	hogy	jól	vagyok,	
elfogadtam,	amit	el	kellett	fogadni	és	valóban	jól	éreztem	
magam.	Az	előző	évekhez	képest	mindenképp.	Ami	pedig	
azóta	van,	az	maga	a	csoda!	A	párkapcsolatom	jobb,	mint	
valaha,	a	vállalkozásom	pedig	rendre	növi	ki	magát	és	köz-
ben	azt	csinálhatom,	amit	mindig	is	imádtam.	A	családom	
többi	tagjával	és	a	barátaimmal	is	megoldódtak	a	feszült-
ségek,	és	fantasztikus	új	barátokra	tettem	szert.	Ma	már	
minden	napot	új	lehetőségként	élek	meg,	és	a	rossz	dolgok	
is	előrevisznek.	Hihetetlen,	hogy	mennyivel	másabb	vi-
lágnézetet	sajátítottam	el	és	már	mennyire	másképp	látom	
magamat.	Sikerült	megértenem	a	szüleim	és	a	testvérem	
tetteit,	ezáltal	az	enyémeket	is	jobban	értem.	Sokkal	nyu-
godtabb,	kiegyensúlyozottabb	vagyok,	mint	valaha.	Sikeres-
sé	és	BOLDOGGÁ	váltam	–	a	csupa	nagybetű	pedig	nem	
véletlen…

Juci	videója	(YouTube)
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A jómódot is meg kellett tanulni élvezni

Barbi története a leg jobb bizonyítéka annak, hogy az anyagi 
javak nem feltétlenül képesek minden emberi igényt kielégíteni. 
Ahhoz, hogy valaki értékesnek érezze magát, egyáltalán nem a 
pénz szükséges. 

A galántai anyuka sokak által irigyelt nő, hiszen az egykori mo-
dell férje generációkra visszamenőleg is tehetős vállalkozó csa-
ládból származik, ezért nyilvánvalóan a család is az átlagnál 
jóval magasabb életszínvonalon él. Mivel a családi hagyomány 
azt várta el, hogy az anyuka kizárólag a gyerekekkel és a ház-
tartással foglalkozzon, mert minden más a férfi dolga, ezért 
Barbi kevésbé érezte magát értékesnek a társadalomban. Egy 
hosszú évtizedek óta tartó rendszert azonban nem könnyű meg-
bolygatni, ha az anyukának komoly tervei vannak. És amikor 
falakba ütközik a terveivel, akkor kezdődik az útkeresés. 

Barbi ebben az életszakaszban találkozott Natival.
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AHOGYAN NATI LÁTTA:

Az	emberek	általában	azért	jönnek	el	hozzám,	mert	valami-
lyen	problémájuk,	elakadásuk	van	akár	a	magánéletükben,	
akár	a	munkájuk	során.	Barbi	pont	nem	ezért	jött.	Valójá-
ban	ő	sem	tudta	megfogalmazni,	miért	jött,	egész	egyszerű-
en	hiányzott	valami	az	életéből,	s	úgy	érezte,	ott	kell	lennie	
a	programokon.	

Barbiról	tudni	kell,	hogy	Galánta-szerte	roppant	irigyelt	
nő.	Nem	túlzok:	minden	anyuka	olyan	életet	szeretne	élni,	
amilyet	ő	él.	Mindig	jön	a	kis	cabriojával	a	kastélyból,	ahol	
él,	a	kalapjaiban,	és	kivétel	nélkül	mindig	csinosan	felöltöz-
ködve.	Korábban	modell	volt	és	a	mai	napig	szép.	Persze	
nemcsak	szép,	hanem	jó	anyuka	is,	mert	minden	létező	
programon	ott	van	a	gyerekeivel.	Nyilván	megteheti,	hiszen	
korábban	nem	volt	más	dolga.	Barbi	generációs	vonalában	
az	a	hagyomány,	hogy	a	férj	biztosítja	a	család	megélheté-
sét,	a	nő	pedig	a	makulátlan	háztartást,	a	gyerekek	körüli	
teendőket.

Árgus, irigy szemekkel figyelték a lépéseit a városban

Mégsem	akarta	elfogadni	ezt	a	generációs	családi	mintát,	
mert	azt	mondta,	neki	nem	csak	az	az	életfeladata,	hogy	
a	férjét	kísérgesse	partikra	előkelő	üzletemberek	közé.	
Szeretett	volna	küldetést	magának,	hogy	a	társadalom	
hasznos	tagjának	érezze	magát.	Tudta,	ha	kimegy	a	város-
ba,	mindenki	furcsán	és	főleg	árgus,	irigy	szemekkel	figyeli	
a	lépéseit.	Ott	tartott,	hogy	már	nem	is	akart	emberekkel	
beszélni.	Ugyanakkor	elkezdett	táplálkozási	tanácsadással	
foglalkozni,	ahová	az	a	társadalmi	réteg	is	elment	hozzá,	
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akikkel	nem	feltétlenül	találkozott	korábban.	Ez	roppant	
kettősséget	okozott	a	lelkében.	Amikor	eljött	hozzám,	azt	
tervezte,	inkább	szül	harmadik	gyereket,	mert	nem	tud	
magával	mit	kezdeni.	Hiába	szeretett	volna	az	anyaságból	
kitörni,	nem	látott	annál	tovább.	Mondtam	neki,	hogy	ha	
a	férje	képes	több	üzleti	projektet	menedzselni	egyszerre,	
akkor	ő	is	képes	arra,	hogy	az	anyaság	mellett	üzletasszony	
is	legyen.	

Megértette, hogy jó anyának lenni milyen nemes és 
nagy feladat

Barbi	3	programon	vett	részt,	és	már	az	alapprogramon	nagy	
nyugalom	lett	rajta	úrrá.	Észrevette	magán,	hogy	igenis,	
többre	képes	annál,	hogy	a	generációs	vonalat	vigye	tovább	
egész	életében.	A	„Nyílj	ki	Nőként”	programon	pedig	
felismerte,	hogy	gyönyörű	nő.	Mert	hiába	volt	korábban	
modell,	nem	hittel	el,	hogy	szép.	Ez	általános	probléma,	
mert	a	legtöbb	modell	nincs	megelégedve	saját	magával.	A	
belső	békén	túl	az	elfogadást	is	megtalálta	a	saját	életében.	
Megértette,	hogy	jó	anyának	lenni,	milyen	nemes	és	nagy	
feladat.	És	igenis	értékes	ember!	Ez	volt	az	első,	amire	rá-
jött.	Aztán	a	„valami	hiányzik”	érzést	felváltotta	a	végtelen	
belső	nyugalom.

Meghallotta, amit mondtam neki, hogy sokkal több 
van benne

Továbbá	megtanult	minőségibb	módon	szeretni,	hiszen	
már	ki	tudja	mutatni	a	belső	érzéseit.	Elfogadta,	hogy	a	
racionális	üzletember	férje,	amikor	hazaér,	igenis	hazaviszi	
a	zizegést	az	üzletből.	Neki	otthon	nyugalmat	kell	biztosí-
tania	a	férjének,	neki	kell	a	szeretetet	képviselni	a	család-
ban.	Ezt	a	gyerekeknek	is	át	tudta	adni.	A	tudatosság	útjára	
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lépve	meglátta	azt,	hogy	neki	mennyivel	tökéletesebb	az	
élete	másokhoz	képest,	s	ezt	ma	már	értékelni	is	tudja.	Az	
utolsó	Elvonulás	után	két	hónappal	büszkén	mesélte,	hogy	
leült	a	férjével	beszélni	és	megkérdezte,	melyik	az	a	vál-
lalkozás,	amiben	tudna	neki	segíteni.	A	férje	rugalmasan	
kezelte	a	kérdést	és	ma	már	Barbi	irányítja	a	szállodájukat.	
Kibújt	belőle	az	igazi	vállalkozónő.	A	kollégák	nagy	tapssal	
fogadták.	Hihetetlen	kreatív,	jók	az	ötletei.	Az	Elvonuláson	
meghallotta,	amit	mindig	mondtam	neki,	hogy	sokkal	több	
van	benne.	Élvezi,	hogy	most	ő	hoz	létre	valamit.	És	az	az	
egyensúly	is	beállt	az	életében,	amit	korábban	keresett.	
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……… 

AHOGYAN BARBI MEGÉLI:

„Magabiztosabb lettem és mérhetetlen 
nyugalmat érzek”

Milyen	változást	érzek?	Nyugodtabb	vagyok.	Még	a	stresz-
szes	szituációkat	is	sokkal	nyugodtabban	kezelem,	mint	
korábban,	sőt	ma	már	élvezem	is.	Eltűnt	a	belső	feszültség,	
mintha	soha	nem	is	lett	volna.	Ma	már	jobban	ki	tudom	
mutatni	a	szeretetemet	is.	Az	önbizalmam	is	nagyobb	lett.	
Korábban	nem	bíztam	magamban,	főleg	a	tudásomban.	Ma	
már	előadás	közben,	a	színpadon	állva	is	magabiztosabb	
vagyok.	Amikor	a	tudásomon	van	a	hangsúly,	bátorrá	válok.	
Nem	mondom,	hogy	nem	izgulok,	de	az	kell	is.	Ma	már	
tudom,	hogy	tudok	–	ahogyan	Nati	folyamatosan	mondta	
nekem.

Barbi	videója	(YouTube)
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Munkát és szerelmet is talált a 
fogyatékkal élő lány

Viki gyermekkora óta fogyatékkal él, a fülére alig hall valamit, 
és a beszéd is nehézkesebb számára. Testvére nincs, szülei vál-
lalkozók, akik sok más kereskedőhöz hasonlóan az egész életüket 
végigdolgozták a vállalkozás érdekében. Vikinek épp ez volt a 
legnagyobb problémája, amelyen végül Natival kezdtek el dol-
gozni. Kiderült ugyanis, hogy a lányban nagyon komoly ellen-
érzések kavarognak a szüleivel kapcsolatban. Úgy érezte, nem 
foglalkoznak vele kellőképpen, ezért nagyon sokszor a betegségé-
vel próbálta magára felhívni a figyelmet a szüleinél, hogy figyel-
jenek végre rá. Amikor pedig a szülők azt szerették volna, hogy 
gyermekük beálljon a vállalkozásba dolgozni, akkor Viki hallani 
sem akart a dologról. Más munkahelyet viszont roppant nehezen 
talált a már említett fogyaték miatt. Innen kellett győzni...
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AHOGYAN NATI LÁTTA:

Egy	siker-bőség	programra	készültünk	éppen,	amikor	egy	
édesanya	bejelentkezett,	hogy	szeretne	VIP-jegyet	venni	a	
lányának	a	rendezvényre.	Nem	is	értettem,	miért	ő	intézke-
dik	a	gyerek	helyett.	Aztán	kiderült,	hogy	Viki	fogyatékkal	
él,	mert	majdhogynem	süketnéma.	A	fülére	szinte	semmit	
nem	hall,	szájról	olvas	és	nehézkesen	beszél.	Gondoltam,	
ez	újabb	izgalmas	kihívás,	vártam	a	találkozást.	Viki	rögtön	
az	első	szünetben	odajött	hozzám	és	jelezte,	hogy	szeretne	
jönni	a	többi	programra	is.	Először	konzultációt	javasoltam,	
mert	szerettem	volna	feltérképezni,	hogy	mi	az	a	generációs	
vonal,	amit	magával	hurcol.

Mérhetetlen önsajnálatban élte az életét

Kiderült,	hogy	Viki	egy	szem	gyermek,	a	szülei	vállalko-
zók,	vagyis	roppant	elfoglalt	emberek,	akiknek	végig	a	
vállalkozáson	volt	a	figyelmük.	A	lány	ugyan	egészségesen	
született,	de	menet	közben	kiderült,	hogy	nem	fejlődnek	
úgy	a	hallójáratok,	ahogyan	kellene.	Vagyis	a	betegség	volt	
az	egyetlen	eszköze,	amivel	a	szülei	figyelmét	magára	tudta	
irányítani.	Mérhetetlen	önsajnálatban	élte	az	életét,	és	ezen	
az	önsajnálaton	keresztül	érte	el,	hogy	a	szülei	odafigyel-
jenek	rá.	A	szülők	meg	tudták	fizetni	a	legjobb	orvost,	a	
legjobb	iskolát,	ezért	a	gyerek	megtanult	magyarul,	szlová-
kul	és	angolul	is	szájról	olvasni.	A	jelbeszédet	is	ismeri,	de	
az	anyukája	kérte,	ezt	ne	használja,	mert	ne	lássák,	hogy	
fogyatékkal	él.	A	szülők	be	akarták	tenni	a	vállalkozás-
ba	dolgozni,	de	Viki	ellenállt,	nem	akart	velük	dolgozni,	
máshova	azonban	nem	vették	fel.	Első	feladatunk	az	volt,	
hogy	elfogadja	a	szüleit.	Mert	az	nem	járható	út,	hogy	egyik	



62

oldalon	sajnáltatja	magát,	a	másik	oldalon	pedig	ellent	mond	
nekik.	Ezen	kezdtünk	el	dolgozni,	miközben	gyönyörű	
eredmények	születtek.

Mindenki sírt, amikor készülék nélkül meghallotta a 
madarak csicsergését

Viki	meg	akarta	magát	operáltatni,	ugyanis	tudni	kell,	hogy	
számos	új	hallókészüléket	teszteltek	rajta.	Néha	hallott	
valamit,	de	nem	volt	az	igazi.	Azt	javasoltam	neki,	hogy	
semmiképp	ne	feküdjön	kés	alá,	mert	figyelje	meg,	amint	
lerakta	a	múltbéli	sérelmeket	és	rendet	tesz	magában,	meg	
fog	gyógyulni.	Épp	az	Elvonuláson	voltunk,	amikor	kimen-
tünk	a	természetbe,	s	nem	hozta	magával	azt	a	bizonyos	
teszt-hallókészüléket.	Egy	meditációs	feladathoz	készül-
tünk,	amit	szépen	megcsinált,	majd	egyszer	csak	visszasé-
tált,	és	azt	monda,	„Nati,	valami	zajt	hallottam,	mi	lehetett	
az?”…	Kiderült,	hogy	ott	az	erdőben	a	madarak	csicsergését	
hallotta	meg.	Az	egy	annyira	megható	momentum	volt,	
hogy	konkrétan	mindenki	sírt.

Munkát és szerelmet is talált

Viki	élete	roppant	jó	irányba	halad:	talált	egy	multi-level	
céget,	ahol	kozmetikai	termékeket	árulnak,	és	roppant	nyi-
tottak	a	szociális	emberekre.	Ez	a	cég	a	hendikeppel,	vagyis	
a	fogyatékkal	élő	embereknek	is	ad	lehetőséget.	Vikinek	az	
lett	a	feladata,	hogy	megmutassa,	hogyan	kell	használni	a	
termékeket,	kis	videókat	gyárt	használati	utasításként.	Tel-
jesen	megtalálta	önmagát	ebben	a	bizniszben.	Jó	emberek	
veszik	körül,	sok	motivációs	előadást	hallgat	náluk,	élvezi	a	
munkáját.	Én	is	rendszeresen	rendelek	tőle	kozmetikumot.	
Emellett	a	magánélete	is	szenzációsan	alakult.	Évekkel	ko-
rábban,	amikor	Budapestre	járt	a	Siketek	és	Nagyothallók	
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Országos	Szövetségének	központjába,	egyszer	kimentek	a	
városba	a	barátnőivel	és	egy	szórakozóhelyen	megismerked-
tek	francia	fiúkkal,	akik	szintén	jelbeszéddel	kommunikál-
tak,	s	épp	a	magyar	fővárosban	kirándultak.	Viki	egész	éjjel	
jelelve	beszélgetett	egyikükkel.	Megtetszettek	egymásnak,	
de	a	franciák	a	kirándulás	után	hazamentek.	Skypeon	azon-
ban	tartották	a	kapcsolatot,	de	a	távolság	miatt	remélni	sem	
merték,	hogy	újra	találkoznak.	Mondtam	Vikinek,	hogy	
semmi	sem	lehetetlen.	Kezdjen	el	szívvel	dolgozni,	immá-
ron	tudatosan,	és	ebben	a	jó	közösségben	majd	megteremti	
magának	a	pénzt	az	utazásra.	Így	is	lett.	Emlékszem,	köny-
nyekkel	a	szemében	mesélte	később,	hogy	megvan	a	repü-
lőjegye.	Azóta	kéthavonta	jár	Párizsba,	a	szilvesztert	is	ott	
töltötte,	és	már	a	fiú	is	volt	a	családjánál	látogatóban.	Köz-
ben	építi	a	saját	vállalkozását	és	nagyon	becsülöm	benne,	
hogy	mindig	jön	kérdezni,	ha	valamilyen	elakadása	adódik.	
A	Tudatos	közösség	klubjából	új	barátokat	szerzett,	és	ami	
a	legfontosabb:	már	nem	tarja	magát	fogyatékkal	élőnek.
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AHOGYAN VIKI MEGÉLI:

„Megtanultam, mit jelent az elfogadás”

Részt	vettem	az	Elvonulás	táborban.	Pár	hónappal	később	
már	sokkal	nyugodtabbnak	éreztem	magam,	a	stresszesebb	
helyzetek	csökkentek	az	életemben	és	a	családi	kapcsola-
taimat	is	jobban	kezelem.	Ami	igazán	fontos:	megtanultam,	
mit	jelent	az	elfogadás,	így	már	felnőttként	kezelem	az	
emberi	kapcsolataimat,	beleértve	a	rokonokat	és	a	barátokat	
is.	Ha	valami	nem	úgy	alakul,	ahogyan	elterveztem,	nem	
keresem	a	felelőst,	nem	problémázom,	hanem	mielőbb	át-
lendülök	rajta.	A	párkapcsolatom	egyre	minőségibbé	válik,	
hiszen	megkapom	a	szeretetet,	az	ölelést	–	vagyis	mindent,	
ami	eddig	hiányzott	az	életemből.	Ráébredtem	arra	is,	hogy	
azokat	a	céljaimat	is	megvalósíthatom,	ami	eddig	csak	titok-
ban	a	fejemben	létezett.	(Az	utazás	a	mindenem.)	Továbbá	
azt	is	megtanultam,	hogy	önmagammal	is	foglalkoznom	kell	
–	így	már	tudatosabban	tervezek,	és	figyelek	magamra.
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30 év házasság után a tudatosság 
energiájával úgy turbékolnak, mint a 

fiatal szerelmesek

Gyula és Marika története akár hétköznapi is lehetne, hiszen 
emberek milliói élnek le úgy életeket, hogy nem kommunikál-
nak egymással megfelelően, és nem mondják ki azt, ami igazán 
nyomasztja őket ott legbelül. Még egy hosszú, évtizedekig tartó 
házasságban sem. Mégis, az ő történetük korántsem hétközna-
pi, hiszen időben elkezdtek mindketten beszélni a problémákról. 
Marika volt az első, aki gyógymasszőr végzettséggel elindult a 
tudatosság útján, majd hosszas keresgélés után eljutott Natihoz. 
Gyulának ekkor még időre volt szüksége ahhoz, hogy ő is őszin-
tén merje vállalni a generációk hosszú sora óta hordozott szo-
kást, miszerint mindent a nő irányít a férfi pedig ehhez alkal-
mazkodik…
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AHOGYAN NATI LÁTTA:

Marika	spirituális	útkeresőként	érkezett	hozzám.	Szakmá-
ját	tekintve	gyógymasszőr,	aki	a	hivatásán	keresztül	pon-
tosan	tudja,	hogy	a	betegségek	kialakulásának	lelki	okai	
vannak,	a	kineziológiába	belekóstolva	pedig	már	látta,	hogy	
tudatosabban	minőségi	életet	lehet	élni.	A	spirituális	mód-
szereket,	amiket	kipróbált,	azzal	tesztelte,	hogy	történik-e	
vele	odahaza	valamilyen	változás	vagy	sem,	de	általában	
nem	történt,	s	rendkívül	feszült	volt	odahaza	a	hangulat	a	
férjével.	Amint	eljött	hozzám,	hihetetlenül	megérintette	őt	
ez	a	fajta	tudatosság,	s	megmondta,	azonnal	abbahagyja	a	
keresést,	mert	megtalálta	azt,	amit	máshol	nem.	

Gyula egyre durvábban reagált Marika nyugalmára

Marika	minden	létező	programra	eljött,	de	már	az	első	
Elvonulásra	nagyon	durván	reagált	a	férje.	Látta,	hogy	jól	
van	a	felesége,	sokkal	jobban,	mint	eddig	bármikor,	és	ez	
megrettentette.	Azt	mondta,	biztosan	valami	agymosá-
son	vett	részt.	Le	akarta	beszélni,	hogy	ne	járjon.	Marika	
azonban	hajthatatlan	volt.	Aztán	a	férje	arról	számolt	be,	
hogy	amíg	Marika	nálunk	volt	és	jól	érezte	magát,	ő	addig	
otthon	hihetetlenül	rosszul	volt.	Ahogyan	esténként	telefo-
non	beszéltek	a	feleségével,	belőle	áradt	a	nyugalom,	neki	
pedig	tombolt	az	egója	és	nem	tudott	magával	mit	kezdeni.	
Amikor	Marika	hazament	a	táborból,	akkor	kérdezte	meg	
életében	először	a	férj,	hogy	mit	kell	tennie	neki	is	ahhoz,	
hogy	sikerüljön	a	megnyugvás.	Tudni	kell,	hogy	ők	már	
ötvenen	túl	vannak	és	ez	a	generáció	nehezebben	fogadja	
be	a	tudatosságot.
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Generációs minta alapján nyomta el magában a férfit

Gyuláról,	a	férjről	tudni	kell,	hogy	roppant	racionális,	orosz-
lán	jegyben	született	ember,	kőkemény,	zárkózott	egóval.	
Eljött	hozzám	konzultációra,	és	vázolta	a	generációs	mintát:	
náluk	az	volt	a	hagyomány	a	családban,	hogy	mindig	azt	
tette	a	férfi,	amit	a	nő	mondott.	Pedig	Gyula	egy	erős,	jó	
kiállású	férfi,	aki	kiakadt	azon,	hogy	az	ötödik	X-en	túl	is	
ugyanabban	a	helyzetben	él,	amiben	az	apja	is.	Hiába	érzi	
magában	az	erőt,	a	nőt	hagyja	előtérbe	helyezni.	Csak	egy	
példa:	ha	bementek	egy	kávézóba,	még	le	sem	ültek,	de	
Marika	már	megrendelte	a	kávét.	Neki	esélye	sem	volt	arra,	
hogy	szóljon	a	pincérnek.	És	sok	ilyen	apró	esetből	lett	
végül	a	nagy	feszültség.	

Aztán	a	férj	eljött	a	3	napos	programra,	és	3	napon	keresztül	
nagyon	keményen	beszéltem	vele.	Mondtam	neki,	el	kell	
dönteni,	hogy	kiscicusok	leszünk	vagy	oroszlánok.	Mert	
elnyomta	saját	magát.	A	harmadik	nap	aztán	megjelent	
az	igazi	férfias	erő	a	teremben.	Marika	írt	egy	üzenetet	a	
program	után,	hogy	„nem	tudom,	mit	csináltál	vele,	de	más	
ember	jött	haza”.

Amikor a partner is eljön a programra, a másiknak is 
könnyebb ráhangolódni a tudatosság energiájára

Azóta	mindkettőjüknek	olyan	élete	van,	amilyenről	ko-
rábban	álmodni	sem	mertek.	30	év	után	találtak	igazán	
egymásra.	Azt	mondták,	sosem	voltak	ilyen	boldogok,	mint	
most.	Programokra	járnak,	bicikliznek,	a	tudatosság	példa-
képei	lettek.	Mindenki	kérdezi	tőlük,	hogy	mi	szállta	meg	
őket.	Gyula	szobafestő,	nagyon	precíz	szakember.	Amikor	
hazament	a	programról,	mindent	átfestett	otthon,	kidobta	
a	régi	holmikat.	A	férfi	energia	is	a	helyére	került,	büszkén	
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húzza	ki	magát	a	felesége	mellett.	Jó	példa	ez	arra	is,	hogy	
amikor	a	partner	eljön	a	programra,	utána	már	könnyebb	a	
másiknak	is	ráhangolódni	a	tudatosság	energiájára.
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Üzleti bukásból újraépítkezés

Sokan irigylik a vállalkozókat, főleg azok, akik beosztotti mun-
kakörből szeretnének szabadok lenni. Ugyanakkor egyetlen vál-
lalkozó élete sem könnyű, ha nem figyel oda tudatosan mind az 
üzleti életre, mind a privát, személyes fejlődésére. Amit Nati 
legelőször megtanult a saját példáján keresztül, hogy a vállal-
kozást és az embert külön kell választani. Mindezt Tominak is 
elmondta, amikor megkereste őt, de akkor már épp benne volt 
birodalma elvesztésének utolsó fázisaiban. Lelkileg hogyan élte 
meg azt, hogy elveszítette amiért éveken át annyit dolgozott, és a 
házassága miként sínylette meg a válságos időszakot, azt mind-
járt elmondja ő maga.
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AHOGYAN NATI LÁTTA:

Amikor	Tomi	eljött	hozzám	konzultációra,	olyan	érzésem	
volt,	mintha	magammal	találkoztam	volna.	Ez	egy	terapeu-
tának	hihetetlen	nagy	kihívás,	mert	nem	szabad	azonosulni	
a	történettel.	Vigyázni	kell,	hogy	ne	vigyen	el	az	érzés,	ne	
a	saját	emlékeidet	rakd	bele	a	tanításba,	hanem	tudj	elvo-
natkoztatni	és	emberként	tudj	segíteni.	Nagyon	sok	coach	
beleesik	abba	a	problémába,	hogy	azonosulnak	a	pácienssel,	
mert	általában	olyan	esetek	jönnek	szembe,	amit	már	ők	
is	megéltek.	Vallom,	hogy	egy	tanítónak	pártatlannak	kell	
lennie,	és	kívülállóként	kell	segíteni.	Ezért	is	volt	Tomi	
esete	speciális,	mert	szinte	ugyanazt	élte	meg,	amit	annak	
idején	én.	

Attól még, hogy egyik vállalkozás nem sikerült, a má-
sik sikerülhet

Rendkívül	sikeres	vállalkozóról	beszélünk,	aki	10	évig	
építette	a	birodalmát.	Szép	autóval	járt,	szép	házban	lakott,	
szép	vállalkozást	vezetett,	szép	feleség	és	szép	gyerekek	
várták	haza.	Nagy	célokkal	vágott	neki	a	következő	10	
évnek,	de	siker	helyett	jött	a	bukás.	Eljött	hozzám	szemé-
lyes	konzultációra	elmesélni,	hogy	hol	tart,	mi	a	probléma.	
Mondtam	neki	finoman,	hogy	itt	nem	lesz	más	lehetősége,	
mint	elengedni	a	vállalkozást.	Rá	kell	végre	jönnie	arra,	
amire	én	is	rájöttem,	hogy	a	cég	és	ő	két	különböző	dolog.	
Nem	cipelheti	a	magánéletében	is	azt	a	felelősséget,	amit	
egy	vállalkozás	jelent.	A	cég	egy	adószám,	ő	pedig	Tamás,	
akinek	tovább	kell	élnie	az	életét.	Az	első	beszélgetésünk	
után	még	vitte	az	egó.	Csak	mondta,	hogy	megmutatja,	és	
megmenti	a	véget.	De	minél	jobban	akarta,	annál	rosszabb	
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lett	a	dolog.	Aztán	belátta,	hogy	nincs	tovább	és	eljött	egy	
alapprogramra,	hogy	lássa,	mit	rontott	el,	vajon	hol	csúszott	
el	az	egész.	Akkor	már	látta,	hogy	az	első	konzultáció	és	
az	alapprogram	között	eltelt	hónapok	csak	időhúzás	volt	a	
részéről.	Attól	még,	hogy	egy	projekt	nem	sikerül,	a	másik	
sikerülhet.	Nem	azon	az	egyen	múlik	minden.	Mifelénk	
sajnos	egy	ilyen	orra	esés	után	elkönyvelik	az	embert	bu-
kott	vállalkozónak,	akinek	szégyelleni	kellene	magát,	de	
másokkal	nem	szabad	foglalkozni.

Felfogta, hogy nem elég, ha csak ő változik

Tominak	nagyon	szerettem	volna	őszintén	segíteni,	hogy	
ne	kelljen	végigjárnia	azt	a	poklot,	amit	én	végigjártam,	és	
a	családja	se	menjen	bele	a	veszteségbe,	hanem	álljanak	
át	az	új	útra	és	járják	azt.	Végül	segítettem	olyan	szinten	
lezárni	az	üzleti	és	jogi	dolgokat,	hogy	a	lehető	legjobban	
szálljanak	ki	belőle	és	új,	minőségi	életet	tudjanak	kezdeni.	

Ami	nagyon	tetszett	Tomiban,	hogy	az	elvonulásra	már	a	
feleségét	is	hozta	magával.	Felfogta,	hogy	az	új	élethez	az	
is	kell,	hogy	a	társa	is	változzon.	Amíg	kicsik	a	gyerekek,	
őket	is	könnyebb	a	tudatosságra	nevelni.	Később	már	nem	
is	bukásként	fogták	fel	az	egészet,	hanem	lehetőségként.	
Jómagam	annak	idején	sokáig	siránkoztam,	sajnáltam	ma-
gamat.	Hozzám	képest	ők	nagyon	gyorsan	el	tudtak	ettől	
vonatkoztatni.	És	igaz,	hogy	nulláról	kezdik	újra,	de	már	
teljesen	más	alapokkal	és	nem	a	veszteség	érzésével.	Most	
már	más	minőségben	építik	fel	az	életüket.	

Tomi	az	önismeretnek	köszönhetően	rájött,	hogy	nem	baj,	
ha	ez	így	van.	Kiderült,	hogy	annyira	nem	is	szerette	a	régi	
vállalkozást,	mert	nem	volt	benne	szenvedély,	így	most	ha-
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gyott	magának	egy	kis	szabadságot,	kipróbálja	magát	több	
bizniszben,	és	amiért	a	szíve	dobog,	arra	megy	majd.	Büsz-
ke	vagyok	rá,	hogy	az	újrakezdésben	ilyen	ügyesen	helytáll.	
A	családja	pedig	nem	széthullott,	ahogyan	az	ilyenkor	lenni	
szokott,	hanem	még	erősebb	kötelék	alakult	ki	közöttük	a	
feleségével	és	megerősödtek.
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……… 

AHOGYAN TOMI MEGÉLI:

Mérhetetlen	hálás	vagyok,	hogy	teljesen	más	szemszögből	
látom	a	világot.	Mi	az,	amit	én	kaptam?	Egy	második	esélyt	
és	lehetőséget.	Megtanultam	nem	azonosulni	a	materiális	
dolgokkal	és	másodszor	már	nem	egóból	építkezem	csak	
azért,	hogy	megfeleljek	másoknak	és	megmutassam,	mire	
vagyok	képes,	hanem	reggelente	azzal	az	érzéssel	nyitom	
ki	a	szemem,	hogy	„tudom,	hogy	tudok”	és	élvezem	amit	
csinálok.

Tomi	videója	(YouTube)
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A tudatosság energiájával bocsátott meg 
az édesanyjának és búcsúzott el tőle

Böbit Szlovákia-szerte irigylik, hiszen édesanyja egy rendkívül 
népszerű közéleti ember volt az országban, aki rengeteget tett a 
felvidéki magyarságért. Gyakorlatilag az egész életét erre áldoz-
ta. Böbinek épp ez volt a legnagyobb problémája, hogy édesany-
jának bizony mindig fontosabb volt a hivatástudata. Erről a 
nagyközönség természetesen mit sem tud, ők Böbit azért irigylik, 
amiért ilyen rendkívüli felmenővel rendelkezik. Csakhogy egy 
gyereknek nem az édesanyja munkája a fontos, hanem az, hogy 
gyerekként mennyit kap a szülőből, a szülőtől. Nos, mivel Böbe 
mamája Magyarországra költözött, és csak hétvégére utazott ha-
za, nem sok időt tölthettek egymással. Ráadásul a mama gyors 
és tragikus halála miatt meg sem beszélhették a sérelmeket. Nati 
az emiatt kialakult nyomasztó érzelmeket, a fájdalom okozta 
lelki vívódásokat segített elengedni.
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AHOGYAN NATI LÁTTA:

Épp	a	road	show	programommal	jártam	az	országot,	amikor	
a	somorjai	előadásra	eljött	Böbi.	Legbelül	valószínűleg	érez-
te,	hogy	tudok	majd	neki	segíteni,	ezért	eljött.	Kiderült,	
hogy	a	legfőbb	problémája	az,	hogy	haragszik	az	elhunyt	
édesanyjára,	amiért	itt	hagyta	őt	és	nem	tudták	megbeszél-
ni	a	Böbi	számára	legfontosabb	dolgot,	amire	most	már	nem	
is	lesz	soha	lehetőség.	Amint	azt	fentebb	írtam,	a	mamának	
prominens	személyiségként	a	társadalom	megmentése	volt	
fontos.	A	nagyközönség	csak	a	dicső	tetteket	látta,	miköz-
ben	a	két	lány,	Böbi	és	a	testvére	voltaképpen	anya	nélkül	
nőttek	fel.

Ami nem tetszett az édesanyjában, benne ugyanúgy 
megvolt…

Böbi	egy	karcsú,	50	kilós	törékeny	nő,	mégis	hihetetlen	erő	
lakozik	benne.	Ez	csak	később,	a	terápiás	beszélgetése-
ken	derült	ki.	Pontosan	olyan,	amilyen	az	édesanyjában	is	
volt.	Ráadásul	még	kinézetre	is	rá	hasonlít.	Rendkívül	éles	
eszű:	nagy	nemzetközi	cégekben	dolgozott	vezetőként,	két	
egyetemi	diplomája	van,	perfekt	beszél	angolul.	A	lényeg:	
ami	nem	tetszett	neki	az	édesanyjában,	az	benne	ugyanúgy	
megvolt.	Bár	férjhez	ment,	de	nem	mert	gyereket	vállalni,	
mert	nem	akart	rossz	anya	lenni.	Attól	tartott,	nem	tudna	
rá	kellőképpen	odafigyelni.	A	külföldi	cégeknél	nem	érezte	
jól	magát,	mert	már	nem	látott	bennük	kihívást.	

A saját bőrén tapasztalta meg a tudatosságot

Böbi	házassága	már	nem	működött,	amikor	megismer-
kedtünk,	mert	két	teljesen	ellentétes	ember	élt	egymás	
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mellett.	A	férfi	iránti	sajnálatból,	hogy	az	ne	maradjon	
egyedül,	benne	maradt	egy	darabig	a	kapcsolatban,	de	
már	nem	érezte	jól	magát.	Azok	a	párok,	akik	elindulnak	a	
tudatosság	útján,	90	százalékban	együtt	maradnak.	Náluk	
azonban	nem	volt	opció	a	helyrehozatal,	mert	ők	már	csak	
egymás	mellett	éltek.	Ez	volt	a	legnagyobb	kihívás	Böbivel,	
tudatosítani	benne,	hogy	mind	a	munkában,	mind	a	ma-
gánéletében	találja	meg	az	élvezetet.	Mert	a	munka	is	férfi	
energia.	Azért	nem	találta	a	helyét	a	multikban,	mert	egy	
külföldi	cégben	nincs	meg	a	hivatástudat.	A	határozottsága	
és	a	rátermettsége	nagyon	tetszett.	Amikor	eljutottam	abba	
a	stádiumba,	hogy	projektmenedzserre	volt	szükségem	a	
tanítási	területre,	ő	jutott	eszembe	elsőként,	így	meg	is	
szólítottam.	Pedig	jó	cégnél	dolgozott,	vállalati	autóval	járt,	
mégis	engem	választott.	Nem	is	tudnék	nála	jobb	embert	
elképzelni	magam	mellé,	mert	ő	már	végigjárta	azt	az	utat,	
amin	a	hozzám	érkezők	csak	fognak.	A	saját	bőrén	tapasz-
talta	meg	a	tudatosságot.	Ezen	keresztül	bocsátott	meg	az	
édesanyjának,	így	tudta	elengedni.

Soha nincs késő a belátásra…

Ma	már	abszolút	megtalálja	az	élvezetet	mindenben	és	nem	
a	keménységet	képviseli.	Amióta	rájött,	hogy	az	édesanyja	
egész	életében	nem	találta	meg	a	gyengédséget	sem	a	pár-
kapcsolatában,	sem	a	szerettei	körében,	ő	még	tudatosab-
ban	keresi	a	szenvedélyt.	Sosincs	késő	belátni.	Soha	nincs	
késő	kilépni	egy	házasságból,	ha	az	nem	visz	előre.		És	
igenis,	lehet	úgyis	válni,	hogy	nem	harccal,	hanem	teljesen	
békés	megegyezéssel,	harmóniában.
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AHOGY BÖBI MEGÉLI:

Mérhetetlen	hálát	érzek	Nati	iránt,	hogy	a	segítségével	egy	
jobb	és	új	életet	kaptam.	A	vele	való	munkám	során	fan-
tasztikus	embereket	ismerek	meg,	új	barátságok	szövődnek.	
Hogy	minek	is	örülök	a	legjobban?	Nem	készítek	A-B-C-D	
terveket,	nem	akarok	előre	eltervezni	mindent	–	előtte	
mindent	pontosan	elképzeltem,	és	ha	nem	aszerint	alakul-
tak	a	dolgok,	csalódott	voltam	–,	vidám	vagyok,	örülök	az	
apróságoknak	és	ami	a	legjobb,	rájöttem,	hogy	egyszerűen	
csak	„élni	kell	az	életet”.	

Böbi	videója	(YouTube)
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