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Csodás napra ébredtem. Sikerült túljutnom a 

gátjaimon és felszabadultnak érzem magam. Már 

tudom, merre tartok. Napról-napra egyre jobban 

vagyok. Kepes vagyok a stresszt kezelni, pozitív 

dolgokra felhasználni. Rendben vagyok.  

 

Képes vagyok relaxálni akkor is, amikor csak 5 

percem van rá. A gondolataimat megszelídítettem 

es mindet a hasznomra fordítom.  

 

A jelenlegi helyzetem az előnyömre szolgál. Vannak céljaim és folyamatosan teszek azért, hogy 

elérjem őket. A jelenben biztonságban vagyok. Sok barátom van és szerethető vagyok. Egyedül is 

jól érzem magam. A kapcsolataimban a kölcsönös szeretet és az odafigyelés dominál. Segítőkész 

vagyok. Az önbizalmam rendben van, tisztában vagyok a képességeimmel. Tudom, hogy elég jó 

vagyok. Tudatosabb vagyok, mint voltam és tudatosan cselekszem. A hirtelen felmerülő 

akadályokon könnyedén átjutok. Képes vagyok rá, hogy elérjem a céljaimat. Tudom, hogy fényes 

jövő előtt állok. Sok minden motivál. Minden nap teszek a céljaimért és tudom, hogy elérem őket. 

Számtalan példaképem van, akik nagyon inspirálóan hatnak rám és feltöltenek energiával. 

Odafigyelek másokra és dicsérek másokat. Nagyon sok jó tulajdonságom van és vonzom a jó 

embereket. A panaszkodást messziről elkerülöm. Pozitívan gondolkozom. Elengedem az aggódást 

és a szorongást. Elengedek minden fájdalmat. Elengedem a szomorúságot és a bánatot. 

Elengedem a félelmeimet. Elengedem a haragot és a neheztelést. Ha neheztelek is valakire, 

könnyen megbocsátok neki. Megbocsátok magamnak is. A múlt már nincs hatással a jelenemre, 

elfogadom a múlt történéseit. Biztonságban vagyok. Nem alszom túl sokat, de nyugodtan alszom. 

Reggelente frissen és boldogan ébredek. Tele vagyok energiával. A koncentrációm napról-napra 

jobb. Tisztán látom a jövőmet. Szívesen tevékenykedem, könnyen fókuszálok a munkámra. Ha 

hibázok, abból tanulok, így legközelebb már nem követem el ugyanazt a hibát.  
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Csak jó dolgokhoz ragaszkodom. Könnyen el tudom engedni azt, ami hátráltat az életemben. 

Mindig a számomra megfelelő döntést hozom meg. A munkahelyemen, a munkámban, a 

hivatásomban, a karrieremben szépen haladok előre. Folyamatosan fejlődök, tanulok, ezért 

könnyedén jutok egyről a kettőre. A munkában hatékony vagyok és szép eredményeket tudok 

felmutatni. Sikeres vagyok. A főnököm, a partnerem elégedett a munkámmal és mindig új, 

izgalmas feladatokat bíz rám. Mindenhova időben érkezem. Minden találkozás egy lehetőséget is 

jelent valami fantasztikus új élményhez. Remek kapcsolatom van a kollégáimmal, a partnereimmel 

és rendszeresen segítünk egymásnak, támogatjuk egymást.  

 

A jelen pillanatban nincsenek problémáim, de amikor felmerül egy, akkor tudom, hogy számtalan 

módon meg tudnám oldani. Megkeresem a legjobb megoldást és cselekszem. Mindig, mindenre 

van elegendő időm. Ha úgy van, tudok nemet is mondani. Jól haladok előre a saját dolgaimmal. Jól 

haladok előre az életemben. Energikus és friss vagyok. Vidám vagyok és sokat mosolygok. Nagyon 

szerencsés vagyok. Boldog vagyok. Egészségesen étkezem. Sokat és rendszeresen mozgok. 

Szeretem azt, ahogy kinézek. Egészséges önbizalmam van és ezt mások is észreveszik. Egészséges 

vagyok. Minden sejtem, minden szervem, az egész testem tökéletes értékek szerint, egészségesen 

működik, amiért nagyon hálás vagyok. Erős és ellenálló vagyok. Minden nap tartogat valami csodát 

számomra, ezért minden napot pozitívan élek meg. Energikus vagyok, minden napot jókedvűen 

kezdek és igyekszem másokat is jókedvre deríteni, akikkel találkozom. Csak hasznos, jó szokásaim 

vannak. A szokásaim közé tartozik, hogy megtervezem a napomat, a hetemet, így tudom, hogy 

mire számíthatok és mindig, minden jól alakul. Megengedem magamnak, hogy így legyen, hiszen 

szeretem és tökéletesen elfogadom magam.  

 

Legyen szép napod! 
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Szilvi 

 


