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Nagyon örülünk, hogy letöltötted az ”Az emberi test aranymetszés központja” című 

3+1 részből álló videósorozatunkat.  

Az alábbi kérdésekkel a videóanyag feldolgozásában szeretnénk segíteni Neked. 

Azt javasoljuk, hogy amikor végig néztél egy videót, utána olvasd el ezt az anyagot, 

és add meg a saját válaszaid a kérdésekre. Nyomtasd ki, vagy nyiss egy füzetet, ahol 

egyben látod majd a későbbiekben is a válaszaidat. 

Jó munkát, és hasznos felismeréseket kívánunk!  

Tünde és János 

 

Egy füzetre, tollra, ceruzára és sok-sok őszinteségre magaddal kapcsolatban.   

Vágjunk is bele!  
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1. Meg tudod - e élni a saját erődet? 

2. Képes vagy - e döntéseket hozni a saját életedben? 

3. Tudod – e érvényesíteni a saját érdekeidet? 

4. Milyen érzések keletkeznek benned a hatalom kifejezés hallatán? 

5. Mi jut eszedbe a férfiasságról, a férfierőről? 

6. Melyik oldalnak van nagyobb szerepe az életedben, az „angyali”, vagy az 

„ördögi” részednek? Melyiknek adsz nagyobb teret? 

7. Az egód a barátod? 

8. Mekkora akaraterővel rendelkezel? Meg tud nyilvánulni ez pozitív erő 

formájában, vagy hajlamos vagy „leuralni” a környezeted? 

9. Képes vagy nemet mondani? 

10. Ki tudod fejezni az agressziódat mások bántása nélkül? 

11. Hogyan kezeled, ha alávetett szerepbe kerülsz, amikor nem Te irányítasz egy 

szituációban, emberi kapcsolatban?  

12. Könnyedén át tudod adni az irányítást, ha a másik ember alkalmasabb az 

adott helyzet megoldására? 

13. Milyen érzést kelt benned a „pozitív harc” kifejezés? 

14. Hogyan érétkeled magad? Elismered és megbecsülöd önmagad? 

15. Függsz-e mások elismerésétől, dícséretétől? 

16. Hogyan él benned a hatalom? 

17. Olyasmi, amit meg akarsz szerezni? 

18. Olyasmi, ami el akarsz kerülni? 

19. Meg tudod különböztetni a belső bizonyosságot, a hatalmaskodástól? 

20. Tudod uralni az érzéseidet, ha szükséges? 

21. Bátran tudod vállalni az érzéseidet, vagy gyengének és kiszolgáltatottnak 

érzed magad ettől? 
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1. Értékeled - e azt aki vagy? 

2. Méltónak érzed - e magad, önmagad elfogadására? 

3. Tudod - e mi a legjobb számodra? 

4. Érzed - e az erőt önmagadban, és tudod - e arra fordítani, hogy a lehető 

legjobb emberré tudj válni? 

5. Mit nyersz azzal, illetve nyersz-e valamit azzal, ha engedelmes vagy mások 

iránt? 

6. Úgy gondolod, hogy valaki más jobban megérdemli a szeretet, vagy több 

tiszteletre érdemes mint te?  

7. Megkapod az ilyen emberektől azt, amit akartál? 

8. Milyen érzéseid vannak a helyzeteddel kapcsolatban? 

9. A szolgaságról mi jut eszedbe? 

10. Bátran ki tudsz állni magadért? 

11. A bátorság hogyan jelenik meg az életedben?  

12. Támogatod - e növekvő, erősödő egyéniségedet? 

13. Vállalod - e a felelősséget a döntéseidért? 

14. Birtoklod - e a hatalmat, hogy kilépj bármilyen számodra ártalmas, 

kellemetlen, negatív helyzetből? 

15. Te vagy - e életedben a legfőbb döntéshozó? 

16. Milyen érzés tölt el, amikor hatalmadban áll megmondani, másoknak, 

hogy mit tegyenek? 

17. Szeretnél – e olyan saját erőt, amivel ragyogóvá teheted a világban való 

jelenlétedet? 

18. Szereted a kihívásokat? 

19. Képes vagy bátran szembenézni számodra váratlan, ijesztő helyzettel?  

20. Mit teszel, ha állást kell foglalnod egy számodra tekintélyes személlyel 

szemben? 

21. Képes vagy jó ügy mellé állni, teljes mellszélességgel felvállalni azt? 
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1. Felismered – e, elismered - e önmagad erejét? 

2. Méltónak érzed – e magad arra, hogy elérj minden csodás dolgot amire 

vágysz? 

3. Ura vagy – e önmagadnak, és szabadon választod - e ki a számodra 

legjobbat? 

4. Szereted - e önmagad? 

5. Vannak-e emésztési problémáid? 

6. Elgondolkodtál-e már azon, hogy ezeknek a tüneteknek milyen lelki 

háttere lehet? 

7. Támogatod-e az emésztőrendszered, az immunrendszered pre- és 

probiotikumokkal? 

8. Egészségesen táplálkozol? 

9. Könnyen „megemészted”, ha valami negatív élmény ér? 

10. Mozogsz rendszeresen?  

11. Van-e olyan stresszkezelési módszered, amivel rendezni tudod, ha valami 

kibillent az egyensúlyodból? 

12. Képes vagy összpontosítani az erődet, amikor valami fontos cél érdekében 

végig kell vinned egy számodra fontos ügyet? 

13. Céltudatos vagy? 

14. Sikeresnek érzed magad? 

 

 

 

 

Írd le, hogy a videók megnézése, a feltett kérdések megválaszolása és a 

meditáció során melyek voltak azok a gondolatok, amelyek leginkább 

megérintettek!  

Állíts fel fontossági sorrendet!  Határozd meg, miben szeretnél változtatni, fejlődni, 

mi a legégetőbb feladat, aminek a megoldása elkerülhetetlen az életed 

minőségi javulásához, fejlődéséhez! 
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Amennyiben őszinte voltál magadhoz, és leírtad a saját válaszaidat a fenti 

kérdésekre, akkor máris nagyon sokat tettél önmagadért.  

Bizonyára még számtalan kérdés felmerült Benned az erőd megélésével 

kapcsolatban. Nagyon szívesen segítünk, kérdezz, írj nekünk e-mailt, vagy vedd fel 

velünk a kapcsolatot az oktatási oldalon keresztül! 

 

Éld az életed és éld az álmaid! Nagyon sok sikert kívánunk ehhez Neked!  

Szeretettel: Tünde és János 

 

 

 

 

 

Aranymetszés Mentorprogram 

@aranymetszes.mentor 
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