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Dr. Buda László vagyok, orvos, 

pszichiáter, pszichoterapeuta, 

a Szomatodráma és az Ultrarövid 
Terápia módszerek megalkotója, 

a Mit üzen a tested? és a Mit üzen a lelked? 

című könyvek szerzője.

Örömömre szolgál, hogy letöltötted ezt az olvasni- 
valót és a hozzá tartozó hanganyagot! Bízom benne, 
hogy hasznosnak fogod találni. Igyekeztem tömören 
összefoglalni benne sok évnyi terápiás munkám  
tapasztalatát. 

A belső, lelki szabadság felé vezető utat 11 lépés- 
ben fogalmaztam meg. Ha nagyon röviden kéne  
összefoglalnom az egész témát, az talán így hangozna: 

A szabadság egy tudatállapot, amely mindannyi- 
unkban kezdetektől fogva jelen van, ám ahhoz,  
hogy felismerjük, hozzáférjünk, átéljük, abban időz- 
zünk, általa töltődjünk és képesek legyünk sugá-
rozni magunkból a környezetünk felé, általában 
néhány akadályt el kell távolítanunk az útból. 

Ez egyfajta munka, mely leginkább a takarításhoz 
hasonlít. A feladat: a reflexes, kondicionált minták, 
szokások feloldása és a feleslegessé vált lelki ter-
hek, félelmek, ragaszkodások elengedése – és ezzel 
együtt az önismeret, az önelfogadás és az önszeretet 
folyamatos elmélyítése.

A lelki szabadság felé megtett legapróbb lépések is 
óriási haszonnal járnak: megnő az energiánk, javul 
az egészségünk, épülnek az emberi kapcsolataink, 
könnyebbé és szebbé válik az egész életünk. 

Szerintem megéri!

Jó Utat kívánok!

Köszöntelek
az Úton!



...
Bevezető gondolatok

A belső lelki szabadság lényege, hogy felismered:  
ha a körülötted levő objektív világot – a körülmé-
nyeket, a személyeket, a történéseket stb. – nem 
is tudod irányítani, kontrollálni, néha még befolyá- 
solni sem, és a múltat sem tudod megváltoztatni,  
mindig megválaszthatod saját hozzáállásodat, meg-
hozhatod saját döntéseidet, megfelelően kezel- 
heted saját érzéseidet, irányt szabhatsz saját gon- 
dolataidnak. Ezáltal, végső soron, az „életélmé-
nyed” (vagyis, hogy milyen érzés élni) a kezedben 
van. Szabadon teremtheted meg saját szubjektív  
világodat, és ez az első számú kulcsa a lelki egész-
ségnek és a belső derűnek. 

Annak azonban, hogy ezt a fajta belső szabadságot 
egyre többször át is éld, vannak bizonyos feltéte-
lei, melyeket érdemes figyelembe venned, tuda-
tosítanod és gyakorolnod. Mert ha csak szeretnéd  
Magad szabadnak érezni, de saját múltad fogja- 
ként, körülményeid áldozataként tekintesz Magadra,  

az érzelmeid, tudattalan vágyaid és félelmeid irá-
nyítanak, ha fogalmad sincs, hogy miért kerülsz idő- 
ről időre kellemetlen helyzetekbe, esetleg titkon 
azt várod, hogy a körülmények javuljanak vagy egy 
másik ember megváltozzon stb., akkor ez a bizonyos 
szabadságélmény ritka vendég lesz Nálad...

Az alábbiakban a lelki szabadság felé vezető út 
11 fontos lépését foglalom össze Neked, ahogy 
én látom. Ezt tekintsd tehát egy szubjektív gon-
dolatmenetnek, terápiás tapasztalataim összeg-
zésének, az egész kérdéskör egyfajta leegyszerű- 
sítésének. Számos más szempont lehet még fontos 
ebben a témában, amelyre itt most nem térek ki. 
Remélem, ezzel együtt hasznát veszed. 

Javaslom, ne csak olvasd, hanem gondold át alapo- 
san, és amennyire csak lehet, ültesd saját életed gya- 
korlatába ezeket a szempontokat! Csak ekkor lesznek  
igazán hasznodra az alábbiak.

Valószínűleg Te is észrevetted már, hogy vannak szabadabb pillanataid, 

amikor úgy érzed, minden lehetséges, mindenre képes vagy, bármilyen döntést meghozhatsz, 

bármerre elindulhatsz... és vannak korlátozottabb pillanataid, amikor inkább azt éled meg, 

hogy a körülmények áldozata vagy, hogy nincs elég mozgástered, hogy a lehetőségeid 

beszűkültek, hogy képtelen vagy kitörni valamilyen kellemetlen helyzetből, 

káros szokásból, kapcsolati mintából, gúzsba kötő múltbeli emlékből.



01 A lehető legteljesebb mértékben 
fogadd el azt, ami jelenleg van!

Amikor elégedetlenek vagyunk az életünk vala- 
mely részével, és nagyobb szabadságra, több lehe- 
tőségre, másfajta jövőre, változásra vágyunk, öntu- 
datlanul is azt gondolhatjuk, hogy ami jelenleg van,  
annak nem így kellene lenni. Gyakran észre sem 
vesszük, hogy ezzel ellenségünkké tesszük a való- 
ságot és egy illúziót kezdünk kergetni. Egy alternatív 
világot kreálunk a fejünkben, saját vágyainktól és 
félelmeinktől sarkallva. Majd mindent megmozga-
tunk, hogy a valóságot hozzáigazítsuk ehhez a kreált, 
belső világhoz. Ez a stratégia egyszer-egyszer bevál-
hat, ám legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy az univer-
zum nem feltétlenül aszerint viselkedik, ahogy mi azt 
elképzeltük. 

Megvannak a maga törvényszerűségei, azokhoz  
igazodik, nem a kívánságainkhoz. Ellentmondás- 
nak tűnhet, ám a gyakorlat rendre azt igazolja: aki 
berzenkedés nélkül el tudja fogadni azt, ami van, 
beleértve önmagát is, úgy, ahogy van, olyan belső 
szabadságra tesz szert, amely segíti a változást. 
Carl Rogers, a híres humanisztikus pszichológus 
szavaival: „ A különös paradoxon az, hogy amikor 
elfogadom magamat olyannak, amilyen valójában 
vagyok, azután tudok változni.” – ’The curious para- 
dox is that when I accept myself just as I am, then I can 
change.’ 

G Y A K O R L A T :

Nem olyan könnyű megállapítani, hányadán is ál-
lunk önmagunk és jelen helyzetünk elfogadásával. 
Ha szeretnéd tesztelni ezt Magadban, szánj időt arra, 
hogy elmélyülten átgondolod és átérzed, milyen  
lenne, ha minden így maradna az életedben, ahogy  
most van, halálod pillanatáig. Ha ez a gondolat  
nyugtalanító, irritáló, esetleg kifejezetten felkavaró 
Számodra, akkor tudhatod, hogy még hadi lábon állsz 
a jelennel. 

Ez egyik leghasznosabb mentális gyakorlás ilyen ese- 
tekben, ha bátran elképzeled, hogy innentől semmi  
nem fog változni, és megfigyeled, mire lenne szüksé-
ged ahhoz, hogy ezzel a helyzettel egész jól meg tudj  
barátkozni. (Biztos lehetsz benne, hogy semmi sem fog 
így maradni, minden változik és alakul egyfolytában, 
viszont a belső szabadsághoz vezető utazásodhoz 
kiváló előkészület lesz ez a kis gyakorlat. Ismételd 
bátran, akárhányszor felmerül a jelenhez való viszo-
nyod kérdése!)



Évezredes bölcsesség: elsősorban félelemeink és 
ragaszkodásaink akadályoznak abban, hogy sza-
badnak érezzük magunkat. A félelem ellenállást 
szül: igyekszem mindenáron kerülni azt, amitől 
félek, és ez kényszerpályákra terelhet. A ragaszko- 
dás erőlködést szül: igyekszem mindenáron meg- 
tartani azt, amihez kötődöm. Ezek nyomán aggo- 
dalmak hatalmasodhatnak el bennünk, melyek 
már jó előre korlátozhatják belső szabadságunk 
megélését. Mi lesz, ha az élet olyat hoz, amitől félek,  
aminek ellenállok magamban? Mi lesz, ha az élet nem 
ad meg valamit, amihez ragaszkodom, amiről esetleg 
úgy gondolom, hogy jár nekem? 

Félelmeink és ragaszkodásaink bonyolult és egye-
di rendszerré állnak össze életünk folyamán, és ez 
a rendszer a személyiségünk lényegi részévé válik, 
sőt, talán nem túlzás, hogy ez maga a személyi- 
ség, az ego. Hasznos és fontos rendszer ez, amely 
segíti a környezethez való alkalmazkodást, a tár-
sadalomba való beilleszkedést, ám idővel érdemes 
lazítani rajta, és minél több elemét elengedni, ha  
a célunk a lelki szabadság. 

G Y A K O R L A T :

Tedd mindennapjaid részévé, hogy figyeled, mivel  
kapcsolatban ébred Benned ellenállás, mi kelt 
Benned félelmet. Mielőtt rögtön menekülőre fognád 
vagy harcolni kezdenél, adj egy kis időt Magadnak, 
hogy tudatosan átéld mindezt. Ne megszabadulni  
akarj a félelmeidtől, hanem inkább megismerni  
és átölelni azokat. Így oldódnak leghamarabb.  
Ugyanígy, figyeld meg ragaszkodásaidat, függősé- 
geidet, kötődéseidet, és tedd mérlegre időnként, 
hogy biztosan szükséged van-e még ragaszkodásod  
tárgyára. 

Vizsgáld meg időnként körülményeidet, tárgyaidat, 
kapcsolataidat, szokásaidat, kedvenc gondolatai-
dat, világképedet, tipikus érzelmi drámáidat, bármit, 
amiről érzed: korlátozhatja a belső szabadságodat. 
Fogadd el, ismerd meg, öleld át Magadban ezeket 
a ragaszkodásokat. Ne háborúzz velük, mert attól 
inkább csak erőre kapnak. Inkább a „békés tárgya- 
lások” útját válaszd: ha szükséged van valamire, 
tartsd közel Magadhoz, de ha már nincs szükséged 
rá, csak engedd, hogy szépen eltávolodjon Tőled  
és feloldódjon. 

02 Tudatosítsd félelmeidet 
és ragaszkodásaidat, és öleld át őket!



Óriási a kísértés, hogy másokat hibáztass vagy a  
körülményeidet okold a szabadságérzeted hiá-
nyáért. Ad egyfajta megkönnyebbülést, ha saját 
történeted felelősségét sikerül valaki vagy valami 
másra hárítani. Ám nagy árat kell ezért fizetned: 
a felelősséggel együtt a szabadságod egy részét 
is áthárítod így, és közben saját kiszolgáltatott- 
ság-érzetedet táplálod. 

A felelősség minél nagyobb mértékű visszavétele  
önmagunkhoz keserű pirula tud lenni, de nagyon  
gyógyító, és az összes többi lépés egyfajta előfel-
tétele is. Kétségtelen, hogy vannak nagyon nehéz 
emberek és rendkívül kellemetlen körülmények, 
ezt nem érdemes tagadni, ezzel együtt legjobb 
úgy hozzáállni, ahogy Charlie énekli: „Így jó, nem ez  
a baj... belül van a zűrzavar...”

G Y A K O R L A T :

Bármikor azon kapod Magad, hogy gondolatban 
elkezdesz valaki mást vagy a körülményeket  
hibáztatni, állj meg egy pillanatra, és gondold át: 
szükséged van-e erre. Tudatosítsd, hogy a felelősség 
kihelyezése nagyon csábító, enyhíti is valamennyire 
a fájdalmat, de hosszabb távon elgyengít és kiszol-
gáltatottá tesz. Igyekezz minél több – lehetőleg 
minden – felelősséget visszavonni Magadhoz, azzal  
együtt is, hogy soha nem tudod száz százalékig irá-
nyítani az életedet. Tedd szokássá ezt a fajta felelős- 
ségvállalást, hosszabb távon nagyon megéri. 

Ha rajtakapod Magad, hogy öntudatlanul is a körül-
ményeket kezdted el hibáztatni, gondolj az időjárás-
ra. Az sem mindig kellemes, de csak az energiádat 
pocsékolod azzal, ha panaszkodsz, háborogsz. Az idő-
járás van, és kész. A körülményeid tekintélyes része is 
épp ilyen: van, és kész, nem Te csinálod, nem is nagyon 
tudod befolyásolni. Kövesd a régi cserkész irányelvet: 
„Nincs rossz idő, csak nem megfelelő felszerelés!”.

Ha valakivel kapcsolatban úgy érzed, árt(ott) Neked, 
gyakorold a következőt: válaszd szét a valós sze-
mélyt az illetőről alkotott belső képedtől. A valós sze-
mélytől lépj távolabb, ha szükséges, húzz határokat, 
ha kell. Kommunikálj határozottan, önérvényesítően!  
A belső képhez viszont lépj közelebb! Igyekezz tuda-
tosítani, hogy nem feltétlenül szándékosan árt(ott)  
Neked, hogy igazából csak akkor tud ártani, ha Te is 
hagyod.  Amennyire csak tudod, képzeld el, hogy vala-
hol egy mélyebb szinten semmilyen ellentét nem feszül 
köztetek, hogy nem kell hibáztatnod őt semmiért, ő 
is csak teszi a dolgát, megvan a jó oka rá, hogy miért 
éppen így, és ezt nem feltétlenül látod át. Igyekezz 
belül kibékülni mindenkivel és elengedni minden  
hibáztatást, neheztelést – saját lelki békéd és sza-
badságod érdekében! 

03 Hagyd abba a körülmények 
és az emberek hibáztatását!



Mindenki ismeri Shakespeare Hamletjéből a híres 
tételt: „mert nincs a világon se jó, se rossz, gondol- 
kozás teszi azzá”. Ám a hétköznapokban hajlamo- 
sak vagyunk elfelejteni, hogy a különböző hely- 
zetekre adott saját reakciónkon múlik minden.  
Fejben az is tiszta szokott lenni, hogy a kiváltó ténye- 
ző nem egyenlő az okkal. Vagyis, ha úgy érezzük,  
a környezetünkben valami zavar, akadályoz, bosz- 
szant, korlátoz minket, akkor ez a valami általá- 
ban nem az oka, hanem a kiváltója, ún. triggere  
a kellemetlen érzéseinknek. 

Az igazi oka annak, hogy mindez idegesít és  
zavar minket és beszűkíti a szabadságélményün- 
ket, az az, hogy erre a behatásra érzékenyek va- 
gyunk. Ha megfigyelted már, hogy ami az egyik  
embert kikészíti, az a másikat hidegen hagyja vagy  
épphogy izgalomba hozza, akkor tudod, miről be- 
szélek. A nagy kérdés nem is az, hogy ezt tudod-e, 
hanem hogy hajlandó vagy-e ennek megfelelően, 
egy-egy nehéz életszituációban befelé nézni és tu-
datosítani, hogyan szűkítik be szabadságélményedet 
saját belső mintáid, érzékeny „nyomógombjaid”. 

G Y A K O R L A T :

Ha a nap folyamán bármikor úgy érzed, valami  
vagy valaki bánt, irritál, sért, bosszant, rossz érzé-
séket kelt Benned vagy a szabadságérzetedet kor- 
látozza, igyekezz minél hamarabb tudatosítani, 
hogy ez nem oka a reakciódnak, hanem egy trigger 
tényező számodra, amire érzékeny vagy. Lásd be, 
hogy ez bizonyos mértékig Rólad is szól, hiszen a 
„nyomógomb” Rajtad van. És gondolj arra is, hogy 
hosszabb távon nem a triggereket kell kiiktatnod  
(ez elég reménytelen vállalkozás, hacsak nem akarsz 
barlangi remeteként élni), hanem a gombjaid számát 
és érzékenységét kell csökkentened. 

Ezt pedig csakis az önismereted, az önelfogadásod 
és az önszereteted elmélyítésével fogod tudni vég- 
hez vinni. Használd bátran a külső személy / belső  
személy elkülönítés technikáját, és a többi, itt emlí- 
tett gyakorlatot, vagy bármi egyebet, ami segít  
megőrizni a belső egyensúlyodat és szabadságél- 
ményedet a „trigger-erdőben” is. Mindeközben pedig 
maradj türelmes önmagadhoz, nem leszel egyik pilla-
natról a másikra „gombmentes”!

04 Különítsd el a kiváltó tényezőket 
az okoktól!



A lelki szabadság legfőbb pillére a belső, érzéke-
nyítő, gúzsba kötő, reflexes, kondicionált sémák,  
minták felismerése és szép fokozatos elengedése. 
Ezt nevezem belső takarításnak. Általában 2 na-
gyobb puttonyt cipelünk a múltunk örökségeként. 
Az egyiknek a felirata: „Valaki(k) rosszul bánt(ak) 
velem...” – itt tárolunk minden neheztelést, vádas- 
kodást, haragot, hiányérzet, kritizálási hajlamot,  
azzal kapcsolatban, ami történt velünk valami- 
kor régebben, és még nem jutottunk túl rajta.  
A másik puttony felirata: „Rossz voltam, rosszul bán-
tam valakivel/valakikkel” – ebben hurcoljuk az ösz- 
szes szégyenünket, bűntudatunkat, önutálatunkat, 

önkritikus hajlamainkat, melyek általában azzal 
vannak kapcsolatban, amit tettünk vagy mulasztot-
tunk; és ide kerül az önmagunkról alkotott negatív 
véleményünk minden érzelmi következménye is. 
Ezeket a puttonyokat időről időre érdemes letenni 
és időt szánni arra, hogy áttekintsük, mit cipelünk 
bennük, majd pedig, amit csak lehet, kitakarítani és 
elengedni belőlük. És ez az, amit bizony nem egysze-
rű önállóan csinálni, hiszen ezeknek a mintáknak, 
csomagoknak egy jó része tudattalan, és sokszor 
csak közvetve, testi tüneteinkben, vissza-visszatérő 
élethelyzeteinkben, eltúlzott reakcióinkban, kapcso-
lati drámáinkban mutatja meg magát.

G Y A K O R L A T :

Amikor korlátozva, szabadságodtól megfosztva  
érzed Magad egy élethelyzetben, testi tüneteid 
jelentkeznek, ismétlődő drámák közepén találod 
Magad, vagy csak igényét érzed egy belső takarítás- 
nak, szánj időt arra, hogy – a saját bevált módsze-
reiddel vagy külső segítséggel – egy kicsit letedd  
a puttonyaidat, és átnézd, mi mindent cipelsz ben-
nük. Biztos lehetsz benne, hogy amit ott találsz,  
annak nagy része régi helyzetekhez és személyek-
hez kötődik.  Engedd, hogy eszedbe jussanak olyan  
szereplők az életedből, akikkel valamilyen lerendezet- 
len ügyed maradt. (Leggyakrabban: szülők, közeli 
családtagok, elhunyt hozzátartozók, elvesztett mag-
zatok, exek stb.) 

Kezdj el képzeletben kommunikálni azzal a személlyel, 
aki megjelent a lelki szemeid előtt! Először elég annyi, 
hogy csak érezz érzéseket. Aztán meg is fogalmazha-
tod hangosan, ami kikívánkozik. Próbáld meg az egész 
szituációt egy idő után valamilyen békésebb helyre 
terelni Magadban, mint ahol volt. Ragadj meg minden 
lehetőséget arra, hogy amit csak lehet, megbocsáss 
(Magadnak és másoknak) és akár végleg elengedj.

05 Rendszeresen takaríts 
belső világodban!



Ehhez a gyakorláshoz találsz segítséget
a letölthető hanganyagok között!

A lelki nagytakarítás kulcsfigurái azok a szülők és/
vagy gondviselő személyek, akik a fogantatásunk, 
születésünk, gyermekkorunk környékén hatottak 
ránk így vagy úgy. Jelenlétükkel vagy hiányukkal,  
szeretetükkel vagy elutasításukkal, bárhogy. Első- 
sorban az a két ember lesz itt lényeges, akit Apa- 
ként és Anyaként tartunk számon. Ők egész éle- 
tünkben ún. „pszichés nagyhatalmak” maradnak 
belső világunkban. Velük érdemes a legjobb kap- 
csolatot ápolnunk. 

Ismét hangsúlyozom: fontos, hogy elkülönítsük a 
belső szülőket a külső, valódi személyektől, akik- 
kel nem feltétlenül lehetséges a kapcsolat ápolása,  
pl. mert már nincsenek az élők sorában vagy más  
okból nem elérhetőek. A hangsúly nem is rajtuk 
van, hanem a belső szülőkön, vagyis a saját Apa- és  
Anyaképünkön. Őket is lehet személyként kezelni, 
velük is lehet – sőt, nagyon ajánlatos – kommuni- 
kálni, őket egymáshoz és önmagunkhoz a lehető  
legközelebb hozni.

G Y A K O R L A T :

Íme egy lehetőség a sok közül. Helyezkedj el kényel- 
mesen egy széken, vegyél egy-két jóleső mély léleg-
zetet, és hunyd le a szemed. Képzelj el magaddal 
szemben egy kétszemélyes kanapét, ahova a szülei-
det várod egy beszélgetésre. Akárhonnan is jönnek, 
akármilyen messziről is érkeznek az élők vagy az 
eltávozottak közül, akármilyen viszony is van most  
köztetek, csak képzeld el egy kis időre, hogy megér-
keznek, és helyet foglalnak veled szemben. 

Akár ez (volt) jellemző rájuk, akár nem, most úgy 
vetítsd őket a lelki szemeid elé, hogy nyugodtan, sze-
retettel ülnek egymás mellett, és békésen, derűsen 
figyelnek rád. Szenteld ezt a pár percet teljes egészé-
ben annak, hogy gondolatban beszélsz hozzájuk. 
Képzeld el, hogy ez egy olyan pillanat, amikor újra- 
fogalmazhatod önmagadat a szüleidnek. Amikor 
fontos dolgokat mondhatsz el, és az ő képzelt jelenlé- 
tükben megújíthatod önmagad.

06 Rendezd a kapcsolatot 
a „belső szüleiddel”!



G Y A K O R L A T :

Időnként érdemes lehet egész konkrétan elképzel-
nünk magunkat egy korábbi, múltbeli (vagy esetleg 
egy későbbi, jövőbeli) korszakunkban, majd ezzel 
az elképzelt figurával úgy kommunikálni, mintha 
valóban rajtunk kívül álló személy lenne. Ha úgy 
döntesz, hogy egy gyermekkori éneddel szeretnél 
találkozni – ami az egyik leghasznosabb gyakorlat 
a lelki szabadság felé vezető úton – elég, ha egy kis 
időt és nyugodt teret adsz Magadnak és ellazulsz, 
amennyire tudsz. Aztán egyszerűen csak képzelj  
egy gyermeket – aki egykor Te voltál – Magad előtt.  
Engedd, hogy a tudatod, az emlékezeted kivetítse egy 
gyermek képét, és lehetőleg ne cenzúrázd, ne kont-
rolláld, csak hagyd, hogy történjen. 

Először csak szemléld ezt a képet, a gyermek ruháza-
tát, testtartását, arcát, tekintetét. Aztán kezdd el fel-
venni vele a kapcsolatot, az életkorának megfelelően. 
Ha egy magzatot vagy kisbabát látsz, hozd közel a 
szívedhez, ha egy kisgyermek jelenik meg, ültesd az 
öledbe és így tovább. Bármilyen érzelmi állapotot vélsz 
felfedezni a gyermekben, bánj vele bölcs és szerető 
felnőttként: vigasztald, ha szomorú vagy magányos, 
bátorítsd, ha fél, biztosítsd az elfogadásodról, ha 
vívódik magával, igyekezz megadni neki azt, ami 
egykor hiányzott. Minden lehetséges módon fejezd 
ki a szeretetedet, a feltétel nélküli elfogadásodat és  
a támogatásodat. Ezzel tudod őt gyógyítani – és ezzel 
tudsz a legtöbbet adni saját Magadnak is. 

Gyakran, amikor felnőttként úgy érezzük, a jelen 
körülményeink nem igazán indokolják, miért érez-
zük magunkat gúzsba kötve, miért viselkedünk 
irracionálisan, miért adunk eltúlzott reakciókat 
egy-egy helyzetre, miért ismétlünk fájdalmas kap- 
csolati mintákat, valójában egy gyermek irányít 
minket. Egy gyermek, aki egykor mi voltunk. És aki- 
nek még mindig fáj vagy  hiányzik valami, aki még 
mindig fél valamitől, aki még mindig magányos 
stb. És bizonyos helyzetekben, úgy tűnik, ez a gyer-
mek átveszi az irányítást a józan, felnőtt énünktől.  
Ilyenkor jönnek az irracionális reakciók, visszatérő  
szituációk, rejtélyes betegségek és így tovább.  
Az egyik kedvenc hasonlatommal megfogalmaz-
va mindezt: a saját belső gyermekeinkkel együtt 
utazunk életünk autójában, jól kell bánni velük, meg 
kell őket vigasztalni, ha valami fáj nekik, de nem  
szabad hagyni, hogy átvegyék tőlünk a volánt!

Fontos belátnunk, hogy csak akkor tudjuk megél-
ni a jelen pillanat teljes szabadságát, ha jóban  
vagyunk a múltunkkal és a jövőnkkel is. Ha vala- 
mely lelki sérülésünket, sebünket, melyet régen sze-
reztünk, még nem gyógyítottunk meg magunkban, 
azt fogjuk tapasztalni, hogy ez a seb lefoglal bizonyos 
mennyiségű energiát a pszichés rendszerünkben, 
és időről időre valahogy aktualizálódik, napirendre 
kerül – mert gyógyulni akar. 

Az egyik legjobb módja annak, hogy tényleg gyó- 
gyuljon – ne csak ismétlődjön újra és újra –, ha kap- 
csolatot teremtünk magunkban a bölcsebb, felnőtt  
énrészünk és a sebzett belső gyermeki énrészünk  
között. Ugyanígy, érdemes időnként kapcsolatot 
keresnünk jövőbeli énünkkel is, különösen akkor,  
ha félünk az elmúlástól, a haláltól vagy bármitől,  
ami várhat ránk a jövőben.

07 Ápold a kapcsolatot múltbeli 
és jövőbeli „énjeiddel”!



A lelki szabadság élményének egyik alapvető felté-
tele, hogy jól érezzük magunkat otthon, azaz a saját  
testünkben. És itt nem a tökéletes egészségre, kar- 
csúságra, fittségre és hasonlókra gondolok, egysze- 
rűen csak arra, hogy jóban vagyunk a testünk- 
kel, el tudjuk fogadni, ahogy kinéz és ahogy műkö- 
dik, berzenkedés nélkül tudjuk viselni tüneteinket, 
panaszainkat (ha vannak), egyszóval: tudjuk szeretni 
a testünket. Ez egyszerűnek hangzik, de nem mindig 
könnyű. Különösen nagy kihívást jelenthet az életkor, 
a testalkat, a testsúly, a megjelenés, vagy bármilyen 
korlátozottság, betegség. 

Rendkívül nehéz a lelki szabadságot a maga tel-
jességében átélni annak, aki folyamatosan szenved 
saját testétől, fizikai állapotától. Ahhoz, hogy a sa-
ját testünk ne börtön és korlát legyen számunkra, 
hanem a lelki szabadság alapja, érdemes jó kap- 
csolatot ápolnunk vele. Minél jobban megtanulunk  
kommunikálni saját testünkkel, testrészeinkkel,  
szerveinkkel, akár sejtjeinkkel, annál otthonosab- 
ban fogjuk érezni magunkat benne, és annál nagyobb 
eséllyel fogjuk tudni gyógyítani magunkat, ha meg-
betegszünk.

G Y A K O R L A T :

Ha először próbálod felvenni a személyes kapcsola-
tot a testeddel, javaslom, kezdd úgy, hogy leülsz, egy 
üres széket teszel magaddal szemben, és elképzeled 
ott a saját testedet. Hagyj időt ehhez, nem feltétle-
nül egyszerű, sokan kissé abszurdnak érzik elsőre. 
Ha már látod lelki szemeiddel a testedet, figyeld 
meg, milyen érzés őt szemlélni, vele ilyen kapcsolat- 
ban, közelségben lenni. Majd, ha megérezted az érzé- 
seidet, szólítsd meg a tested, és beszélj hozzá szaba-
don, hangosan. Tárd fel az érzéseidet, hagyd, hogy elő-
jöjjön, ami eszedbe jut, ne cenzúrázd magad. Ugyan- 
ezt a gyakorlást egy-egy egészséges vagy beteg test- 
résszel, szervvel is megpróbálhatod. 

Ez utóbbihoz érdemes lehet a környezetedben egy vagy 
több olyan tárgyat találni, amelyekkel valamiképp 
szimbolizálni tudod a szóban forgó testrészt. Ezeket 
elrendezheted magad előtt a térben, és szabadon ki- 
fejezheted mindazt, amit érzel és ami eszedbe jut.  
Ha ezen a fázison túljutottál, akár át is rendezheted 
a képet, mintha valóban lenne hatalmad megváltoz-
tatni, átalakítani, meggyógyítani azt, ami „elromlott”. 
Maradj tudatában annak, hogy ha a képzeletedben 
végig tudsz járni egy útvonalat a pozitív változás felé, 
ez jó hatást gyakorolhat a tested öngyógyító folya- 
mataira is.

08 Rendszeresen kommunikálj 
saját testeddel!



Fontos a lehető legmélyebb szintekig tudatosíta- 
nod, hogy Belőled egyetlen egy van a világon. Fejben 
azt szinte mindenki tudja, hogy a teste tökéletesen 
egyedi, hogy az emlékei, élményei összekeverhe- 
tetlenek másokéval, hogy ő belőle nincs több és így 
tovább. A kérdés az, hogy mélyen belegondoltál-e 
ebbe? Mert ez azt is jelenti, hogy nincs senki, aki meg-
mondhatná Neked, hogy milyennek kellene lenned. 

Az egész életedet Neked kell megkomponálnod, és 
ez a „szimfónia” – még akkor is, ha mások ihletet  
adhatnak és inspirálhatnak, vagy épp akadályoz- 
hatnak – teljesen egyedi, másolhatatlan és megis- 
mételhetetlen lesz. És fontos, hogy ezt vállald és 
ebben tudj gyönyörködni – szégyenkezés, rejtőz-
ködés és kényszeres alkalmazkodás nélkül.

G Y A K O R L A T :

Minden reggel, amikor felébredsz, gondolj egy pil-
lanatra arra, hogy a tested – és az egész lényed – 
tökéletesen egyedi, és add meg Magadnak az ehhez 
illő tiszteletet. Kezdd úgy a napodat, mintha egy va-
donatúj szimfóniát komponálnál, amelyre nem volt 
példa azelőtt. Csodálkozz rá a senkihez nem hason-
lító testedre a reggeli tisztálkodás közben, barátság-
gal, szeretettel és tisztelettel nézz a tükörbe. Nap 
közben – főleg nehéz helyzetekben – jusson eszed-
be: jogod van ilyennek és pontosan ilyennek lenni, 
amilyen vagy. És jogod van változtatni is Magadon:  
ez a Te szimfóniád és csak a Tiéd. 

A nap végén pedig szánj egy percet arra, hogy elis-
merd, egy abszolút egyedi, különleges – és a maga  
módján tökéletes – napon vagy túl, egy olyan napon,  
amilyen nem volt előtte, és nem lesz utána. Köss békét 
mindazzal, amit tettél (és amit elmulasztottál), fogadd 
el meghozott (és elodázott) döntéseidet, értékeld az 
utat, amit bejártál.

09 Helyezd Magad a saját világod közepére, 
és legyél bátran egyedi!



Amellett, hogy a saját világod közepébe helyezed  
Magad, arról sem érdemes elfeledkezned, hogy 
az egész világnak nem Te vagy a közepe! Sőt, ha 
hajlandó vagy nagyobb léptékekben gondolkod-
ni, mint például az emberiség, a Föld vagy a világ- 
egyetem maga, beláthatod, hogy személyes jelen- 
tőséged valójában elenyésző. Ha Te most hirtelen  
eltűnnél, a világ nagyjából ugyanúgy menne tovább, 
talán a szomszéd házban sem tudnának róla, nem 
is beszélve más országokról, a tengerek mélyéről 
vagy a Marsról, ahol minden épp úgy zajlana tovább,  
ahogy eddig. Te is, én is, egy-egy porszem vagyunk  
sok milliárd társunkkal együtt, egy aprócska boly- 
gón, egy felfoghatatlanul nagy univerzumban. Nem 
érdemes túllihegni saját jelentőségünket. 

Néha hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy amit  
teszünk, ahogy döntünk, annak óriási a tétje. Ez meg- 
csonkíthatja belső szabadságunkat, elveheti köny- 
nyedségüket, csökkentheti kockázatvállaló kedvün-
ket, megbéníthatja döntési folyamatainkat. Ezért, 
fontos tudatában maradnunk annak, hogy – hosszabb  
távban és tágasabb térben vizsgálva – nincs akkora 
jelentősége egy-egy aktuális szituációnak, dilem-
mának, döntésnek, lépésnek, kudarcnak vagy siker- 
nek, mint amit gyakran belevetítünk.

Amikor a saját jelentéktelenségünket tudatosít- 
juk, és ezt egy erős önbecsülés talaján tesszük (lásd 
az előző pontot), az alázat és a hála érzése önthet el  
minket. Az alázat az univerzumban betöltött ele-
nyésző szerepünk mély megértéséből fakad, a hála 
pedig abból, hogy ezzel együtt mennyi mindent  
kapunk ajándékba az élettől. 

G Y A K O R L A T :

Amikor úgy érzed, hogy a belső szabadságérzetedet 
korlátozza egy-egy olyan szituáció, dilemma, kihívás, 
amelyben óriásinak érzed a tétet, saját döntésed jelen- 
tőségét, saját személyed fontosságát, képzeld el egy 
pillanatra a Földet úgy, mintha a Holdról néznéd. Pró-
báld megkeresni Magad ebből a távolságból – nem 
lesz egyszerű. Egy másik lehetőség, hogy elképzeled 
Magad 5 vagy 10 év múlva, esetleg a halálos ágya-
don, és ebből a jövőbeli perspektívából próbálod 

megérezni, hogy a jelenlegi szituációban minek mek- 
kora jelentősége van. Bármely nézőpontváltás tér-
ben vagy időben a hasznodra lehet, amikor túl nagy 
súllyal nehezedik Rád saját fontosságod. Mindeze-
ken túl, ügyelj rá, hogy ne múljon el nap anélkül, 
hogy hálát adj valamiért. Akár, mert kaptál vala- 
mi kellemeset, jót az élettől, akár, mert kaptál egy 
kellemetlenséget, egy leckét, amiből tanulhatsz, vagy 
akár csak úgy, minden konkrét ok nélkül.

10 Tudatosítsd 
saját jelentéktelenségedet!



A lelki szabadság egy folyamatosan fejlődő, táguló 
minőség bennünk. Nem olyasmi, amit egyszer el- 
érünk, és onnantól ezzel nincs több tennivaló. Napi  
szintű tudatosságot és gyakorlást igényel. És bár a 
gyakorlás jelentős része belül, a lelki világunkban  
történik, lényeges, hogy mit kezdünk vele a kül- 
világban, a kapcsolatainkban, a munkánkban. Hiszen 
folyamatos kapcsolatban, egyfajta párbeszédben 
vagyunk a minket körülvevő univerzummal is. És 
ha szeretnénk, hogy valami megváltozzon, ahhoz 
általában valamit meg kell változtatni. Ahhoz, hogy 
valamit megváltoztassunk a környezetünkben, szán-
dék, energia, bátorság és rugalmasság kell. 

Van, aki passzívan viszonyul a környezetéhez, fi- 
gyel, elemez, és igyekszik valahogy alkalmazkod- 
ni ahhoz, ami zajlik körülötte. Mintha egy beszél- 
getésben mindig csak hallgatna, és követné a part- 
nere témáját. Olyan is van, aki szeret aktív és kezde-
ményező lenni, aki állandóan formálni, alakítani, ma-
nipulálni, kontrollálni akarja a környezetét. Mintha 
egy beszélgetésben mindig csak ő beszélne, és nem 
hagyná szóhoz jutni partnerét.

És van, aki rugalmas, kölcsönös párbeszédre törek-
szik. Mond valamit, aztán meghallgatja a választ, és 
amit hall, az befolyásolja azt, amit a következő kör-
ben mond. Ilyen kommunikációt érdemes folytatni 
az univerzummal is. Ez szolgálja leginkább a belső 
szabadság külső megnyilvánítását.

G Y A K O R L A T :

Ez a leggyakorlatiasabb terület az összes fent említett 
közül. A lényeg a bátor kísérletezés, a kockázatvál-
lalás, a gyors alkalmazkodás, a rugalmas reagálás az 
élet kihívásaira. Ha ezt szeretnéd gyakorolni, lebeg-
jen a szemed előtt a kölcsönös párbeszéd irányelve: 
közölni valamit, aztán hallgatni és figyelni a válaszra. 
Próbálj ki új dolgokat, és figyeld, mi történik. Hagyj el 
régi szokásokat és alakíts ki újakat, és közben értékeld, 
jó felé visznek-e ezek a változások. Ha eddig hajlamos 
voltál túl hamar kilépni egy kellemetlen helyzetből, 
maradj egy kicsit tovább, tapasztald meg, milyen. 

Ha túl sokáig időztél egy méltatlan helyzetben, bát-
ran lépj ki, és vizsgáld meg, mit hoz a konyhára egy  
ilyen lépés. Ha eddig túl csendes voltál, hallasd bátran 
a hangod. Ha mostanáig te voltál a megmondóember, 
itt az idő többet csendben lenni, meghallgatni, odafi-
gyelni. A lényeg tehát: igyekezz tudatosan változtatni, 
bátran kockáztatni, új dolgokat kipróbálni, és aztán 
meghallgatni, mit válaszol erre az univerzum. Így vá-
lik a lelki szabadságod gyümölcsözővé a mindennapi 
életedben.

11 Folytass kölcsönös párbeszédet 
az univerzummal!



Néhány jótanács a gyakorláshoz

Ha eddig eljutottál az olvasásban, akkor már nyilvánvaló Számodra, hogy egyszerű, ám nem feltétlenül könnyű az a fajta gyakorlás, 
amit ehhez a 11 lépéshez javaslok. A lelki szabadsághoz vezető út tudatosságot, kitartást, kreativitást, elmélyülést, kockázatvállalást, 
elkötelezettséget kíván Tőled. 
Néhány gyakorlatot, amit itt leírtam, kezdetben nehéznek találhatsz ahhoz, hogy önállóan nekifogj. Ne engedd, hogy ez kedvedet szegje,  
inkább keresd meg a módját, hogy valahogy elkezdd. Nem az a lényeg, hogy tökéletesen csináld, az pedig főleg nem, hogy egyből menjen 
vagy hogy gyorsan célba érj. Sokkal inkább az a fontos, hogy foglalkozz a témával, egyre inkább tudatosítsd belső szabadságod korlátait 
és lehetőségeit, és bátran gyakorolj – olyan módszerekkel, amelyek Hozzád passzolnak. 

ÍME MÉG 4 TANÁCS, MELYET MEGFONTOLHATSZ A GYAKORLÁSOD SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN:

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT TANFOLYAMOKRÓL, ELŐADÁSOKRÓL, EGYÉNI KONZULTÁCIÓS
LEHETŐSÉGEKRŐL ÉS SOK MINDEN MÁSRÓL FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ HONLAPJAIMON TALÁLSZ:

www.budalaszlo.hu     •    www.szomatodrama.hu    •    www.ultrarovidterapia.hu

Köszönöm megtisztelő figyelmedet!

MINDEN NAP FOGLALKOZZ VALAMENNYIT A TÉMÁVAL!
Iktasd be a napirendedbe, szánj rá pár percet legalább reggel  
felkelés után, este elalvás előtt és valamikor nap közben. A fegyel-
mezettség és a rendszeresség az egyik alapfeltétele a belső  
szabadság növekedésének. Ez elsőre ellentmondásnak tűnhet:  
a szabadsághoz sokan a spontaneitást, az „azt csinálok, amit csak 
akarok” hozzáállást társítják. Ám a gyakorlat azt mutatja, hogy 
inkább az „azt csinálom, ami a célomhoz közelebb visz” attitűd 
működik ezen a területen is. És ha a célod az, hogy a belső sza-
badság, elégedettség és derű egyre magasabb fokait éld át, akkor 
gyakorolj rendszeresen – ez ilyen egyszerű.

MERJ ÉREZNI! TARTÓZKODJ A RACIONÁLIS ÉS SPIRITUÁLIS 
KERÜLŐUTAKTÓL! 
A régi, akár generációkon át örökített, kondicionált érzelmi- 
kapcsolati minták átalakítása és elengedése komoly kihívás mind- 
annyiunknak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gondolkodás, az in-
tellektuális megértés, az akaraterő-mobilizálás, és az elhatározás 
együtt is kevés ahhoz, hogy valami érdemi dolog tartósan változzon  
lelkünk mélyebb rétegeiben. Amikor fejben eldöntjük, hogy vala- 
kinek megbocsájtunk (ez egy példa az ún. racionális bypass jelen- 
ségre), vagy elhitetjük magunkkal, hogy mi választottuk ezt a sor-
sot, ezeket a szülőket, és minden rendben van így, ahogy van stb. 
(ez egy példa az ún. spirituális bypass jelenségre), de eközben nem 
éljük át érzelmileg az egész folyamatot, a belső változás általában 
nem lesz mély és tartós.  A valódi elengedés egyik hajtóereje épp 
az érzelmi átélés. Ez az a belső állapot, amely mintegy „felkavarja 
az iszapot” bennünk, és lehetőséget nyit arra, hogy az értelmünk 
használatával ezt az „iszapot” egy új módon „ülepítsük le”. Szóval: 
ne félj az érzelmi intenzitástól! Lehet, hogy nehéz, lehet, hogy 
megterhelő átélni egy régi seb fájdalmát, de túl fogod élni, és ne 
felejtsd el: a saját gyógyulásodért csinálod! 

KERESS TÁRSA(KA)T A GYAKORLÁSHOZ! 
A felsorolt gyakorlatok közül néhányat nehéz lehet egyedül 
végezni, mert a figyelmünk elkalandozhat, a felbukkanó érzelmek 
pedig eltéríthetnek a céltól. Ahhoz képest, mikor egyedül, kép-
zeletben próbálsz kommunikálni a testeddel, a szüleiddel vagy 
bárkivel a múltadból, egészen új dimenziók nyílhatnak a gyakor- 
lásban, ha van egy társad, aki segít Neked ebben. Egy barát is kiváló  
partner lehet, de legjobban akkor működik ez a – kivetítésen ala-
puló – kommunikáció, ha egy számodra kevésbé ismert személy a 
játszótársad. Erre leginkább a tanfolyamokon, csoportokon nyílik 
lehetőség. Ha megengedheted Magadnak, hogy részt vegyél egy-
egy ilyen tanfolyamon, nagy lendületet fogsz kapni a belső sza-
badság felé vezető utadon, erre számtalan résztvevői visszajelzés 
a bizonyíték. 

HA NEM BOLDOGULSZ, BÁTRAN KÉRJ SEGÍTSÉGET! 
Szerencsére azok az idők már múlóban vannak, amikor a lelki 
problémákkal segítséget kérő embereket stigmatizálta a társa- 
dalom. Ma már inkább a pszichológiai felvilágosultság és lelki  
igényesség jele az, ha valaki tájékozódik a lehetőségekről és szak- 
embert keres saját belső utazásához, amikor megérzi, hogy egye- 
dül lassabban és bizonytalanabbul halad, mint ahogy szeretne.  
A 21. században már nem feltétlenül úgy kell elképzelni egy ilyen  
egyéni vagy csoportos terápiát, ahogy ez a köztudatban még 
gyakran él: számtalan alkalom, hónapokig-évekig húzódó folya- 
mat, hümmögő pszichológus, egymásnak minden szennyest 
kiteregető beszélgetős csoportok stb. Ne ezekből az előítéletek-
ből indulj ki, inkább próbáld Magadban körvonalazni, hogy milyen 
jellegű segítségre volna szükséged (pl. hosszabb távú terápiára 
vagy inkább egy gyorsabb, fókuszáltabb konzultációra). Tájé- 
kozódj, mérlegelj, próbálj ki lehetőségeket, keresd meg a Hozzád 
leginkább illő módszert, legszimpatikusabb szakembert!


