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Minden jog fenntartva!

Illusztrálta: KN és RZK

 

Köszönettel tartozom mindenkinek, aki elhitte, hogy meg tudom
csinálni  és  támogatott  azzal,  hogy elolvasta  és  véleményezte a
kéziratot. Nagyon sokat segítettetek!

Külön  köszönet  nővéremnek,  Katinak,  akinél  jobb  testvért
kívánni sem lehet, szüleimnek, akik megtanítottak arra, hogy mi
fontos  az  életben  és  három  barátomnak:  Daninak,  Daninak  és
Bencének.

Srácok, nélkületek nem lennék ugyanaz az ember.

 

 

“Ha egy nap csak annyi történik, hogy "túléled", ez még
nem ok  az  ünneplésre.  Nem azért  vagy  a  Földön,  hogy
pazarold a becses idődet, miközben szokásaidnak csupán
apró változtatásával is hatalmas dolgokra lennél képes.”

Og Mandino: Jobban élni

(NYOLCADIK SZABÁLY - részlet)



 



Előszó
Szervusz!

Mivel bensőséges dolgokról fogunk beszélni, ezért kérlek engedd
meg, hogy a könyv során tegezzelek. Köszi!

Saját tapasztalatok alapján jelenthetem ki, hogy az önbizalom,
magabiztosság  pontosan  úgy  építhető,  mint  egy  homokvár  a
tengerparton.  Gyorsan,  gyermeki  lelkesedéssel  és  látható,
impresszív eredményekkel. Ez egyben azt is jelenti, hogy figyelni
kell,  milyen  körülmények  között  építkezünk,  hogy  például  egy
váratlan dagály ne rogyassza össze addigi munkánkat. Vigyázni kell
rá. Ha szükséges, át kell karolni és kapaszkodni bele, mert rengeteg
olyan helyzet lesz, mikor össze akar dőlni, és Te leszel az egyetlen,
akin áll vagy bukik, hogy megmarad-e olyannak, amilyen.

A legtöbb ember életében eljön egy (vagy több) olyan időszak,
amikor úgy érzi, hogy nem találja a helyét az életében. Szeretne
boldog lenni, de nem tudja, hogyan érhetné ezt el. Nem akarok a
levegőbe  beszélni,  nem  akarok  bort  inni  és  vizet  prédikálni,
úgyhogy a  saját  történetemen keresztül  boncolgatom majd  azt,
hogy hogyan juthat el valaki odáig, hogy szerves részévé váljon az
önbizalom.

A nem is oly távoli múltban látható súlyfelesleggel küzdöttem,
önbizalmam  egyenlő  volt  a  nullával.  Akárhányszor  a  tükörbe
néztem,  a  klasszikus  jelenet  zajlott  le  a  fejemben  “Az  utolsó
cserkész” című filmből, mikor Bruce Willis saját magához beszél az
autója visszapillantó tükrébe bámulva: “Senki se szeret. Mindenki
utál!  Vesztes vagy! Mosolyogj,  te barom!” Ilyenkor szánalmasan
belemosolyogtam a tükörbe és folytattam mindennapi teendőimet
kedvtelenül. Tudva, hogy nem fog változni semmi, mert mindenki
ellenem  van,  ráadásul  a  legnagyobb  ellenségemmel  kell



megosztanom  a  testem  –  önmagammal.



Az utolsó cserkész jelenet
 

*  Ez  egy  QR  kód.  Leolvasható  például  a  NeoReader  nevű
okostelefon alkalmazással. Youtube link a videóra.

 

Ekkor már 8 hónapja nem volt társam és görcsösen próbáltam
párt keresni, mert abban láttam a megoldást minden problémámra.
Folyamatosan az a frázis zakatolt a fejemben, hogy a “lelkemnek
nem kell Fitness terem, ha lesz majd csajom és itt lesz velem” –
Stenk zenekar. Ekkor még nem ismertem fel, hogy mindaddig, amíg
saját  magamat  képtelen  vagyok  elfogadni,  addig  nincs
keresnivalóm a társkeresők folyton rotálódó klubjában, mert csak
áltatom magam, hogy a megoldást ott lelem meg.

Fel is kerestem egy pszichológus barátomat és tanácsot kértem
tőle. Lentebb vágatlanul olvashatod a kettőnk közti levélváltást:

“Az elmúlt hetekben/hónapokban eléggé megzuhantam, aminek
több oka is lehet. Nagyjából akkor kezdődött, amikor az exemmel
szakítottam.  Előtte  a  kapcsolatban  le  voltam  szedálva,  csak  a
munkára összpontosítottam. Azóta egyedül élek (ami okozhatja ezt
az  állapotomat),  Édesapám  a  válás  küszöbén  van  20  évnyi



házasság  után.  Ami  tegnap  végleg  betette  a  kaput  és  úgy
döntöttem, hogy szakemberhez fordulok, az az volt, hogy a legjobb
barátom felvetette, hogy mégsem én legyek a kislánya keresztapja,
mert hogy ez nagy felelősséggel jár és hogy egyelőre nem látja
bennem azt, hogy ezt tudnám vállalni. Ez végképp ráébresztett arra,
hogy a jelenlegi szokásaimon változtatni szeretnék.”

Válasza a következő volt:

“A  leírtak  alapján  ez  inkább  mondható  exogén  okok  miatti
"megzuhanásnak" és nem annak, hogy veled lenne valami "komoly"
probléma.

Ha elmész egy pszichológushoz ettől függetlenül, sokat segíthet.
Kérdés, hogy mire lenne inkább szükséged. Itt arra gondolok, hogy
nagyon leegyszerűsítve van két irány. Az egyik, hogy rövidebb idő
alatt  megtanulj  bizonyos  technikákat,  amivel  könnyebb  például
elviselni  a  stresszt,  a  kudarcot,  megszüntetni  egyéb  "ideges"
tüneteket. Ezek a terápiák nem mennek túl mélyre és nem annyira
a  miértekre  (múltra),  hanem  inkább  arra  fókuszálnak,  hogyan
lehetne másként csinálni (jelen). Más terápiák viszont éppen azzal
foglalkoznak, hogy példaul mi az oka bizonyos érzéseidnek vagy
akár annak, hogy például sorozatosan olyan nők vonzanak be, akik
nem megfelelőek a számodra. Utóbbihoz viszont sok türelem, idő és
belátásra  való  képesség kell,  különben csak  árthat.  Ezt  én  így,
ennyiből  nem  tudom  megmondani,  mi  lenne  számodra  a
legmegfelelőbb, de a kiválasztott pszichológusnak majd, ha eltölt
veled  pár  terápiás  órát,  tudnia  kell,  mit  javasoljon,  mire
vállalkozzatok  (főként  első  körben).  Tulajdonképpen  a
szakemberválasztás (ajánlás) is nehéz, mert lehet, nekem ez vagy
az a stílus a megfelelő, neked pedig pont az nem felelne meg...ha
valami konkrét gond van (pl. addikció, evészavar, szorongás, akkor
könnyebb arra specializálódott kollégát ajánlani.)

...és  hozzánk is  átnézhetnél  néha,  na nem terápiára,  hanem



egy-egy, sör melletti baráti beszélgetésre!”

Végül ennyiben maradt a történet, mert ahhoz sem volt elég
önbizalmam,  hogy  szakemberhez  forduljak.  Elképzelhetetlennek
tartottam,  hogy  őszintén  megnyíljak  valaki  előtt,  hiszen  még
magammal  sem voltam őszinte.  Az  evés  nyújtotta  számomra a
megnyugvást.  Egy-egy  nagy  zabálás  után  éreztem  azt,  hogy
minden rendben van és  csak  a  körülöttem lévő világ  téved.

 

Egyik este, mikor napi rutinom azon fázisához érkeztem, hogy az
otthon magányában keresgéltem egy filmet az esti szórakozáshoz,
megkérdeztem magamtól, hogy hova is tartok. Mi értelme így élni?
Csak pörögnek a napok, hetek, hónapok és én csak egy folyton
ismétlődő,  önemésztő  életet  élek,  amire  én  NEM  szeretnék
visszaemlékezni, mikor idős koromban a verandámon ülve utolér a
nosztalgiázás. Ugye megvan a kép?


