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TEREMTSD MEG MAGAD ÁLOM-
ÉLETED c. könyvem mennyi embernek 
segített elindulni a változás útján. Az olva-
sói levelek nemcsak szívhez szólóak voltak, 
hanem biztosítottak arról, hogy sikerült 
olyan értéket átadnom, ami sokak életére 
pozitív hatással lehet. Olvasóim szeretete, 
elismerő szavai, a legnagyobb ajándék, amit 
íróként kaphattam. 

Ezek után a folytatás nem is volt kérdés 
számomra, a sok megerősítés arra sarkallt, 
hogy újabb könyvet írjak nektek, és további 
olyan gondolatokat osszak meg veletek, 
amelyek nekem is sokat segítettek a válto-
zás útján. 

Köszönetet szeretnék mondani a csalá-
domnak, akik mindig mellettem állnak és 
támogatnak, azoknak az igaz barátoknak, 
akik velem együtt örülnek a sikereimnek, 
támogatnak mindenben és hisznek ben-
nem. 

Hálával tartozom azoknak a motivációs 
előadóknak és könyvíróknak, akik könyve-
iből és hanganyagaiból az elmúlt időszak-
ban tanultam, akik tudása által én is gazda-
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Ahhoz, hogy az ember boldog és kitelje-
sedett életet tudjon élni, nagyon fontos, 
hogy megismerje önmagát, megismerje azt 
az embert, aki a legfontosabb szerepet 
játssza élete alakulásában, azaz saját magát. 
Az önismeretnek nagyon jelentős szerepe 
van abban, hogy milyen irányban alakul az 
életünk, mennyire sikerül megvalósítanunk 
önmagunkat. 

Sajnálatos módon, a mai rohanó világ-
ban, a legkevesebb ideje az embernek talán 
pontosan önmagára jut. Egyszerűen nincs 
időnk magunkkal foglalkozni, és itt első-
sorban nem a külsőnkkel való foglalkozás-
ra gondolok, hanem a lelkünkkel, a ben-
sőnkkel való foglalkozásra. 

Ha megkérdezed magad, mikor volt utoljá-
ra időd magadba nézni, a lelkedbe, az érzé-
seiddel foglalkozni, azzal, hogy őszintén 
megválaszold magadnak a kérdést: Hogyan 
érzem magam? Boldog vagyok? Elégedett 
vagyok? Jó úton haladok? 

Nap mint nap tesszük a dolgunkat, telje-
sítjük a kötelességeinket, végezzük felada-
tainkat, időközben pedig megfeledkezünk 
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önmagunkról, a lelkünkről való gondosko-
dásról. Pedig az igazság az, hogy lelkünk 
legalább annyira igényli a táplálékot mint a 
testünk, ugyanúgy vágyik a gondoskodásra, 
az odafigyelésre. 

Tudjuk-e valójában kik is vagyunk? 

Ismerjük-e igazán magunkat? 

Felfedeztük-e már valódi énünket? 

Egy egészséges önkép alapfeltétele az 
ÖNISMERET. Fontos, hogy tisztában 
legyünk vele, milyenek is vagyunk, mik a 
gyengéink, mik az erősségeink, melyek a jó 
tulajdonságaink, melyek azok a hibák, ame-
lyeket leggyakrabban elkövetünk és miért. 
Az, hogy mely helyzetekben hogyan reagá-
lunk bizonyos dolgokra, az, hogy milyen 
hozzáállást tanúsítunk az egyes helyzetek-
ben, az bizony nagyon sokat elárul szemé-
lyiségünkről. 

A legtöbb ember, bár tisztában van jel-
lemző tulajdonságaival, tudja azt, hogy bi-
zonyos helyzetekre hogyan reagál, milyen 
helyzetben hogyan viselkedik, viselkedésé-
nek okait azonban már maga sem ismeri. 


