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Kivonat a 2020.01.16-ai Én Utam csoportban elhangzott élő adáshoz – 

A megbocsátás hatalma 
 

Eddigiek: Te utad lépései, hogyan használd, stb. lásd összefoglaló poszt minden élő adással, 

kivonattal, élő adás: 

https://www.facebook.com/groups/azenutam/permalink/1136539066516838/ 

Mai téma: megbocsátás 

Ha át akarod alakítani az életedet, benne magadat, működésedet, akkor egy egyik 

legerőssebb eszköz erre – szinte minden esetnél, témánál, a megbocsátást. 

Mert ezzel egy csomó rossz érzést, tapasztalatot magad mögött hagyhatsz, ami visszatart. 

De miért bocsássak meg valakinek, aki bántott? Válasz: mert magadat eszed, rágod, 

mérgezed igazából! Mindjárt rátérek arra is mi nem az, ez fontos! 

Mi a megbocsátás? 

A nagy könyv szerint: amikor azokat az ÉRZÉSEKET engeded el, hagyod abba valaki felé, 

amikor úgy érzed valaki tartozik neked valamivel. És ettől mérges, ideges, szomorú leszel.  

Nehéz lehet, de szabadságot, erőt adhat, könnyebben mész tovább. Hatalmat, ezzel is 

visszaveszed az irányítást az életed fölött és nem hagyod, hogy régi történetek elvigyék az 

energiádat, erődet, fúkuszodat! 

Pl. régi kapcsolaton már évekkel túl voltam, már férjnél is voltam talán, amikor egy 

meditációban előjött, hogy keress valakit, akinek még nem bocsátottál meg. Én lepődtem 

meg legjobban, hogy volt barát jött elő. DE megértettem, átgondoltam és elengedtem felé a 

negatív érzéseim. Valszeg befolyásolta jelenlegi kapcsolatomat, pl. férfiakban megbízni 

Csak azután tudtam elengedni, hogy tudatosítottam! 

FONTOS, bárkire neheztelsz, az nem rá hat igazán, hanem magamra! 

„A neheztelés olyan, mintha mi szednénk be a mérget, miközben azt várjuk, hogy más haljon 

meg.” Gautama Buddha 

 

A megbocsátás lehetőség az újrakezdésre (nem feltétlenül azzal az emberrel), hogy másra 

fókuszálj. Így ha nem tudsz lezárni, megbocsátani, vagy legalább nyugvó pontra helyezni, 

akkor valszeg nem fogsz tudni koncentrálni arra, ami igazán fontos, nem fogsz tudni haladni, 

átalakulni, változni sem! 

Mi nem az? 

Sokan azért nem akarnak megbocsátani, mert mást gondolnak alatta. Mindent…  

- A megbocsátás NEM: Kibékülés az adott emberrel. 

https://www.facebook.com/groups/azenutam/permalink/1136539066516838/
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Tehát attól, hogy megbocsátok, nem fogadom el az embert szőröstül, bőrőstül, hogy mit 

miért tett.  

- A megbocsátás NEM: tagadásban élni az ember cselekedetei miatt, vagyis nem kell 

úgy tenni, mintha meg sem történt volna valami! 

Vagyis nem kell elfelejtetnem magammal amit tett, megtörtént, rossz volt, vége van, csak 

lezárni, elfogadni, hogy vége. 

- A megbocsátás NEM: Hagyni, hogy az ember ugyanazt a viselkedést újra és újra 

megtegye velem. 

Nem hagyom, hogy tovább bántson. Ha nincs vele ilyen kapcsolatom, akkor le tudom zárni, 

ha viszont valamiért továbbra is van, akkor ezt egyrészt kommunikálom és ha nem fogadja 

el, akkor lezárom a kapcsolatot, ha nem tudom, akkor minimalizálom, lényeg, hogy ne 

rágjam magam emiatt tovább. 

- A megbocsátás NEM: amikor nincs következménye valaki viselkedésésnek. 

HA pl. kárt okozott, fájdalmat, esetleg fizikait, akkor attól, hogy azt megbocsátásként 

magamban lezárom, még lehetnek jogi, üzleti, emberi kapcsolati következményei. De ne 

bosszúból, mert azzal végül megint magamnak ártok. 

- A megbocsátás NEM: hatására a fájdalom varázslatosan elmúlik. Ez lehet, hogy még 

hosszú idő, hogy meggyógyuljon. 

Sajnos idő kell ennek is. De első lépés tudatosítás, 2. megbocsátás, 3. továbblépés 

 

A legfontosabb, hogy bármi történt, magunknak is bocsássunk meg, mert mindig ott vagyunk 

mi is a történet mögött.  Sokszor csinálunk hibákat, fontos, hogy ezt is elfogadjuk 

Ha bűnösnek érezzük magunkat: megpróbáljuk visszafizetni, vagy kijavítani a hibánkat, 

gyakran túlzott mértékben is. 

Aztán ha úgy érezzük, hogy semmit sem tehetünk már, hogy rendbe legyen, helyre hosszuk 

legyen, akkor jön a második lehetőség (öntudatlanul) az, hogy büntetjük magunkat. Mivel 

nem tudjuk visszafizetni, ezért úgy érezzük, nekünk kell fizetni. Mintha folyamatosan úgy 

tekintenénk magunkra, mit saját magunk adósa lennénk…  

Jellemző, hogy régi kapcsolatban elkövetett hibákért büntetjük magunkat, és részben emiatt 

szintén rosszul csináljuk a kapcsolatainkat. 

Elrontottunk valami nagy dolgot munkában, vállalkozásban, karrierben? Ha nem bocsátunk 

meg magunknak, akkor el fogjuk hitetni magunkkal, hogy nem is tudjuk jól megcsinálni, 

romlik a megbecsülésünk, vagy „csak” rágjuk magunkat újra és újra és elveszi a fókuszt akár a 

munkáról, akár másról. 
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1.1. Hogyan csináld ezt te? 
 

1. Megbocsátás magunknak: 

- Vannak olyan múltbeli hibái, amelyek miatt folyamatosan hibáztatod magad? Ha 

igen, melyek azok? 

pl. válás, szakítás után – tudat alatt magamat, közben volt párt szidom… (pl. amiért nem 

tettem meg mindent a kapcsolatért) – fertőzi további kapcsolati lehetőséget - fájdalom 

- Hogyan befolyásolja ez a jelenlegi életedet? Hogyan bünteted magadat (akár nem 

tudatosan)? A fájdalom amit ezzel okozol magadnak mire hat az életedben? Kész 

vagy arra, hogy ezt megszüntesd? 

pl. valakinek nem segítettél valamiben, ezért sosem kérsz segítséget (lehet, hogy nem is 

kötöd össze magadban) 

- Van más valaki, akit közvetlenül, vagy közvetetten büntetsz emiatt? 

Keress összefüggést, nézz mögé, lehet, hogy tök más életterületen büntetsz akaratlanul 

valakit, munkahelyi probléma miatt a családodat, párodat, időhiány miatt a gyerekedet? 

- Megbocsátok magamnak amiatt, hogy: 

legyen ennek egy kis rituáléja, írd le, mondd el a párodnak, vagy közeli barátodnak, hogy 

miben bocsátasz meg és hogyan zárod le 

 

2. Megbocsátás másoknak: 

 

- Írd le van-e valami, ami miatt valakire neheztelsz, ha igen mi az, sorold fel az 

embereket, akiket érint: 

listázd le, legyél őszinte, nézz mögé… 

- Végezz ön-reflexiót: 

mire van hatással az életedben, milyen fájdalmat okoz, megéri-e neked ez még, és ha nem, 

kész vagy-e elengedni, 

- Tanulj a dologból: 

van-e valami, amit ebből a fájdalomból, nehézségből megtanultál, mi az? Tudsz-e benne látni 

pozitívat, tapasztalatot, azt mire és hogyan használhatod? Lásd adj okot a fájdalomnak adás! 

- Engedd el: 

ne az emléket, ne fogadd el, amit tett, nem kell boldogan együtt lenne veled, csak ne 

engedd, hogy fertőzzön téged. Találd meg, hogyan tudod ezt megtenni! Engedd el a Nem 

megbocsátás elvárását, azt is, hogy majd bocsánatot kér. Zárd le a szituációt, kapcsolatot, 

amit kell és lehet ahhoz, hogy tovább léphess. 
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Írd össze mit engedtél el, és milyen érzés? Lehet ezt is többször kell! 

- Fejezd ki a megbocsátást: 

csak ha úgy érzed, meg kell és tudod tenni. Ha igen, írd meg, mond el, és azt is, mit bocsátasz 

meg, fogadsz el, vagy csak annyit tegyél, hogy leírod, elmondod, hogy lezárod a régi sebet. 

Fontos, ne várd el, hogy reagál, hogy ő is elfogadja, megbocsát. Az már róla szól! 

- Élj szabadon: 

figyeld meg mi változik benned, körülötted, kapcsolataidban, akár az érintettel 

kapcsolatodban, akár a hasonlóakkal kapcsolatod (pl. férfiak, munkatársak, típusú emberek). 

Érzed, hogy könnyebb, szabadabb lett valami? 

 

Következő adásban: 

- módszerek, eszközök, fázisok: lesznek még transzformációs technikák, lesz 

mindfulness, story telling,  

- megmutatom milyen egyéb eszközöket és hogyan használok coaching-ban (pl. 

kártyák, képek, relaxáció), 

- lesznek kifejezetten relaxációs adások 

- esetek, példák mentén használatuk 

- kik, hogyan jutottak el a saját útjukig, mi segített, interjúk, akár videós is 

- Te utad vállalkozóknak is: személyiségfejlesztés, hogyan tudd jobban venni a 

vállalkozóvá válás nehézségeit:  Az én utamon vállalkozóként új csoport: mi ez, kinek, 

célja https://www.facebook.com/groups/azenutamvallalkozo/ 

 

https://www.facebook.com/groups/azenutamvallalkozo/

