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A függőség természete

 Minden ember a világon szenved a függőség valamelyik formájától

 A függőség csak tünete valamely sokkal mélyebb oknak

 Számtalan megjelenési formája lehet

 Érzések (értéktelenség, szorongás, irigység, féltékenység, állandó 
probléma a pénzzel)

 anyagok (étel, alkohol, drogok)

 Viselkedési formák (szex, pornó, munkamánia, halogatás, kapcsolatok, 
sértődöttség, krónikus pletykálkodás, más emberek leszólása)

 Az alapvető ok: elszakadás a belső egységérzettől (spirituális betegség) 
 hamis hiedelmek (értéktelenség, üresség, félelem, szégyen, nem 
vagyok elég, stb.)

 Függővé válunk a hibás önképtől/önazonosságtól – be kell tölteni az 
üresség érzést valamivel
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A függőség természete 2

 A külső dolgoktól való függés nyilvánvaló és a legfájóbb, amíg 
ezeket nem csökkentjük, nem fogjuk látni a mélyebb okokat

 Sok ember megtartóztatja magát hosszú ideig, mégis érzik az 
értéktelenséget, a szégyent, a meg nem bocsátást és saját 
maguk vagy mások hibáztatását

 Függőség a saját történetük újra és újra történő elmesélésétől

 A függőség 3 oldala: spirituális betegség – mentális függőség –
fizikai függőség

 Ha az okot nem kezeljük, áttér egy más fajta függőségre

 Mi az, ami hiányzik az életünkből: egység a magasabb énünkkel, 
szeretet, kapcsolat az Univerzummal, belső egység

 A gyógyulás: teljes lelki béke és teljesség érzése
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Eljárás a függőség megszüntetésére

 Ha nem figyelünk állandóan, kinő a gaz  minden nap 
kopogtatni

 Először a „nem vagyok elég értékes” hiedelemre kopogtatunk

 Egyéb érzések: nem vagyok szerethető, nem érdemlem meg, 
stb.

 Fokozatosan alakítjuk az érzéseinket és az önazonosságunkat az 
„értékes és a teljes” felé

 Írjuk le, hogy milyen az ideális egyéniségünk a történetünk 
nélkül

 Naponta kopogtassunk 2-3-szor  (értéktelenség/egyéb rossz 
érzések/értékessé, önbizalom, erő)
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Függőség a függőség mögött: félelem

 A félelem azt jelenti, nem érezzük magunkat biztonságban

 Ez is függőség, amelyből kifejlődhet paranoia is 

 Oka, hogy elkülönültél a biztonság érzésétől

 Jó kérdések, ha valaki fél: 

 Mitől félsz?

 Miért félsz attól az embertől vagy attól az eseménytől?

 Milyen hasonló dolog történt veled a múltban?

 Ismersz-e valakit, akivel hasonló dolog történt?

 Mi lehet a legrosszabb, ami történhet?

 Lehet, hogy valamit el akarnak venni tőled, vagy nem fogod megkapni, amit 
szeretnél, vagy amit akarsz?

 Félsz a fizikai fájdalomtól, a betegségtől vagy a haláltól?
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Függőség a saját történetünktől

 Mindenkinek megvan a saját története

 Energiát adó, inspiráló, felemelő történet  fájdalmas, 
mérgező történet

 Ha megsebezték a lelkünket, és újra meg újra elmondjuk, 
mindig újra átéljük

 A fájdalmas történetek újra élése lehetetlenné teszi, hogy új 
tapasztalataink legyenek

 A fájdalmas történetet/eseményt ki kell kopogtatnunk teljesen 
(mozi technika)

 Ha teljesen kikopogtattuk, pozitív dolgokat kell a helyére 
bekopogtatni  kik vagyunk valójában – folyamatosan 
emlékeztessük magunkat erre
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Mit jelent a teljesség?

 Amikor nem kell küzdeni azért, hogy értékesnek érezhesd 
magad, amikor nem félsz semmitől és nem kell külső pótlékokat 
használni, hogy nagyon jól érezd magad

 Amikor egységben vagy az örök élettel

 Ahogy a hullámok azok, ahogyan az óceán létezik, te magad 
vagy az, ahogyan az élet létezik

 Ebben az állapotban semmi nem hiányzik, lehetetlen 
értéktelennek érezni magad, lehetetlen félni. Szabad vagy és 
teljes vagy!

 Nem kell teljessé válnod, csak emlékezned kell arra, hogy teljes 
vagy
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