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Táblázat 1: A félelem meghaladása 

 

Ettől félek: Hol érzem a 

félelmet? Hová 

rejtettem a 

félelmet? (A 

testemben/ 

aurámban? ) 

Ez 

félelem, 

vagy 

valami 

más? 

(Igen/ 

Nem). 

Ha nem, mi 

ez valójában?  

 

Mi az alapja ennek 

a félelemnek? 

(Múltbeli élmény, 

általánosítás, 

kikövetkeztetés, 

elvárás, hazugság, 

hiedelem, 

félreértés, stb.) 

Hajlandó 

vagyok-e 

elengedni 

a félelmet, 

vagy 

ragaszkod

ok hozzá?  

Mi az értéke 

számomra a 

félelemnek? 

Mi az, amit ha 

elismerek 

magamban, 

meghaladom a 

félelmem? 

Választom-

e azt, hogy 

ezt a 

félelmet 

elengedem? 

Mi az a 

lehetőség, ami 

az életembe 

érkezhet, 

hogyha túllépek 

a félelmen? 
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Táblázat 2: Az éberség alapú választások és azok visszacsatolása 

 

Mire vagyok éber?  Van-e 

ezzel 

dolgom? 

(igen/ 

nem) 

Ha igen, milyen választást 

tudok ezáltal hozni?  

Az most 

időszerű vagy 

a jövőben? Ha 

most, 

választom-e? 

Mi lett ennek a 

választásnak az 

eredménye?  

Az éberségem működött, 

vagy nem? Igaz volt, vagy 

nem? Ha nem, mit tanultam 

a helyzetből? 
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