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Tízmilliószoros 

Napokra! 
 

  



 

Mi is az a Tízmilliószoros Nap? 
 
 
A tibeti hagyományok szerint minden évben van 4 Buddha nap.  
Ezeken a napokon mind a pozitív, mind a negatív teremtő energiák felerősödnek - 10 
milliószoros erővel hatnak. Az év többi napján is, de ezeken a jeles napokon, még inkább 
érdemes megszívlelni Frank Dutlam szavait: 
 

„Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat! 

Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet! 

Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat! 

Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet! 

S ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat!” 

 
Az idén érdekes módon 5 ilyen Buddha nap is van: 
 

• 2009. Jégbontó Hava /Február 24. -Kedd 

• 2009. Kikelet Hava /Március 11. -Szerda 

• 2009. Napisten Hava /Június 7. -Vasárnap 

• 2009. Áldás Hava /Július 25. -Szombat 

• 2009. Enyészet Hava /November 9. -Hétfő 
 
 
Ha úgy tapasztaltad, hogy az utóbbi időben, az életedben több volt a rosszból, mint a jó-
ból… 
Ha úgy találod, hogy kicsit „ellaposodott”, eseménytelenné vált az életed… 
Ha változtatni szeretnél az életeden, ha szeretnéd (még) jobban érezni magad… 
Ha szeretnél valami jó dolgot bevonzani az életedbe… 
 
Akkor július 25-én itt a remek alkalom, hogy gondolataid, érzéseid, cselekedeteid 
tudatos megválasztásával és irányításával, és a rendkívüli energiák segítségével a prob-
lémák megoldását, az elengedést, a pozitív változást és a teremtést előmozdítsd életed-
ben. 
 
Ha most talán még nem is hiszel benne, nem baj. mit veszítesz azzal, ha aznap tudatosan 
jó gondolatokat, örömteli érzéseket választasz, és olyan dolgokat teszel, ami számodra 
kellemes? Semmit! Legfeljebb jól érzed magad! ;-) 
 



Én az előző tízmilliószoros napra tudatosan készültem, megünnepeltem – és állíthatom, 
hogy remekül sikerült! ☺ 
 
Szeretnék neked néhány ötletadó tippet adni ahhoz, hogy te is igazán tudatosan és 
örömmel éld meg, és teremts ezen a napon! 
 
 
 
 
Mosolygós Tízmilliószoros Napot! 
 
  



Előkészületek… 
 
 

Tudd, hogy mit akarsz… 
 

• Van-e olyan tulajdonságod, amitől már régóta szeretnél megszabadulni?  

• Van-e olyan probléma az életed valamely területén, ami régóta fennáll? 

• Van-e olyan rossz szokásod, kellemetlen emléked, ami visszahúz és szeretnéd 
végre elengedni, hogy nyugodt szívvel továbbléphess? 

• Esetleg egy képességedet szeretnéd fejleszteni, vagy egy jó szokást kialakítani? 

• Mi az, az álmod, vágyad, amit nagyon szeretnél megvalósítani, elérni? 
 
Gondolkodj el azon, hogy mi az a két-három legfontosabb dolog, amiben változást sze-
retnél elérni, amelyekre a Tízmilliószoros napon koncentrálni szeretnél, és fogalmazd 
meg minél konkrétabban. (Azért javaslom, hogy állíts fontossági sorrendet, mert így nem 
forgácsolódsz szét.) 
 
 

Rendrakás önmagunkban és környezetünkben… 
 

Sokszor előfordul, hogy bár nagyon szeretnénk a változást, s bár tudatosan látszólag 
mindent meg is teszünk az ügy érdekében, de csak nem mozdulnak a dolgok. Lehet, hogy 
tudat alatt szabotáljuk a dolgot, vagy nem vagyunk felkészülve az újra, esetleg a régi 
megszokott gondolatklisék, vélekedések foglalják, nem adnak helyet az újnak? 
 
 

Gondolat nagytakarítás  
 

A rezonancia törvénye szerint: a hasonló a hasonlót vonzza magához és általa megerő-
södik. Vagyis te is, én is csak azt tudjuk magunkhoz vonzani, ami pillanatnyi rezgésünk-
nek megfelel. 
 
Ehhez tehát érdemes megvizsgálni azt, hogy jelen pillanatban gondolataiddal, érzéseid-
del, tetteiddel milyen „rendelést adsz le” az Univerzum felé. Ha félsz valamitől, haragszol 
valamire vagy valakire, ha rendre az a gondolat és érzés jelenik meg benned, hogy „Ne-
kem ez úgysem sikerül…!” Soha nem találok magamnak egy jó munkát / egy normális 
férfit/nőt!, „Soha sincs elég pénzem!”, akkor úgy is lesz. 
Gondolkodj el azon, hogy az egyes életterületen, de különösen azon, amelyen változást 
szeretnél milyen önkorlátozó hiedelmek élnek benned, és csípd nyakon ezeket a gondo-
latokat, és helyettesítsd pozitívval – mondogasd minél többször vagy írd le. Pl: 

 



„Lehet, hogy eddig nem sikerültek a dolgaim, de mostantól egyre szerencsé-
sebb és sikeresebb vagyok.” 
„Magamhoz vonzom a nekem megfelelő munkát/férfit/nőt!” 
„Egyre gazdagabb vagyok!” vagy „Pénz áll a házhoz!” 

 
Fontos, hogy arra gondolj, amit teremteni szeretnél, és ne arra, amit nem. Vagyis a „nem 
akarok beteg lenni” helyett mondd inkább: „egészséges akarok lenni”, „meggyógyulok”. 
 
Ha negatív gondolatokat és érzéseket tapasztalsz, mond ki: „Elengedem a szomorúságot, 
irigységet…stb. Elengedem ezt a gondolatot.” 
 
 

Rendrakás környezetünkben 
 
Előfordul, hogy nem látjuk, nem ismerjük fel mindjárt, hogy mi az, ami a változás útját 
állja. Ilyenkor érdemes szemügyre venni környezetünket, lakásunkat, mivel a környező 
világunk, a minket körülvevő tárgyak önmagunk kivetülése, bennünket tükröz.  
 
Hol vannak a lakásodban/szobádban rendetlenség, kiselejtezésre váró régi, kopott, 
megunt vagy „nem szeretem” tárgyak? 
 
A Feng Shuiból kölcsönzött Bagua-térkép segítségével beazonosíthatod, hogy lakásod-
ban/szobádban lévő kosz, rendetlenség mely életterületen blokkolja, akadályozza az 
energiaáramlást. (Ha több emberrel élsz együtt, és ők nem kaphatók erre, akkor az is jó, 
ha csak a saját szobádban végzed a takarítást, vagy ott, ahol a legtöbbet tartózkodsz.) 
A következő Bagua-térkép segít, hogy az egyes életterűeteket a lakásod vagy szobád 
alaprajzára tudd vonatkoztatni. A térképet úgy kell felhelyezni, forgatni, hogy a la-
kás/szoba bejárati ajtaja az Önművelés, tudás – Karrier, emberi kapcsolatok - Segítőkész 
emberek, utazás terület vonaláról nyíljon (piros vonal). 
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siker 

Hír, 
hírnév 

Szerelem, há-
zasság 

Család, egész-
ség 

Középpont 
Alkotókész-
ség, gyerek 

Önművelés, 
tudás 

Karrier, em-
beri kapcso-

latok 

Segítőkész 
emberek, 

utazás 

 



Mit jelent a kosz, rendetlenség az egyes területeken? 

• Emberi kapcsolatok, karrier területén megakadályozza, hogy felismerjük az 
életutunkat, az életünk örökös küzdelemnek tűnik, beleragadunk, vagy folyton 
visszaesünk bizonyos élethelyzetekbe. 

• Önművelés, tudás területén gátolja a tanulási képességeket és a döntéshozatalt.  

• Egészség, család zónában állandósítja az egészségügyi problémákat, és nem ta-
láljuk a célunkat.  

• Gazdagság, siker sarokban megakadályozza a készpénz áramlását, az anyagi 
helyzet javulását, a bőség érzetét. 

• Hír, hírnév területén rosszindulatú pletykákhoz, lelkesedés és ösztönző erő hi-
ányához vezet. 

• Szerelem házasság sarokban a múlthoz való ragaszkodást erősíti, gátolva ezzel 
az új lehetőségek kibontakozását. 

• Alkotókészség, gyerek, kreativitás zónában elapasztja az új ötleteket, az alko-
tókészséget, a tervek nehezen valósulnak meg. Problémát okoz a gyerekekkel, al-
kalmazottakkal való kapcsolatban. 

• Segítőkész emberek, utazás területén lassan úgy érzi az ember, hogy magára 
marad, senkitől sehonnan nem kap támogatást. Az utazások csak nehezen jönnek 
össze, és utazáskor számítani lehet kellemetlenségekre.  

• Központban zavart, nehézséget okoz az élet minden területén. 

 
 

Milyen jelentést hordoznak a Feng Shui szerint kiselejtezendő tárgyak? Mi az, ami-
től érdemes megszabadulni? 

Azok a tárgyak, amelyeket már jó ideje (2-3 éve) nem használunk és valószí-
nűleg már nem is fogunk, azok lekötik az adott életterület energiáját, és megaka-
dályozzák, hogy új lehetőségek áramoljanak életünkbe.  
Az utált, nem szeretem tárgyak negatív hozzáállást, elutasítást sugároznak, a nem 
kedvelt személytől kapott ajándékok pedig alárendeltségünket, a személytől való 
függésünket, kiszolgáltatottságunkat mutatja.  
Az elmúlt érzelmekhez való kötődést, a régihez való ragaszkodást, a változtatási 
képtelenséget tükrözi, ha a régi partner ajándékait, képeit őrizgetjük, vagy ha 
száraz, kipusztult növényeket tartogatunk.  
Az elhunyt személyek tárgyai is a múlthoz kötnek, és ha az adott személy fájó, 
negatív emléket hagyott bennünk, akkor tudat alatt feltételezzük és várjuk a ne-
gatív események bekövetkezését (hasonló negatív élményt). 
A nem működő, javíthatatlan eszközök a patthelyzetet, a kiúttalanság érzését 
erősítik, ha pedig törött, csorba tárgyak találhatók egy életterületen, akkor ne cso-
dálkozz, ha egy kezdetben jónak látszó dologról később kiderül valami rossz is. 
A régi, már nem hordható ruhadarabok elavult szerepeinket, időszerűtlen énké-
pünket testesítik meg. 



 
Ha a fentiek ismeretében állsz neki és végzed a takarítást, nemcsak a környezetedben 
raksz rendet, hanem önmagadban is. A felhalmozott szemét megszüntetéskor gon-
dold végig, miért alakult ki a helyzet, milyen negatív gondolatok, érzések vezettek el az 
életterület zavarához, a lehetőségek megrekedéséhez. 
 
Én, amikor legutóbb ilyen nagytakarítást „kialmolást” végeztem, hát igazi, „Aha- élmé-
nyeim” voltak. Olyan dolgok, tárgyak kerültek elő a szekrények, fiókok mélyéről, amiről 
már rég elfelejtettem, hogy még létezik. Amikor eltettem – mondván – emlék, akkor még 
volt jelentősége számomra, de most már csak visszahúzott. És ahogy szelektáltam ki a 
tárgyakat, egyre jobban megértettem és végül már nem csodálkoztam, hogy miért nem 
mozdultak a dolgok. 
 
A takarítást, kiselejtezést legjobb, ha saját kezűleg magad hajtod végre, hiszen te is-
mered legjobban a tárgyaid történetét, a hozzájuk fűződő emlékeket, érzéseket! Ügyelj a 
szekrény tetején/alján, ajtók mögött, fiókban, ágy alatt megbújó tárgyakra is! A 
felesleges tárgyakat akár el is ajándékozhatod, vagy zacskóban tedd ki a szemétkuka 
mellé, ahol rátalálhatnak, a használhatatlanokat szívfájdalom nélkül dobd ki! 

Mivel a kiselejtezés és a takarítás (portörlés, bútortisztítás, porszívózás, felsöprés, fel-
mosás stb.) egy-két napot is igénybe vehet, ezért én ezt a Tízmilliószoros nap előtt vég-
zem el (szépen elosztva), hogy aznapra már csak a tértisztítás maradjon. (A felmosó víz-

be egy maréknyi tengeri sót is szórok, ami tovább tisztítja az energiát.) 

 

Tértisztítás 

Ezt többféle módon is lehet végezni. Elmondom, én hogy csinálom: 

Előző este, lefekvés előtt tengeri sót hintek a padlóra, amit reggel felporszívózok 
vagy felsöprök, majd kidobom.  

Alapos szellőztetés mellett meggyújtok egy füstölőt (a legjobb a tömjén, de vá-
laszthatsz olyant, amilyen neked tetszik), és a lakás/szoba bejáratától indulva kör-

bejárom a lakást/a helységet a füstölővel.  

Ezt követően újra körbejárom a lakást/szobát tapsolva, vagy egy kézi haran-
got/csengőt rázva, így a hang hatására a pangó energiákat is eloszlatom. A tértisz-
tításhoz segítségül hívhatod a ház védőszellemét, vagy az őrangyalod, védőszelle-

med segítségét is. 

Természetesen ezt a kisebb-nagyobb nagytakarítást nem kötelező elvégezni, de segíthet 
meghatározni, hogy mi az a legfontosabb dolog, életterület, ahol szeretnél valamit elen-
gedni, vagy a teremtést elindítani. 
 



A Tízmilliószoros Napon… 
 
 

Szervezz magadnak „Öröm-napot”! 
 
Mi az, ami boldoggá tesz, ami harmóniába hoz, ami feltölt és megemeli a rezgésszinte-
det?  

Olvasgatás, zenehallgatás otthon?  
Kirándulás, buli a haverokkal? Sport? 
Egy nagy csajos-lelkizős beszélgetés a legjobb barátnőd-
del?  
Kényeztetés a testnek (néhány csepp illóolaj a fürdővízbe, 
egy arcpakolás, masszázs a kedvestől stb.)?  
Kreatív kikapcsolódás (rajzolgatás, festegetés, gyöngyfű-
zés, kertészkedés stb.)?  
Meditálás?  

 
Ezt csak te tudhatod! Légy kreatív és szervezd úgy, hogy aznap csak olyan dolgokat 
tegyél, ami örömet okoz, és érezd jó magad! Ezzel az Univerzum felé: „Ez jó, ebből 
kérek még!” 
 
 

Küldj fényt, áldást… 
Mindennek és mindenkinek, aki szeretsz, és azoknak is akiket kevésbé. (Ez is segíti az 
elengedést! És tudod, amit adsz, azt kapod vissza!) 
Küldj fényt a Földnek és az emberiségnek! Képzeld el a Földet egészségesnek, a rajta élő 
embereket pedig békésnek, szeretettelinek. 
 
 

Levél a jövőből! 
 
A „Levél a jövőből!” gyakorlatnál csak annyi a dolgod, hogy képzeld el, és írd le a szá-
modra lehető legszebb jövőt!  
 
Ez egy nagyon hatékony gyakorlat, több okból is: 

• Ha még nem tetted volna meg, akkor segít, hogy számba vedd a céljaidat, vágyaidat.  

• Ha leírod ezeket, még nagyobb energiát adsz a dolognak, hiszen az írás egy kon-
certállt tevékenység.  

• Amikor írásban fogalmazol, még jobban átgondolod, rendszerezed a gondolataidat, 
mondanivalódat.  

• Az írás ugyanakkor egyfajta meditatív állapotot is előidézhet, hiszen automatizált-
ságának köszönhetően nem arra figyelsz, hogy milyen betű jön a következő után és 



azt, hogyan alakítsd, hanem szóképeket írsz le. Olyan élményt idézhet elő, mint az 
olvasás: haladsz a sorokon, és közben lelki szemeid előtt, mintha mozivásznon pe-
regnének színesben az eseményeket, amiről olvasol. Írás közben is „mozizhatsz”, 
vizualizálhatsz. 

 
 
Vegyél elő papírt és tollat (de akár gépelheted is) és képzeld 

el, hogy a mai naptól számítva napra pontosan három év 

telt el. Te már azt az életet éled, amire a legjobban vágysz: 

testi-lelki-szellemi harmóniában, anyagi gazdagságban 

élsz, a legjobb egészségnek örvendesz, elérted céljaidat! 

Gratulálok! 

Most pedig írj egy levelet mostani Önmagadnak! 

 
 
Pár kérdés, ami segíthet a levél megfogalmazásában: 

• Milyen érzésekkel írom ezt a levelet? Milyen a hangulatom, az erőnlétem, az 
egészségi állapotom? 

• Milyen környezetet látok magam körül? Milyen az épület, a környék, ahol élek, 
milyen a szoba/lakás berendezése? 

• Hogyan telt az elmúlt fél évem, mivel töltöttem az időt? Milyen a munkám, mivel 
foglalkozom? Hogyan és mennyit pihenek? Utaztam-e, és ha igen merre jártam, 
mit láttam? 

• Kik vesznek körül: barátok, család, rokonok? Milyen velük a kapcsolatom? 

• Hogyan alakultak, változtak a legfontosabb kapcsolataim? 

• Mi változott az életemben az elmúlt három év alatt? És én miben változtam? 

• Mik a vágyaim, terveim az elkövetkező három évre? 

• Van-e valami, amivel hozzájárulok a világ szemmé és jobbá tételéhez? 
 
Néhány jó tanács az íráshoz: 

• Hagyj elegendő időt rá, vonulj félre, ahol nem zavarnak! (Én az első levélnél 9 ol-
dalt írtam.) 

• Bátran engedd szabadjára a fantáziádat, és írj le mindent, ami csak eszedbe jut! 

• Tedd most félre a félelmeidet, a kételyeidet, a hitetlenségedet, mert ezek vissza-
húznak. Ha úgy könnyebb fogd fel úgy, mint egy játékot! 

• Ne azt írd le, amire mások szerint kellene vágynod, hanem azt, amire TE vágysz 
igazán! 

• Bízz abban, hogy megérdemled, amire vágysz! 

• Írj le mindent részletesen, érzékletesen! Az illatokat, a színeket, az ízeket, a han-
gulatot! Éld bele magad, amennyire csak tudod, vigyél bele minél több pozitív ér-
zelmet! (Az érzelmek adják azt az energiát, ami beindítja a vonzás törvényét.) 

 



A levélírás után… 
Olvasd át minél többször a leveledet, illetve ha tetszett a dolog, időnként meg is ismétel-
heted - mintha naplót írnál, vagy leveleznél mostani önmagaddal a jövőből. Újságokban 
vagy az interneten kereshetsz képeket is, ami jól illusztrálja, tükrözi az általad vágyott 
életet, kivághatod és beragaszthatod azokat. (Készíthetsz ezekből akár vágyvideót, vagy 
vágykönyvet is.) 
 
 
 
 
 


