
Kedves Hölgytársam,  

Köszönöm bizalmad! Nagy öröm a számomra, hogy 
támogathatlak ezzel a mini-coaching progrmmal. Bízom 
benne, hogy találsz benne számodra hasznos 
információt. A coaching címe: 

5 lépés amely, közelebb visz lélektársadhoz 

Ahogy már a bevezetőben említettem, sok nő kételkedik 
abban, hogy a figyelmes, őszinte, hűséges és etikailag 
tudatos férfi egyáltalán létezik-e. IGEN LÉTEZIK! 
Elismerem, ritka az ilyen férfi, de biztosan állíthatom, 
hogy létezik és valahol talán rád is vár ha úgy érzed 
még nem találkoztál vele. 
Ha ráhangolod antennáidat a “tudatos férfi 
csatornára” észre fogod venni őket. Az ilyen férfi 
megérdemli, hog felajánljad a szívedet neki. 
Megbízhatsz benne! 

Szeretettel és nőies együttérzéssel, 

Mayer Andrea 
Spirituláli Életmód Tanácsadó 
Energia Terapeuta 



MINI - COACHING

A lélektárs definíciója: A lélektárs kifejezés alatt, a téma vonatkozásában az 
alábbi meghatározást értjük:
Az a személy, akivel úgy érzed, hogy egy magától értetődő mély 
kapcsolódást tudsz kialakítani úgy, hogy közben teljes mértékig önmagad 
maradsz. Nem érzed annak szükségességét, hogy jobbnak vagy többnek 
lásson társad, mint aki vagy ami vagy. Nem érzed, hogy szerepeket vagy 
álarcokat kellenne öltened, hogy vonzóvá válj a számára.
Valaki, akit úgy érzed, feltétel nélkül szeretni tudsz, és aki téged is feltétel 
nélkül elfogad és szeret. Ha vele vagy, úgy érzed hazaérkeztél.

Szabadítsd fel magad 

1. Lépés: Blokk detector
Az alábbi teszt azoknak a fizikai vagy energetikai blokkoknak a feltárására 
irányul, amelyek megakadályozhatják, hogy bevonzhasd élettársadat 
életedbe.
Válaszold meg kérlek egyenként az alábbi kérdéseket “IGEN”, “NEM” vagy 
“NEM VAGYOK BIZTOS BENNE” válaszokkal.

1. Hiszel benne, hogy a te lélektársad is létezik valahol?
IGEN  NEM NEM BIZTOS

2. Kész vagy rá hogy találkozz a lélektársaddal
most azonnal?
IGEN  NEM NEM BIZTOS

3. Ha a lélektársadnak lenne lehetősége ebben a pillanatban megfigyelni az 
életedet, büszke lennél arra amit lát?
IGEN  NEM NEM BIZTOS



4. Fizikailag és a mentálisan a legjobb állapotban vagy e ahhoz, hogy 
találkozz a nagy szerelemmel?
IGEN  NEM NEM BIZTOS

5. Az otthonod állapota kész e rá, hogy befogadd a lélektársad?
IGEN  NEM NEM BIZTOS

6. Készítettél-e listán lélektársad 10 legfontosabb minőségeiről?
IGEN  NEM NEM BIZTOS

7. Kinyilvánítod e rendszersen azokat a minőségeket önmagadban, 
amelyekről úgy gondolod, hogy lélektársad vonzónak talál benned?
IGEN  NEM NEM BIZTOS

8. Van e még energetikai kötődésed előző szerelmi partnereidhez, vagy nekik 
hozzád?
IGEN  NEM NEM BIZTOS

9. Megbékéltél azzal a lehetőséggel, hogy soha nem találod meg a hozzád 
leginkább illő társat? (Abban hiszel, hogy akkor is nagyszerű életed lehet, ha 
soha nem találkozol ezzal a személlyel?)
IGEN  NEM NEM BIZTOS

A 8. és a 9. kérdés kivételével, ha csak egy további kérdésre is NEM választ 
adtál, akkor nagy a valószínűsége, hogy talán nem is tudatosan, de tudatalatt 
blokkolod a lélektársad megjelenését életedbe.
A coaching további lépései, oldhatják benned a blokkokat, ill. elősegíthetik, 
hogy minél jobban felkészítsd magad a sikeres eredményre.



2. Lépés: Tisztítás, elengedés, megbocsátás
A.) Negatív meggyőződések feltárása és elengedése
Idézd fel gondolatban, azt a 3 legfontosabb negatív meggyőződésedet vagy 
elképzelésedet arról, hogy MIÉRT nem vagy együtt a lélektársaddal.
Talán azért mert a múltban valaki becsapott vagy megcsalt téged, és az a 
meggyőződésed, hogy minden férfi (vagy nő) hazudik, nem megbízható és 
félsz az újabb érzelmi sérüléstől?
Vagy egy másik meggyőződésed talán az, hogy valami nincs rendben veled, 
hogy túl idős, túl kövér, túl sérül, vagy túlságosan megtört vagy ahhoz, hogy 
egy új partner számára vonzó lehetnél?

Szánj rá egy kis időt, hogy megtaláld a 3 legdominánsabb meggyőződésedet 
és a hozzátartozó történetet. Aztán ha kész vagy arra, hogy megszabdulj 
ezektől a meggyőződésektől és történetektől, végezd el az alábbi gyakrolatot.

Írde le az egész történést részletesen és magyarázd meg, hogy miért érzed 
úgy hogy ez a te abszolut igazságod.
A kényes, fájdalmas, kellemetlen részleteket nyugodtan túlozd el, nagyítsd 
fel, nem baj ha csúnyábbra sikerül történeted, mint ahogy az emlékeidben él.

Aztán olvasd át néhányszor, majd égesd el a lapokat, miközben elmondod és 
átéled az alábbi fohászt:

Szeretett Teremtő, Isten és Istennő, és Mindenség, 

Mostmár kész vagyok arra, hogy elengedjem ezt a meggyőződést 
(történetet) arról, hogy miért nem léphet be a nagy szerelem az 
életembe. 
Kész vagyok arra, hogy ezt teljes mértékig elengedjem és 
megbocsássak. 



Ebben a pillanatban köszönetet mondok azért, hogy elmém és 
szívem kigyógyult ebből a múltbeli sérülésből és meggyőződésből. 
Hálás vagyok ezért a gyógyulásért és mostantól nyitott és kész 
vagyok egy mély szerelem befogadására az életembe. 
Így legyen! 

Ezután ülj le és írd át a történeted, de mostmár úgy, hogy a korábbi 
történetben szereplő negatív meggyőződések, ebben a történetben arra 
készítenek fel, hogy befogadhasd az igaz és mély szerelmet életedbe.

Példa: 
Korábbi partnered (férjed, barátod, szerelmed) - hívjuk most Jánosnak -
féltékeny és követelőző típusú volt veled szemben, ugyanakkor rendszeresen 
hazudott neked és megcsalt
A kapcsolat befejezése után még évekkel később is érzed a történések feletti 
fájdalmat. 
Aztán elvégzed az elengedés és megbocsátás ceremóniát, és a történeted az 
alábbi módon változik:

A Jánossal töltött időszak tapasztalásaiból, amikor ő rendszeresen megcsalt 
engem, hazudott nekem, ellenőrzése alatt tartott és alaptalanul 
féltékenykedett velem megtanultam, hogy megérdemlem a szeretetet és egy 
olyan férfit, aki engem tiszteletben tart, szeret, kényeztet, aki megbízható, 
egyenes és őszinte.
A Jánossal tötlött időszak fontos része volt személyes fejlődésemnek, így 
most meg tudok bocsátani neki és magamnak is. Hálás vagyok ezért a 
tapasztalásért.

(Ezután, ha még van türelmed az íráshoz, írhatsz még egy új történetet, 
amelyben leírod a csodálatos új kapcsolatodat, azt hogy mennyire elégedett, 
teljes és boldog vagy ebben az új kapcsolatban)



B.) Az előző partner(ek)hez kőtődő tárgyak és érzelmek 
elengedése
Ez a lépés, nagy kihívást jelenthet, ha gyűjtögető típusú ember vagy, mert 
ebben a gyakorlatban szükségd lesz rá, hogy eltávolíts olyan fizikai tárgyakat 
életteredből, amelyek egy múltbeli társad emlékéhez kötődnek. A kihívás még 
nagyobb akkor ha ezek a tárgyak - ékszerker vagy műtárgyak - komolyabb 
anyagi értéket is képviselnek. 
Viszont ez se tartson vissza attól, hogy a tettek mezejére lépj. Meg kell 
tisztítanod önmagadat és az életteredet az ezekhez a tárgyakhoz tartozó - 
téged a múltbeli kapcsolataidhoz láncoló energiáktól.

Szánj rá időt, nézd végig élettered összes helységeit, és térképezd fel ezeket 
a tárgyakat, amelyekhez még mindig érzelmi töltödés köt. Első lépésként 
készíts egy listát róluk.
(Ha a garázsban megtalálod a fúrógépet, amelyet korábban közösen 
használtatok és a válás után nálad maradt, de nincs érzelmi kötődésed a 
tárgyhoz, akkor ez nem tartozik ebbe a kategóriába).

Ha elkészült a lista, nézd meg mik azok a tárgyak, amelyektől könnyedén 
meg tudsz válni, és tedd is ezt meg rövid időn belül, ne tartson vissza 
semmilyen limitáló gondolat. Bármilyen módszer alkalmas erre: eladhatod, 
eldobhatod, megsemmisítheted, elajándékozhatod, stb.

Aztán a vizsgáld meg a listáról egyenként azokat a maradék tárgyakat, 
amelyeket nehezedre esik elengedni. 

Hunyd be a szemed és vegyél egy mély lélegzetet…
idézd fel gondolatban a tárgyat, amely még mindig az ex-társadhoz köt …
érzelmileg hangolódj rá erre a tárgyra és az ahhoz kötődő emlékekre…
mit érzel? milyen ellenállást érzel arra, hogy eltávolítsd ezt a tárgyat…?
Talán meglepődsz az érzelmi kötődés és a felszabduló érzelmek intenzitásán.



Ugyanakkor meglephet a felszabadultság érzése is, amit annak 
következtében érzel, hogy meghozod a döntést, arra hogy eltávolítod a 
tárgyat..

Ha életteredet már megtisztítottad terhelő ballasztoktól, akkor elkezdheted 
berendezni lakásodat olymódon, hogy már számolsz jövőbeli társaddal is.
Pl. kétszemélyes ágyban alszol, és az ő részét is megágyazod, vagy a 
szekrényedben csinálsz egy kis helyet az ő ruháinak, esetleg veszel egy új 
fogkefét a számára, stb.



4. Lépés: Az ideális lélektárs
a.) Ebben a témakörben elsőként, határozd meg az alábbi állítások közül, 
hogy melyik illik, hozzád:
1. A társam szingli, heteroszexuális / homoszexuális / leszbikus fehér, fekete 

bőrű, ázsiai stb. férfi/nő.
2. A lélektársam XX km távolságon belül él, vagy hajlandó a közelembe 

költözni. 

b.) Aztán következő lépésként, gyüjtsd össze azokat a legfontosabb 
karakterjellemzőket, amelyeket szeretnél megtalálni lélektársadban.
Készíts két csoportot ezekből, az egyikbe azt sorold fel, amelyek nélkül nem 
tudod a kapcsolatot elképzelni, a másikba pedig azt, amelyek 
vonatkozásában hajlandó vagy kompromisszumokra. 
Az alábbiakban felsorolok néhány példát, amiből választhatsz vagy 
kiegészítheted azokat saját gondolataiddal:
A lélektársam 

* itt ird össze azokat a küslő testalkati tulajdonságokat, amelyek teteszenek 
neked lélektársadban: haja, szeme szine, magasága, testalkata stb.

** táncolni, kirándulni, főzni, utazni, kutyát, macskát stb. ird be a megfelelő 
szót

kedves barátságos gondoskodó figyelmes bőkezű szivesen osztja meg 
pénzét, idejét és 
figyelmét

őszinte vidám család szerető jó humora van okos nagylelkű

szeret 
meglepetéseket 
okozni

meggondolt magabiztos *megnyerő és 
vonző a külseje 

kreativ jó kapcsolattartó 
(barátok, család, 
gyermekek)

egészséges rugalmas türelmes **szeret…… szexy érzelmileg nyitott

céltudatos határozott sikeres játékos támogató érzéki



c.) Ezután elkezdheted építeni a részletes listádat. Az alábbiakban adok 
néhány támpontot, amely segíthet az elindulásban. Találj válaszokat az alábbi 
kérdésekre:

1. Hogy érzem magam, amikor reggel felérbredek a lélektársam mellett?
2. Milyen tipusú életet élünk egymással? A munkánk megszállottjai vagyunk, 

vagy inkább “kanapé krumplik” vagy a kettő kombinációja?
3. Hogy töltjük a hétvégéinket? Kirándulunk? Moziba járunk? Kulturális 

eseményeket látogatunk? Barátokkal összejárunk? Otthon téblábolunk?
4. Akarunk e közös gyermekeket? Kész vagyok-e arra, hogy befogadjam 

társam gyermekit az életembe?
A fentiek értelmében vedd sorra fontos élethelyzeteidet és töltsd ki a 
számodra legkívánatosabb módon.

Ez a lélektárs lista, az Univerzum számára úgy műkdödik, mintha az internet 
keresőbe beírnád a keresés paramétereit. Minél pontosabb vagy a 
részletekben, annál nagyobb az esélye annak, hogy lélektársadban 
megjelennek ezek a tulajdonságok, amelyek fontosak a számodra.



5. Lépés: Vizualizáció - Kapcsolódás lélektársadhoz
Hogy tertmtő erődet teljes mértékbe birtokba vehesd, szükséges hogy tested 
minden sejtjében átérezd azt az érzést, amelyet a termtési célod birtokában 
éreznél, úgy mintha már a tied lenne. Ezt nevezzük az át- és 
beleérzőképességnek, amely a tudatos teremtés kulcsát képezi.

Reggel ébredés után az ágyban, máris elkezdheted használni. Képzeld el 
önmagad a fenti élethelyzetekben a számodra idális módon jövőbeli szerelmi 
partnered társaságában.
Idézd fel és érezd át szívedben és testedben az örömteli érzéseket, 
amelyeket átélsz vele különböző élethelyzetekben.
A hangsúly a te érzéseiden legyen, érezd a könnyedséget, a szeretetet, a 
vonzódást, az izgalmat, stb. amit ennek a szeretett férfinak a jelenléte, 
viselkedése, szavai, cselekedetei okoznak benned.
Érezz szeretetet a szívedben, küld ki az Univerzumba meghívóként 
lélektársad számára, hogy lépjen be életedbe. 
Közben tudatosítsd magadban, hogy születési előjogod, hogy egészségben, 
jólétben, boldogan élj társaddal mert megérdemled.

Végezd ezt a vizualizációs gyakorlatot olyan gyakran, amilyen gyakran csak 
alkalmad adódik rá. Akár napközben várakozás, utazás (busz, metro, vonat 
stb., ne végezd vezetés közben!!! ) közben is ráhangolódhatsz. 
Ha napközben nincs lehetőséged rá, akkor hasznláld az elalvás előtti nyugodt 
békés perceket. Legalább naponta egyszer szánj rá időt.


