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Mi az életed két legnagyobb kihívása?

Mi az Ã©leted kÃ©t legnagyobb kihÃ-vÃ¡sa?

Ã‰szre vetted mÃ¡r, hogy hajlamos vagy kÃ¶rÃ¼lvenni magad mindennel, ami a szemÃ©lyes biztonsÃ¡godat
garantÃ¡lja. Amennyire biztonsÃ¡gos az Ã©leted Ã©ppen annyira kÃ¶tÃ¶tt is.Â
KÃ©t fontos kihÃ-vÃ¡s is van az Ã©letedben, ami megkÃ¶veteli tQled, hogy
elengedd a biztonsÃ¡got Ã©s felszabadÃ-tsd magad. MindkÃ©t kihÃ-vÃ¡s valÃ³jÃ¡ban
arrÃ³l szÃ³l, hogy kÃ©pes legyÃ©l legyQzni a fÃ©lelmeidet, amik a biztos, de
rossz Ã©lethelyzetben tartanak tÃ©ged Ã©s megkadÃ¡lyozzÃ¡k, hogy szabad madÃ¡rkÃ©nt szÃ¡rnyalhass.

Az elsQ kihÃ-vÃ¡s: Megszabadulni a rossz pÃ¡rkapcsolattÃ³l vagy hÃ¡zassÃ¡gtÃ³l

Egy rosszul mqkÃ¶dQ kapcsolat olyan hatalmas teher a nyakadban, ami kÃ©pes az egÃ©sz Ã©letedet tÃ¶kÃ©letesen
megbÃ©nÃ-tani. KÃ©pzeld el, hogy egy szÃ¡rnyalÃ³ lufikÃ©nt szeretnÃ©l felemelkedni az Ã©g felÃ©, mikÃ¶zben egy sÃºlyos kQ
minden erejÃ©vel igyekszik lehÃºzni tÃ©ged a tenger mÃ©lyÃ©re. Sajnos rengeteg pÃ¡rkapcsolat Ã©s hÃ¡zassÃ¡g szenved ettQ
tehertQl Ã©s a tÃ¡rsak sokszor csak azÃ©rt nem vetnek vÃ©get a kÃ¶zÃ¶s szenvedÃ©seiknek, mert egyszerqen fÃ©lnek elhag
biztonsÃ¡got nyÃºjtÃ³, de sÃºlyos rablÃ¡ncokat.

2006-ban hatalmas vÃ¡ltozÃ¡s tÃ¶rtÃ©nt az Ã©letemben, mert szinte egyik naprÃ³l a mÃ¡sikra vÃ©get vetettem egy tÃ-z Ã©ve
mqkÃ¶dQ kapcsolatnak, amiben mindketten szenvedtÃ¼nk. KÃ©t ember, akinek mÃ¡sok az Ã¡lmai Ã©s megprÃ³bÃ¡ljÃ¡k
egymÃ¡st "jÃ³" Ãºtra terelni egyszerqen kioltjÃ¡k egymÃ¡sban a tÃ¼zet. Velem is ez tÃ¶rtÃ©nt, azon kaptam magam, hogy mÃ¡r
tÃ¶bb Ã©ve nem nevettem felhQtlenÃ¼l, egyszerqen mÃ©g a humor is kiveszett az Ã©letembQl.

Abban a pillanatban, hogy kÃ©pes voltam meghozni ezt a nehÃ©z dÃ¶ntÃ©st forradalmi vÃ¡ltozÃ¡s tÃ¶rtÃ©nt az Ã©letemben Ã
nÃ©hÃ¡ny hÃ³napon belÃ¼l megismertem a felesÃ©gem, aki most mÃ¡r tÃ¶bb mint Ã¶t Ã©ve szeretQ Ã©s tÃ¡mogatÃ³ tÃ¡rsam
akivel harcostÃ¡rskÃ©nt indulunk a mindennapi kihÃ-vÃ¡saink "csatamezejÃ©re".

A mÃ¡sodik kihÃ-vÃ¡s: Megszabadulni a munkÃ¡tÃ³l, amit utÃ¡lsz

Egy utÃ¡latos munka olyan, mint egy keserq pirula, amit minden nap le kell nyelned, de minden nap egyre nQ benned az
undor, ami vÃ©gÃ¼l odÃ¡ig fokozÃ³dik, hogy mÃ¡r reggel felkelÃ©s elQtt gombÃ³c van a torkodban, vagy a gyomrodban,
hiszen sem lenyelni, sem megemÃ©szteni nem akarod az egÃ©szet. Mindezt a kiszÃ¡mÃ-thatÃ³ jÃ¶vedelem illÃºziÃ³ja kedvÃ©Ã
vÃ¡llaltad el. A kiszÃ¡mÃ-thatÃ³ stabil jÃ¶vedelem egy mÃ¡sik bÃ©klyÃ³, ami egy Ãºjabb kQsziklÃ¡t lÃ¡ncol a lÃ¡badhoz Ã©s nem
engedi, hogy szÃ¡rnyalj.
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Azon a napon, amikor belevÃ¡gtam az Ã¡lmaim megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡ban, mindÃ¶ssze egyetlen hÃ³napra elegendQ anyagi
hÃ¡ttÃ©rrel rendelkeztem Ã©s ez a tudat egyszerqen beindÃ-totta a kreativitÃ¡somat. Nem tudtam, hogy hogyan, de azt
tudtam, hogy ennek a weboldalnak mqkÃ¶dni kell, hiszen egy olyan kÃ¼ldetÃ©sbe vÃ¡gtam a fejszÃ©met, amit imÃ¡dtam
csinÃ¡lni. Ehhez azonban fel kellett adnom a kiszÃ¡mÃ-thatÃ³ stabil jÃ¶vedelem nyÃºjtotta biztonsÃ¡got.

Te hogy Ã¡llsz ezzel a kÃ©t kihÃ-vÃ¡ssal az Ã©letedben?
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