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Vademecum…
Gyere velem

– ha problémáid vannak,
– ha gondok nyomják válladat, ha nem találod a helyes utat,
– ha egy segítõ kézre van szükséged, ami irányt mutat,
– ha szeretnél boldogabban, kiegyensúlyozottabban élni – egy-

szóval jól érezni magad a világban!
Mindezt nyújtja a Radácsi Zsuzsanna és Nagy Zsolt szerzõpáros

által kifejlesztett, Filluszok útján címû, felnõtteknek szóló probléma-
megoldó ezoterikus társasjáték.

Aki szeretné jól érezni magát a bõrében és szeretne boldogan,
önfeledten élni, jól és tartalmasan  megélni az idõt, az tartson ve-
lünk! Rólad – róla – rólunk lesz szó!

A Filluszok útján járva játékos egyszerûséggel megszabadulha-
tunk gyomorszorító és kevésbé súlyos gondjainktól, melyek rossz
közérzetet és nem egyszer betegségeket is okozhatnak. Mivel testün-
ket, lelkünket rabságban tarthatja a szorongás, félelem, a stresszek
által kiváltott belsõ feszültség. Ezek lehetnek munkahelyi, családi
vagy önértékelési zavarból adódó problémák, melyek feldolgozása
egyedül nagyon nehéz vagy egyáltalán nem lehetséges anélkül, hogy maradandó károsodást ne szen-
vednénk.

Egy nagyon  hatékony problémafeltáró és megoldó eszközt szeretnék most a figyelmetekbe aján-
lani, amit egyre többen használnak már nagy megelégedéssel.

   Néhány vélemény:
„A Filluszok útján társasjáték, felnõtteknek ajánlott ezoterikus társasjáték, mely segít problémáink

megoldásában. És ugyan kinek ne lennének megoldandó problémái, feladatai? Az önmegismerés
rögös útja vezet a Filluszok Fellegvárába. Tegyük le nehéz hátizsákjainkat és hagyjuk, hogy gyermeki
énünk vidáman haladjon a Kétségek Földjérõl a Sejtelmes Sivatagon, Zúgó Zuhatagon át önmaga
harmóniája felé. A társasjáték segít lelassulni a hétköznapok rohanásában és közelebb hozza vállalt
életfeladatunkat, hogy megtanuljunk õszintén, a szívünk szerint élni.”  (Ballai Zsuzsa, az Elixír
Könyvesbolt vezetõje)

„Játék, szórakozás, önfeledtség, öröm. Probléma, gond, nehézség, kihívás vagy feladat? Ez az
érdekes »találmány« a játék könnyedségén, önfeledtségén keresztül visz közelebb minket problémá-
ink valódi természetéhez és a valódi válaszokhoz. De a válasz mindig olyan mélységû – amilyen
mélyen hajlandóak vagyunk önmagunkba nézni.” (Varga Ildikó grafológus, asztrológus)

A delphoi jóshely üzenete még ma is érvényes: Ismerd meg magad!
Konfliktusaink jelentõs része az önismeretnek, valamint a közvetlen környezetünket alkotó embe-

rek ismeretének a hiányából és a rólunk alkotott véleményükbõl – ami nem feltétlenül egyezik meg
önképünkkel – fakad. Értelmetlen dolog önmagunktól vagy másoktól olyasmit elvárni, ami teljes
mértékben ellentétben áll személyiségünkkel, illetve személyiségükkel.

A hozott tulajdonságainkkal érdemesebb együtt élnünk, nem pedig azokat elnyomnunk. Egyedi-
ségünket megismerve boldogabb, sikeresebb életre számíthatunk!

Erõsségeinket kiaknázva, kevésbé jó tulajdonságainkat tudomásul véve könnyebben jutunk át
életfeladatainkon, járjuk sorsunk útját.

Maga a szerzõ is azért lépett az önmegismerés olykor fájdalmas, de több elismerést nyújtó útjára,
mert egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb, sikeresebb életre vágyott.

A társasjáték egy rendszeres meditáció végsõ eredménye, melyet tiszta szívvel ajánlunk minden
önmagát keresõnek, önértékelési zavarral küzdõnek és kételyek közt hánykódónak.

Könyvtárak számára megvásárlását azért ajánljuk, hogy – akár egy klubot létrehozva –hozzásegít-
sük embertársainkat egy jobb és minõségi élet megtalálásához.

„Az élet egyetlen hasznos feladata, hogy teljes szívvel végigmenjünk egy úton.” (Carlos Castaneda)
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