
2017 © Megoldásműhely 1. megoldasmuhely.hu 

7+ 1 lépés, hogyan találd meg a 
 TE ÉLETUTAD 

 

Ingyenes önfejlesztő TIPP-ek 

Célom az Én Utam anyagokkal, hogy egy olyan bevált módszert adjak át, 

amellyel elindulsz azon az úton,  

ahol saját magadat megismered,  

mire vágysz, mit szeretnél elérni,  

ehhez képest hol tartasz most,  

 mit kell tenned a célért.  

Ez a pár tipp ebbe nyújt betekintést. 

 

Szikora Emese 

Megoldásműhely 
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Bevezetés 

 

Kedves Olvasó, 

Köszönöm a bizalmadat, hogy letöltötted 7+ 1 Lépés, hogyan találd meg a Te életutad anyagot. 

Ha minden igaz, azért érdekel ez a téma, mert  

FEJLŐDNI, VÁLTOZTATNI akarsz az életeden. 

 

Talán Megakadtál valamiben, Továbblépnél valamin, vagy csak úgy egyáltalán Szebb, boldogabb 

életet szeretnél. 

Ebben a pár oldalban összesen 8 olyan a valódi életedben azonnal használható lépést, ötletet, 

gyakorlatot találsz, amelyek segítenek megtalálni, hogy hol lenne szükség az életedben változásra, 

illetve, hogyan tudsz elindulni a változtatás útján. 

Ez a pár tipp természetesen nem csodaszer, nem old meg mindent egy csapásra. Arra használhatod, 

hogy megtaláld a Te életed nehéz területeit és a saját mozgatórugóid, amelyek abban segíthetnek, 

hogy javíts rajta.  

A lépések egyfajta keretet mutatnak meg, de Neked kell feltölteni tartalommal a saját életed alapján. 

Ahogy Te tudod azt is, hogy mi nem jó az életedben, ugyanúgy Te tudsz rájönni, miben szeretnél 

változtatni és megoldani is Te tudod.  

 

Véleményem szerint, ezen lépések által lefedett területekkel érdemes foglalkozni ahhoz, hogy az 

életed átlásd, és az alapján elindulj egy úton és eljuss valameddig. 

 

 

Sok sikert és jó fejlődést, változást! 
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1. lépés: Kerülj tisztába magaddal, az életeddel 

hol jó, hol rossz az életed, Min akarsz változtatni 
 

 gondolod át, hol, hogy áll most az életed 

 hol vagy elégedett az életeddel 

 hol nem vagy elégedett, máshogy szeretnél élni 

 írd le ezeket egy papírra, listába, táblázatba 

 tudatosítsd és gondold át ezt a listát 

 most jelöld be ezek közül amin változtatni szeretnél 

 emészd a leírtakat pár percig, óráig, napig – amennyire szükséged van 

 majd válaszd ki (pl aláhúzással), min szeretnél elkezdeni dolgozni 

 

Ez a lista a kezdet, az omega. Ebből indulhatsz ki, akár kirakhatod magad elé, elmélkedhetsz rajta egy 

darabig, rácsodálkozhatsz, ötleteket gyűjthetsz, hol, merre, hogyan indulj, kezdj el változtatni… 

Innentől rajtad a sor, hogyan használod fel az így elkészült irományod, csak nézegeted akár hónapig, 

elrakod a fiókba pár évre, majd amikor már tarthatatlan a helyzet, akkor kezdesz el vele foglalkozni. 

Vagy most nekiállsz, elkezdesz gondolkodni, példákat gyűjteni a rossz érzésekre, szituációkra, és 

egyesével elkezded megdolgozni, vagy összességében egy-egy életterületedet veszed górcső alá. 

 

Én utam TIPP: 

 Mindegy, a lényeg, hogy kezdj el vele foglalkozni! 
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2. lépés: Tűzz ki célokat, készíts tervet 
 

Vedd elő, amit eldöntöttél, hogy min szeretnél változtatni: 

 kezdd el átgondolni, mit szeretnél elérni azon a területen, azaz tűzz ki 

célokat 

 gondold át milyen lesz ha eléred -> mi pontosan a célod 

 találd ki mikorra tudod elérni 

 majd kezdd el megtervezni a lépéseket, ahogy eljutsz odáig -> készíts 

feladatokat 

 aztán definiáld milyen határidőt adsz erre magadnak 

 és azt is nézd meg, hogy mire van ehhez szükséged, segítségre, anyagi, 

más erőforrásra 

 végül ha összeállt egy terv DICSÉRD meg magad, mert kell az ösztönzés! 

 

Kedvenc szlogenem: „Mert mindig kell egy terv”.  

Ahogy a nyaralásunkat is megtervezzük, vagy, hogy mit veszünk fel reggel, mi lesz a hétégi menü, úgy 

az egész életünkhöz is kell egy útiterv, vagy térkép. Akkor mindenképpen, ha tudatosan akarjuk vezetni 

az életünk folyamát és nem csak sodródni akarunk. Ezért kell TERV-et készíteni. 

 

Én utam TIPP: 

Végül pedig kezdd el csinálni, akár már ma, de legkésőbb 

holnap! 
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3. lépés: Válaszd ki a hivatásod 
 

Ennek a lépésnek a feladatai hasonlóak az előzőhöz, mégis a hivatásunk olyan erős az egész életünket 

befolyásoló terület, hogy külön is érdemes vele foglalkozni. 

 A különbség az előző ponthoz képest, hogy itt mindig érdemes az 

álmokból, vágyakból kiindulni, vagy ahogy én szoktam mondani, kitalálni 

az Álom melódat.  

 Tényleg csak álmodozz először, mibe kezdenél, ha újra kezdhetnéd akár 

18 évesen, vagy merre irányulnál a mostani korodban, vagy csak 

változtatnál valamit a mostani munkádban?   

 Álmodj nagyot, aztán fokozatosan hozd vissza a valóság szintjére. Mi 

valósítható meg ebből, mikorra, hogyan, mi kell hozzá, mit tudsz tenni 

érte, miben kell segítség?  

 

Én utam TIPP: 

És ez alapján készíts ez TERV-et a fentiek szerint. 
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4. lépés: Kövesd a terveid megvalósítását 
 

Mit sem ér egy TERV, ha nem csináljuk végig. Ahhoz pedig, hogy végigcsináljuk leginkább az kell, hogy 

rendszeresen, akár folyamatosan ellenőrizzük le hol tartunk benne.  

 Vedd elő a Céljaidat és a kitalált Álom munkát és az ezekhez készített 

tervedet (pl. nyisd meg hetente min. egyszer a tervet tartalmazó file-t, 

naptárt, határidő naplót), 

 Nézd át hogy állsz a feladatokkal, határidőkkel: ami kész, azt fontos, hogy 

megjelöld, kihúzd, kipipáld (ez ösztönző is),   

 Van olyan, ami teljesen leállt, amivel nem boldogulsz, amivel nagyon 

elmaradtál? Gondold át ennek okát, csak időd nincs, vagy kedved, 

lelkesedésed, motivációd? Döntsd el ez kell-e neked, ez a jó irány?  

 Ha jó az irány csak ütemezd át, gondold át, hogy lesz rá időd, mi kell hozzá, 

honnan, hogyan szerzed azt meg? 

 Ha úgy érzed valami mégsem a Te utad, feladatod, vagy egyszerűen nem 

vagy kész rá, akkor változtass, válassz másik célt, vagy fogalmazd át ezt, 

nézd át melyik feladat jó, melyik nem, melyik határidő elérhető, melyik 

nem?  

 Ez alapján pedig ha kell kezdd elölről, vagy írd át a terved. 

 És azt csináld meg rendszeresen újra és újra! 

 

Én utam TIPP: 

összefoglalva: rendszeres ellenőrzés és újratervezés 
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5. lépés: Ha elakadsz, hogyan oldd meg 
 

Ha már tudod a céljaid, milyen hivatást szeretnél és már van egy terved is, sőt azt is megtanultad 

hogyan kövesd annak megvalósítását, akkor is „belefuthatsz” problémákba. Előkerülhetnek 

elakadások, felmerülhetnek.  

 

 az első feladat tehát az, hogy miközben nézed a TERV-ed haladását, vedd 

észre, ha valahol elakadtál (ez nem is olyan könnyű ám mindig, mert 

hajalmosak vagyunk indokokat találni, hogy valamit miért nem 

csinálunk…) 

 ha ez megvan, akkor meg kell találnod az akadály okozóját, okát. Először 

azt, hogy ez külső tényező, vagy mi magunk okozzuk (pl. negatív 

gondolatokkal, úgysem sikerül, nem értek hozzá, nem tudom 

megcsinálni…)? 

 ha ez külső dolog, akkor azt hogyan tudnád kezelni? Ha ez Valaki, akkor 

pl. megbeszélheted vele, hogy ez neked fontos, hogy neki is jó lesz… 

 ha belső, akkor hogyan hallgattathatod el az a kis negatív belső hangot? 

Pl. ha bebizonyítod magadnak, hogy meg tudod csinálni, hogy 

továbbmész? Érdemes az ilyen gondolataidat gyűjteni és értékelni, 

megállapítani, hogy igazak, vagy nem! 

 És persze az sem szégyen, ha ilyenkor segítséget kérsz. Bárkitől, baráttól, 

vagy persze magadtól, a benned lévő erőforrások, a tudásod, a 

tapasztalataid „elővételéve”.  

 

Én utam TIPP: 

vedd észre az elakadást és keresd meg az okát  
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6. lépés: Motiváld magad, hogy végigcsináld 
 

Ha minden előző lépés „sínen van”, még mindig lehet, hogy időnként lelombozódik a kitartásod, 

ezért érdemes motivációs eszközöket is használni, hogy biztosan elérd a célod: 

 

 A megtervezett Célokat érdemes kihelyezni valahova, ahol nap, mint nap 

látod (falra, képernyőre, pénztárcába), így mindig emlékeztet rá, mit 

akarsz elérni 

 Továbbra is érdemes a 4. lépést csinálni és ha kell módosítani, 

újratervezni 

 Nagyon hasznos, ha kis megerősítő mondatokat kreálsz a terveid, 

erőforrásaid, vagy pl. jó tulajdonságaid (amit keress meg magadban) 

alapján és azt elmondod magadnak (legjobb, ha a tükör előtt tudod 

megtenni) 

 Vezess naplót a sikereidről, ami már kész van, amivel jól haladsz, amikor 

rájöttél valamire, akár a nehézségekről is, főleg amit megoldottál! 

 

 

Én utam TIPP: 

mindig tudd a célt és motiváld magad 
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7. lépés: Kapcsolódj ki, légy kreatív 
 

Ebben a részben nem egy újabb lépést, feladatot, vagy fázist mutatok. Nem, itt arról lesz szó, hogyan 

ne csináld a folyamatot? Miért? Mert mindenből ki kell kapcsolódni, még a fejlődésből is. Hogyan? 

Ezt találd ki, neked mi jelenti a pihenést: 

 

 találd meg, milyen programokat szeretsz csinálni (mozi, színház, tánc, 

koncert, kirándulás, baráti csevej, sport, jóga..),  

 ismerd meg, mitől pihened ki magad, hol tudod kikapcsolni az agyad 

(szauna, fürdő, olvasás, film, beszélgetés, relaxáció, rajzolás, festés, 

szerelés…) 

 tervezd be ezeket a programokat, hogy rendszeresen legyen rá 

lehetőséged, időd, beszéld meg a családdal is 

 találd meg milyen kreatív tevékenységekhez van kedved, amelyek 

ösztönöznek, amiktől jó ötleteid lehetnek (rajzok, gyöngyfűzés, bútor 

készítés, akármi… 

 és rendszeresen csináld, élvezd, pihenj, aztán feltöltődve folytasd az utad 

 

Én utam TIPP: 

találd meg mi  pihented és rendszeresen kapcsolódj ki 
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8. azaz a +1. lépés: Tanácsadás saját magadnak a jövőben 
 

Ha az előzőeket már tudod alkalmazni, fontos, hogy megtanuld azt is, hogyan segíts magadnak, 

magadon, külső tanácsadó nélkül. Próbáld ezeket a dolgokat: 

 

 folytasd az előző lépéseket, vezess naplót és fejleszd tovább minden 

lépést a saját szájízed szerint 

 vedd észre a valóságot, mi történik körülötted, ahogy változol mi, ki lesz 

más, tényleg azt lásd, halld, észleld ami történik 

 kérj visszajelzéseket magadról, amit teszel, mondasz, ez egyrészt ösztönző 

lehet, másrészt segít reálisabban látni magadat 

 találj új eszközöket, módszereket, próbáld ki és szabd testre magadnak 

 mindig legyenek új céljaid, terved, és egyre inkább tanuld meg mi jó 

neked, hogyan tudsz haladni 
 

Én utam TIPP: 

tanuld meg, mi segít és mi nem, használd fel amit már tudsz magadról 
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Köszönöm, 

 

Remélem, sok hasznos ötletet kaptál, és már látod magad előtt azt a folyamatot, amin végig haladva 

elindulsz a Te utadon, nemcsak azt hogy hova akarsz eljutni, hanem azt is, hogy honnan indulsz és 

milyen úton mész! 

 

Remélem, tudsz időt szakítani a feladatokra, az önmagaddal való foglalkozásra.  

Hidd el ez a legjobb befektetés, amit a jövődbe invesztálhatsz! 

 

Mi volt számodra a leghasznosabb? Kérlek, mondd el a véleményedet! Tényleg kíváncsi vagyok, és 

szeretném a további anyagokat minél inkább a Ti igényeitekre szabni! 

Ha ezt kivégezted, keresd a blogon az új írásokat: https://megoldasmuhely.hu/blog/ 

 

 

HOGYAN TUDSZ NEKEM ÍRNI?  

Egyszerűen csak válaszolj az egyik tőlünk kapott e-mailre, vagy írj az info@megoldasmuhely.hu címre. 

 

 

A többi már csak RAJTAD múlik! 

 

 

 

Emese 

Megoldásműhely 

https://megoldasmuhely.hu/blog/
mailto:info@megoldasmuhely.hu

