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Az Én Jövő Évem 2019 
 
M E G O L D Á S M Ű H E L Y  M Ó D R A  

ÜDVÖZÖLLEK 
 

Kedves Olvasó, 

 

Köszönöm a bizalmadat, hogy megvásároltad ezt az Év tervező füzetet, amely nemcsak egy 

füzet, hanem a hozzá tartozó megnézhető, letölthető anyagokat is magában foglaló teljes 

program. 

A füzetet először 2018-ra készítettem el, majd a sikerén felbuzdulva immárom második évben 

is elérhető. A tavalyihoz képest a tapasztalatok alapján kicsit finomítottam, pontosítottam és 

van ahol változtattam, hogy még jobb, élvezetesebb, eredményesebb legyen mind a kitöltése, 

mind az év során a használata. 

 

Fogadd szeretettel ezt a munkafüzetet, amelybe az évtervezés gyakorlatainak végigvitele 

során is dolgozhatsz, valamit 2019 során a terveid követését, ha kell módosítását, frissítését 

is megteheted benne! 

 

A munkafüzetet igyekeztem kellően szellősre készíteni, hogy minden szükséges írás, rajz, 

jegyzet elférjen benne, de ha mégsem lenne elég, a végén találsz plusz oldalakat, amelyeket 

akár későbbi jegyzetelésre is használhatsz a végén hagyva, akár előrébb is befűzheted meglévő 

oldalak közé! 

 

Egyébként vedd birtokodba az egész munkafüzetet, szabd testre, ahogy neked a legjobban 

funkcionál, a leghasznosabb. Oda írj és azt, amit szeretnél, úgy rakd össze, ahogy jólesik. 

Direkt ezért csak úgymond önálló lapokat találsz egy műanyag tasakban, hogy Te állítsd össze 

olyan sorrendbe, ahogy tetszik. Természetesen használhatod így is, ahogy van 

 

Nem is szaporítom a szót, csapjunk bele, a többit úgyis elmondom 

személyesen 
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© Szikora Emese 2019. Megoldásműhely 

Minden jog fenntartva. Ezen füzet bármely részét vagy egészét tilos sokszorosítani, másolni, vagy közzétenni 

a szerző írásos engedélye nélkül. A megvásárolt füzet saját részre kinyomtatható, a belső tanfolyami 

felületről saját célra korlátlan alkalommal letölthető.  

Ha a barátodnak, családtagodnak, ismerősödnek is szeretnéd ajánlani ezt a füzetet, akkor kérlek irányítsd a 

letöltés oldalára, hogy ne csak a füzetet, hanem a hozzá kapcsolódó gyakorlatokat, tippeket tartalmazó 

leveleket is megkaphassa. 
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Bemutatkozás 

 

Egy pár szót magamról:  

Szikora Emese vagyok, coach, mediátor, tanácsadó,  

emellett műszaki informatikus. 

 

2011-ben a Budapesti Gazdasági Főiskolán tanultam először Coaching-ot, majd 2015-ben 

elvégeztem a mediátori képzést is. Emellett hosszú évek óta járom a spirituális utat, ahol 

saját magam megismerése és fejlesztése, valamint az emberek segítése érdekében tanultam 

asztrológiát, különböző segítő, gyógyító módszereket, illetve az utóbbi időben kognitív 

terápiát és pszichológiai ismereteket. 

Sok-sok éven át az üzleti életben nagy felelősséggel, sok stresszel járó munkám volt, 

folyamatosan nagyobbnál nagyobb munkahelyi projektekben vágtam bele, míg végül 2014-

ben egy kórházba kerülés képében érkezett figyelmeztetés arra késztetett, hogy ne menjek 

tovább ezen az úton. Ezért lemondtam a vezetői beosztásról, részmunkaidőbe mentem át és 

elkezdtem a régi vágyamat megvalósítani, hogy embereknek segítsek. 

Mindezen tapasztalataim alapján indítottam el a saját coach, tanácsadó irodámat immár 

több, mint 4 éve. Mára már több tucat ügyféllel és üléssel a hátam mögött elmondhatom, 

hogy sokféle esettel, emberrel, sorssal találkoztam, amelyek megoldásában a széleskörű 

eszköztáramból merítve segítettem hozzá ügyfeleimet. 

A személyes munka mellett létrehoztam online elérhető ismeretanyagaimat is, amelyek az 

általam megalkotott Az Én Utam módszeren alapulnak, amely segít megtalálni a Te saját 

utadat az életedben és azt, hogy a szerint élj. Ennek egyik, a módszeren alapulú kiadványa 

az amelyet most a „kezedben tartasz”, az Én Új Évem év tervező füzet. 

Fogadd szeretettel tehát a következő oldalakon az év tervezés gyakorlatait, 

amelyek segítségével tervezz meg magadnak egy olyan jövő évet, amelyre 

vágysz! 
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Fontos információk 

 

avagy hogy érdemes az év tervezésnek nekiállni. 

 

Az év tervezés program tökéletes receptje kb. így néz ki: 

- végy egy adag barátot, barátnőd, a párod, vagy kedvenc családtagjaid (de ha éppen 

olyan a hangulatod, akkor csináld egyedül) 

- jelöljetek ki egy időpontot, amikor mindenki aki részt akar venni ráér, lehetőleg amikor 

már nem kell rohanni innen sehova,  

- kezdjetek akkor amikorra oda tudtok érni, és hagyjatok az év tervezésre elég időt, 

minimum 2-3 órát (főleg ha meg is akarjátok osztani) 

- keressetek ez olyan helyszínt, ahol kényelmesen körbe tudtok ülni egy asztalt, vagy ha 

vannak alátétek, amin írni tudtok, akkor asztal sem kell 

- legyen ez egy csöndes, nyugodt hely, jó lehet egy kávézó is, ha nem zsúfolt, hangos, de 

legjobb otthon valamelyikkőtöknél 

- készítsetek be egy kancsó meleg teát, vagy netalán egy kis forralt bort, vagy forró csokit, 

vagy bármilyen italt, nassolnivalót ami jól eshet közbe (de azért ne vigye el a 

figyelmeteket) 

- készítsetek elő még üres papírt, hátha kell pluszban a kreatív feladatokhoz, valamint 

színes ceruzákat, filceket, vagy ha esetleg a még kreatívabban akarjátok csinálni, akkor 

régi, kidobásra szánt színes újságokat, ollót, és ragasztót! 

- mindehhez fűszerként legyetek nyitottak, izgatottak, figyeljetek egymásra és akarjatok 

egy jobb évet magatoknak! 

 

Plusz segítségek: 

Függetlenül attól, hogy egyedül, vagy csoportban csináljátok, a füzetben is és a hozzá tartozó 

zárt oldalon is megtalálhattok további segédanyagokat, amelyeket letölthettek, illetve az 

évtervezés közben hallgathattok, nézhettek.  

Ti döntitek el, hogy ezt használjátok, vagy nem, illetve, hogy előzetesen, a tervezés alatt, vagy 

inkább utána nézitek meg! 

 

Még egy ötlet, betehettek valami halk zenét a háttérbe, ha van saját ötlet az is jó, ha nincs, 

akkor itt van pár ötlet: 

Youtube: https://youtu.be/23Ylz5_96XU 

Spotify lejátszási listák: Late Night Love, Deep Focus, Sleep, Best Piano Music 

 

 

 

https://youtu.be/23Ylz5_96XU
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BEMELEGÍTÉS 
 

Minden munka előtt fontos a bemelegítés. Ezért most is ezzel kezdünk. 

Ha ezt az évtervezést személyesen, egy csoportban csinálnánk, akkor úgy kezdenénk, hogy 

körbemegyünk és mindenki elmondja miért jött. Miért érdekli az év tervezés, van-e valami, 

amire mindenképpen ki szeretne térni, figyelni, fókuszálni, amelyet szeretne a tervében 

szerepeltetni (akár téma, életterület, nehézség, szituáció, mint pl. munka, párkapcsolat, 

tanulás, egészség, stb). 

Ezért kérlek most képzeld el, hogy Te is ott ülsz a körben és amíg Rád következik a sor, 

gondold át, mit válaszolnál a fenti kérdésekre.  

És ha megvan, akkor képzeld el, hogy Te következel és amit ott a körben elmondanál, írd le 

az alábbi sorokba.  

Mindegy mennyit írsz, lehet az egy szó, egy mondat, de akár fél oldal is. A lényeg, hogy ami 

fontos neked, amiért igazából itt vagy, azt jegyezd fel. 

Aztán majd a program során erre visszatérünk! 

 

Miért jöttem, mit hozok (téma, probléma, megoldandó)? 

/szövegesen/ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
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Ha pedig inkább lerajzolnád, vagy bármilyen más módon örökítenéd meg, akkor hagyok 

neked egy teljes oldalt, hogy ezt megtehesd (persze még jobb, ha ezt egy külön lapon teszed 

meg, mert azt kiteheted, vagy csak szem előtt tarthatod az egész évtervezés során, hogy lásd, 

miért is kezdtél bele a munkába): 

 

/rajzosan, vagy máshogy, ahogy jólesik/ 
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FÓKUSZ 
Ha megvan a bemelegítés, akkor a következő kis – opcionális – gyakorlat azt segíti elő, hogy 

ráhangolódj az év tervezésre, a céljaidra, vágyaidra, amelyek alapján könnyebben fogsz találni 

a Big Dream gyakorlathoz az álmaidat, vagyis olyan témákat, amelyeket szeretnél a jövőben, 

vagy jövőre megvalósítani. 

Ez a gyakorlat pedig nem más, mint egy rövid relaxáció, amelyet az alábbi linken is elérhetsz, 

de szövegesen is megtalálod az alábbiakban. 

Hallgasd meg, vagy ha úgy jobban el tudsz lazulni, akkor olvasd fel magadnak pl. a telefonod 

hangrögzítőjére, majd a lejátszás alatt végezd el a relaxációs gyakorlatot.  

Vagy menj az alábbi linkre, ahol a korábbi évtervezés eseményen elhangzott relaxációt 

hallgathatod meg (kb. ugyanaz, mint a lenti): 

https://goo.gl/1NgFAm 

 

Végül pedig az relaxáció szövege alatti pár sorban ismét jegyezd fel magadnak, ami a relaxáció 

közben eszedbe jutott és fontosnak találod a jövő évre vonatkozóan.  Akár kiegészítheted most 

a bemelegítő gyakorlat jegyzetét is, akár kezelheted attól elkülönülten, a lényeg, hogy a 

következő lépéseknél majd lapozz vissza néha, és vedd figyelembe! 

 

A relaxáció kivonata (hogy otthon is használhasd, ha mielőtt valaminek 

nekiállsz): 

Ülj nyugodtan, kényelmesen a széken, dőlj hátra, jó, ha meg tudod támasztani a hátad, 

derekad, esetleg a fejedet a falnál, szék támlánál, a talpad legyen fixen a talajon egymás 

mellett, a kezek az öledben, vagy a combodon, esetleg tenyér karfáján simán tenyérrel lefele 

lehet. 

Próbálj egy kicsit megnyugodni, kikapcsolni, megpihenni.  

Kezdd el megfigyelni a légzésedet, ahogy beszívod a levegőt és ahogy kifújod. nem kell 

irányítani, csak figyeljétek meg, hogy szívod be az orrodon és hogyan fújod ki ugyanott vagy 

a szádon. Azt is figyeld meg, hogy amikor beszívod a levegőt, akkor emelkedik-e a hasad, vagy 

a mellkasod, és amikor kifújod a levegőt, akkor visszaereszkedik-e a has és mellkas.  

Egy pár lélegzet erejéig, csak csendben figyeld meg. Ahogy beszívod, és ahogy kifújod. 

Hagyj erre egy kis időt, ne csinálj semmi, csak figyeld a légzésed. 

Aztán vidd a figyelmet a homlokodra és nézd meg gondolatban, hogy milyen a bőröd a 

homlokodon. Kicsit ráncos, feszült esetleg? Milyen az állapota? Össze van húzva a 

szemöldököd, vannak kis redők rajta, vagy teljesen sima? 

Aztán figyeld meg, hogy ezt a szót hallod, hogy KISIMUL, milyen érzések jelennek meg 

bennetek? A kisimul szó hatására mi történik a homlokodban? Okoz-e ez valóban kisimulást 

https://goo.gl/1NgFAm
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a bőrödben? És okoz-e egyfajta megnyugvást, kisimulást a gondolatokban. Segít-e a kisimul 

szó kiüríteni az agyatokból a gondolatokat, aggodalmakat?   

Ha úgy érzed igen, akkor hagyd hogy ez a simulás, simítás a homlokodról tovább terjedjen a 

szemekre, szemizmokra, orra, arcra, szájra, fogakra és állkapocsra, és engedd, hogy ez a 

simulás ellazítsa az izmokat ezeken a területeken. Aztán hagyd, hogy tovább folyjék ez a 

simulás a vállakra, lapockákra és karokba és egyúttal ezeket az izmokat is ellazítsa. Majd 

engedjétek, hogy továbbmenjen lefelé a mellkason, hason, háton, derékon keresztül a csípőbe 

és mindenhol kisimítsa az izmokat. Majd hagyjátok még tovább menni ezt a simítást a 

lábakba combokon és térden át egészen a bokákig, lábfejekig és talpakig. Hagyjátok, hogy 

minden simítás lazítsa el az izmokat.  

Hagyjátok, hogy a felesleges feszülés, feszültség kicsöpögjön a kéz ujjain és a talpakon 

keresztül a talajba.  Közben pedig hagyjátok, hogy ez a kisimulás végigterjedjen az egész 

testeteken és segítsen megnyugodni, relaxálni, elcsöndesedni és kiüríteni a fejedből a 

problémákat, gondokat.  

Ha sikerült egy nyugodtabb, kiürültebb állapotba kerülni, akkor lassan kezdj el ránézni az 

életed jelenlegi állapotára. Hol tartasz most, hol szeretnétek tartani akár egy év múlva, akár 

kicsit távolabb, mit szeretnétek elérni, mit szeretnél magad körül látni, min szeretnél 

változtatni? 

Figyeld mi az az első szó, gondolat, vagy kép, amely felmerül, feljön.  

Lehet, hogy egy gondolat szó, mondat fog jönni, lehet, hogy egy kép.  

Jegyezd meg, lásd el egy címkével, hogy emlékezz rá. Adj erre egy pár perced magadnak, és 

hagyd hogy jöjjön, ami a felszíne akar bukkanni, akkor is ha meglepő gondolat, vagy kép. Ha 

erre eddig nem is gondoltál. 

Ha megvan, ha jött valami, akkor nézz rá kicsit, nézegesd meg a szót, gondolatot vagy képet 

és írd fel képzeletben egy táblára. Hagyj erre is egy kis időt, hogy átéld, megértsd, megérezd.  

Megfigyelheted azt is, milyen érzéseket hoz fel ez a vágy, hol és mit érzel a testedben? 

Ha pedig megvan, át is élted, akkor lassan engedd el a képet, gondolatot és vegyél pár mély 

lélegzetet, kicsit mozgasd meg a lábujjaid, kéz ujjaid, kézfejed, majd lassan nyisd ki a szemed 

és térj vissza abba a helységbe ahol vagy, a testedbe, a székedbe és a valóságba, kipihenten, 

feltöltődve. 

Remélem sikerült valamilyen ötletet is találni, meríteni, de arra is jó volt ez a gyakorlat, hogy 

megérkezz az évtervezésbe, hogy rákoncentrálj a vágyakra, tervekre, az életedre. 
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Ha a relaxációban találtál egy izgalmas képet, szót, vagy gondolatod, 

amelyet felhasználhatnál a jövő éved megtervezéséhez, akkor azt írd le ide. 

Jegyzet a relaxációhoz: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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BIG DREAM 
 

(a következő oldalon kezdődő sablon egyik lehetőség a gyakorlathoz, ha fogsz egy üres A4-es 

lapot, színeseket, akkor elkészíthetitek a saját verziótokat is, olyan formában, ahogy 

szeretnétek) 

ez az üres oldal is használható rajzolásra, firkálásra, vagy csak szabad jegyzetelésre, ami 

jólesik! 

 

A Big dream gyakorlat célja, hogy álmodd meg, hogy fog kinézni pl. egy napod kb. egy év 

múlva, vagy valamikor a jövő év folyamán.  A gyakorlatot eredetileg kreatív írással csinálták, 

de szerintem az írás mellett rajzolással is nagyon jó lehet. Ezért döntsd el, hogy Te írással, 

vagy rajzolással akarod-e elkészíteni a jövőben álom napodat.   

Lehet ez egy konkrét nap, amikor leírod/ rajzolod, hogy felkeléstől a nap közbeni munkán, 

szabadidőn keresztül egészen a lefekvésig mi történik, mit teszel, kivel, hol vagy. De lehet ez 

egy általánosabb megfogalmazás is, hogy miket csinálsz, dolgozol-e, ha igen hol, mit csinálsz, 

milyen programjaid vannak, kivel, hol, hogyan élsz, mi a hobbit, mi felé tartasz, stb. Rajzként 

pedig lehet egy jellemző kép, ami kb. egy év múlva egy napodat, heteded, vagy csak úgy 

általában az életedet jellemzi. 

A lényeg, hogy azt írd/ rajzold le, ami eszedbe jut. Bármilyen ötlet jön, ne korlátozd le, ne 

mondd magadnak, hogy ez hülyeség, úgysem teljesül. Most az álmodozásnak van itt az ideje, 

annak, hogy kitaláld, milyen életre, napra vágysz. Most nem számítanak a korlátok, azzal 

majd foglalkozunk később.  

Ha nem tudod, hogy mit szeretnél, hogyan töltenéd a napjaidat, akkor célokat is nehezebben 

tűzöl ki. 

Ha vannak ötleteid, álmaid, de azt érzed, hogy ezt a jövő évben biztosan nem tudod elérni, 

akkor készítsd el a gyakorlatot későbbre, mondjuk 3 vagy 5 éven belül. Aztán ha az megvan, 

csinálj egy másikat, amiben azt írod/ rajzolod le, hogy ebből mi az, amit a jövő év során 

megcsinálsz, vagy elkezdesz. 

Ha írással készíted a gyakorlatot, fontos, hogy jelen időben és egyes szám első személybe írd. 

Az is jó, ha minél részletesebben „megálmodod” mi, hogyan és hol történik, és az érzésetek is 

írd bele, amelyek akkor érzel, illetve éreznél, ha ott lennél. Ez azért érdekes, mert az érzelmek, 

érzések fognak segíteni, amikor emlékezni akarsz majd arra, hogy miket szeretnél 

megvalósítani (ezt hívják érzelmi híd technikának).  

A rajznál pedig a hangulatot, a fontos elemeket örökítsd meg, lehetnek rajta emberek, persze 

Te, a dolgaid, a környezeted, házad, ahol épp élsz, stb. 

A sablonba felsorolt életterületek csak tájékoztató, illetve példa jellegűek, minél több 

területére az életednek ki tudsz térni a gyakorlatban annál jobb, mert annál teljeskörűbb, így 

valóságosabb lesz az terved is. Természetesen a rajz esetében nincs sablon, ott csak egy üres 

papír kell 
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Minden mást csinálj szabadon, hogyan írod, miről írod, rajzolod, a lényeg tényleg csak az, 

hogy engedd jönni, ami jönni akar, lehetőleg ne sokat gondolkozz és higgy magadban, hogy 

olyat találsz ki, ami neked jó lesz. 

A végén pedig ha átolvasod és átnézed az egész írást/ rajzot, találj magadnak az alapján egy 

mottót, jelmondatot, vagy szót, amely azt szeretnéd, hogy jellemezze a jövő évedet! 

 

És végül álljon itt egy idézet motivációnak: 

„Csak olyat tudsz megálmodni, amit meg is tudsz valósítani!” 
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Idő Munka, Magánélet (önmegvalósítás), Pihenés, feltöltődés 

1 év 

múl

va 

… éves vagyok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ez alapján a MOTTÓM 2019-re: 
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Példának a saját Big dream gyakorlatom: 
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AMI MÁR EBBŐL MŰKÖDIK 
 

Ebben a gyakorlatban először azt gyűjtjük össze, hogy az álmunkból mi az, amit már 

csinálunk, amit már megvalósítottunk.  

Ezt oly módon tesszük, hogy a Big dream gyakorlatot átnézve, elkezdjük összegyűjteni, mi az, 

amit ebből az álomból már ma is csinálunk. 

Ehhez nem kell mást tenni, mint átolvasni az írásodat, vagy kicsit átnézni a rajzodat és 

elkezdeni gondolatban összegyűjteni, hogy mi mindent csinálsz már ebből most is. 

Mielőtt azt mondanád, hogy semmit, rögtön szólok, hogy az biztosan nem így van. Gondolj 

akár apróságokra, vagy gondolj arra, hogy amit el akarsz érni az álmodban az a 10-es, de lehet, 

hogy már 4,5-s szinten most is csinálod. PL. a karrieredben akarsz valami új területet, 

pozíciót? mi az, ami abból a munkából, hivatásból a mostaniban is benne van, mint pl. a 

kommunikáció, írás, kreatívoskodás, szervezés, vagy ennél konkrétabb dolgok. 

Az életeden szeretnél változtatni, több szabadidő, utazás, pihenés? Biztosan most is van, hogy 

kikapcsolódsz, akár csak egy könyvvel, tehát tudsz arra időt teremteni. Vagy ha egy nagy 

külföldi útra vágysz, biztosan voltál már itthon valamilyen utazáson, vagy egy kiránduláson, 

tehát csináltál már ilyesmit, szervezted, végigcsináltad, stb… 

Szóval gyűjtsd össze mi az amit már most csinálsz abból, amit a Big dream napod tartalmaz 

és jegyzeteld le ezeket a következő oldal első oszlopába! 

És minden egyes dolognak, amit találsz, örülj, légy rá büszke és tudatosítsd, hogy ez mind azt 

jelenti, hogy egy-egy lépéssel már előbbre jársz a vágyaid eléréséhez, mint ahogy gondoltad 

volna! 

Aztán lépj tovább a következő részre! 
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ÉS AMIT EHHEZ HASZNÁLSZ - ERŐFORRÁSOK 
miben vagyok jó,  ami már működik, amit már csinálok, ahhoz mit használok, milyen 

adottsággal rendelkezem 

A gyakorlat során képeket használunk, amelyek segítenek felfedezni, milyen képességeink 

vannak. Mégpedig olyan képességeim, amiket jelenleg ahhoz használok, amiket az előző 

gyakorlatnál összeszedtünk, hogy az álmainkból már csináljuk. Hiszen ahhoz, hogy valamit 

már tudjunk végezni, ahhoz valamilyen adottsággal, más néven erőforrással kell 

rendelkeznünk. A felismert erőforrásokat aztán mindenki felírhatja magának kis kártyákra, 

post-it-re, amiket akár a táskájában hordva, akár otthon valahova kitéve mindig 

emlékeztetheti magát arra, hogy miben jó, mire támaszkodhat nehéz feladatok esetén, az 

évtervezésben megadott célok eléréséhez, vagy csak ha egy kis motiváció kell! 

A feladathoz képeket az alábbi két módon tudsz használni. 

Az egyik lehetőség, hogy saját fényképeket, vagy valamilyen lehetőleg elvont, színes, sokféle 

kártyát tartalmazó társasjáték kártyáit használod (kiváló pl. a Dixit mesés festmény kártyái, 

vagy az Imagine átlátszó kártyái, vagy bármi hasonló). Ekkor terítsd szét a képeket, kártyákat 

és gondolj az előző pontban összegyűjtött dolgokra, amelyeket már most is csinálsz és ahhoz 

válassz ki szemmel olyan képeket, amelyek kapcsolódnak valahogy azokhoz a dolgokhoz. 

Amelyek mutatnak számodra valami olyasmit, ami ahhoz kell, hogy tudd csinálni azt amit 

már csinálsz. 

A másik lehetőség hogy az alábbi linkre kattintasz, ahol pár sor szöveg alatt találsz pár tucat 

fényképet, mozaik elrendezésben. Ezeket szemmel át tudod futni, és amelyikben a fentiek 

szerint megfog valami (kapcsolódik valahogy egy olyan dologhoz, amit már csinálsz), arra 

rákattinthatsz és akkor élesebben láthatod. 

A kiválasztott képeket, ahogy olvasod is le tudod menteni magadnak, mert szabad 

felhasználásúak, hogyha később szeretnél rá emlékezni. Csak kattints jobb egér gombbal a 

képre és válaszd a Kép mentése másként… funkciót, majd mentsd el a gépedre. 

https://azenutam.megoldasmuhely.hu/kepek-gyakorlathoz/ 

Tapasztalatom szerint 3-4, max 5 képet érdemes választani. Miközben keresed a képeidet a 

szemeddel, csak gondolj arra, miben vagyok jó, mi az, amit már csinálok, jól csinálok, amit 

használok. 

Ha ez így neked nehezebben megy, vagy csak nem jut így eszedbe semmi, nem jön olyan kép, 

akkor nem kell feltétlenül a konkrét már végzett dolgokhoz kapcsolni a képeket. Ekkor csak 

olyan szemmel keress, hogy általában miben vagy jó, mihez értesz, mit csinálsz már és ehhez 

válassz képet. Ebben az esetben is fogsz tudni azonosítani erőforrásokat, amelyeket a 

tervezéshez és a megvalósításhoz is felhasználhatsz. 

Aztán a kiválasztott képet, képeket vedd magad elé, kicsit tanulmányozd, nézd meg mi és ki 

van rajta, hol örökítették meg, milyen a kép hangulata, és mi az, ami megfogott rajta. Aztán 

ha ezzel kicsit elméláztál, utána nézd meg a képet olyan szemmel, hogy milyen jó 

tulajdonságot, készséged, más néven erőforrásod jut eszedbe róla. Amivel már rendelkezel, 

amit már csinálsz, amit használni tudsz az álmaid, terveid megvalósításához. 

https://azenutam.megoldasmuhely.hu/kepek-gyakorlathoz/
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Ehhez nem tudok és nem is kell semmi további instrukció, nézd a képet, kártyát és mondd ki, 

írd le, ami eszedbe jut ról,a és ami már megvan neked. 

Talán annyi fontos, hogy most ne arra koncentrálj, hogy miben nem vagy jó, mi hiányzik 

ahhoz, hogy elérd, amit szeretnél (arra lesz másik gyakorlat), hanem arra, hogy miben vagy 

jó! 

Ahogy a következő oldalon látod, rögzítheted az eredményeket úgy, hogy kitöltöd a táblázatot, 

de akár csak szabad szövegesen leírod az erőforrások egy-egy szóval, vagy pár gondolatban. 

Vagy akár kis papír darabokra, post-itekre is, amit aztán otthon valahova látható helyre 

kiteszel! 

Ilyen gyakorlatoknál az is jó, hogy hangosan elmondod, ami eszedbe jut a képről, és azt akár 

felveszed a telefonoddal, vagy más hangrögzítő eszközzel.  



Az Én Jövő Évem 2019 - Megoldásműhely 

 

Oldal 18 

 

Jegyzetek: 

itt is csak egy lehetséges módját adom a megtapasztaltak leírásának, de hagyok üres helyet is, 

ha akarod lerajzolhatod a kártyát, vagy azt, ami róla eszedbe jutott. Vagy csak össze-vissza 

(post-it szerűen) írd fel, amire jutottál 

ami már működik, 

csinálom 

milyen kártyákat 

választottam, mi az 

ami megfogott rajtuk 

milyen erőforrást 

azonosítottam, mi 

kellett ehhez, hogy 

elérjem 

   

   

   

   

   

   

 

További jegyzetek, ötletek, felismerések bármilyen formában az 

erőforrásokhoz: 
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CÉLOK 
 

Az előző két gyakorlatban azonosítottuk az Álmodat, majd megnéztük, hogy mi az, ami ebből 

az álomból már működik és azt is, hogy milyen erőforrást használsz ehhez.  

Ebben a mostani lépésben ezekből készítünk konkrét, megvalósítható célokat. Fogjuk a 

vágyakat (Big Dream), hozzánézzük ami már működik és támogatásul azt is, ami 

erőforrásunk van. Ehhez először a leírt vágyak nézd meg olyan szemmel, amelyre tudod 

mondani, hogy egy év alatt elérheted, majd ezeket még tovább bontjuk lépésekre, konkrét 

feladatokkal, határidőkkel. 

Megnézzük azt is, hogyan segítenek ebben a képességeink és esetleg milyen más segítségre, 

eszközre van még szükségünk. 

Ezt a feladatot is többféleképpen elkészíthetitek.  

Egyik esetben – ha racionálisabb típus vagy – egy táblázatos formát készítettem neked, amit 

kitölthetsz. 

Másik esetben az ún. mind-mappinget (magyarul elme-térkép) rajzosabb módot javaslom, 

amelyre a saját céljaim, terveim alapján találsz itt egy mintát. Ha ezt választod, kapni fogsz 

egy A3-as üres lapot, színes ceruzát és tollakat és elmondom hogyan érdemes csinálni a 

„térképet”. 

Első lépésként valószínűleg egy témát érdemes kiválasztani, amiből –két egy célt készítesz és 

azt bontod le. A többit, illetve a folytatást később tudod elkészíteni. De inspirációnak ott lesz 

a Big Dream és működő dolgok! 

Mindkét módszer esetén először célokat kell megfogalmazni. Álmokból úgy lehet célokat 

csinálni, hogy az álmot lefordítod kicsit racionálisabb megfogalmazásra. Ez mindenkinek 

mást jelent, de talán az segít, ha figyelembe veszed a tudásodat, lehetőségeidet, 

környezetedet. Viszont vigyázz, ezt ne arra „használd”, hogy negatívan ítéld meg az álmod és 

a célokat. Ahogy fent írtam, azt is nézd meg, hogy kb. ebben az évben mit érhetsz el ebből. 

Célok megfogalmazásánál van pár szabály, ami segíteni fog egyrészt a konkretizálásban, 

másrészt pedig a megvalósításban. 

Az egyik ilyen, amit talán már megszokhattál, hogy jelen időben, kijelentő módban fogalmazd 

meg a célt és pozitív állításként, lehetőleg minél konkrétabban. Mit, hogyan, hol, mikor, kivel 

csinálsz, miszerint élsz,  stb… 

A túl általános célokat tovább kell bontani, mert sokszor azok megvalósításától azért 

tántorodunk el, mert azt sem tudjuk hogy fogjunk neki. 

Első körben szánj kb. 5- 10 percet arra, hogy az eddigi anyagok alapján milyen célokat 

fogalmazol meg 2019-re. Ezt összegyűjtheted egy papíron és nézd át, hogy a fentieknek és a 

következő oldalon található „SMART kritériumoknak” megfelelnek-e. Itt is javaslom, hogy 

olvasd fel magadnak, vagy másoknak, mert hangosan kimondva máshogy hangzik, és jobban 

át is gondolod. Ha másnak olvasod fel (pl. ha csapatban csináljátok a tervezést, vagy a 

párodnak, egy barátodnak), akkor ő is mondhat véleményt, segíthet, de kizárólag pozitívan, 

építő jelleggel! Kérd meg erre.  
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Ha ezek alapján úgy látod pontosítani kell, vagy lebontani több célra, akkor tedd meg és a 

papírra írd fel azt is, akár az előzőt, amire így már nincs szükséged ki is húzhatod, vagy 

zárójelbe teheted. 

Kb. 5-10 célt érdemes max. így összegyűjteni, amit aztán írjatok fel egy listába, vagy 

táblázatba. Ha többet is írtál, akkor először válaszd ki azt a párat, max 5.t, amivel először 

elkezded a tervezést. Javasolom, ezek legyenek mindenképpen olyanok, amelyeket a jövő 

évben elérhetsz, vagy legalábbis eljuthatsz velük valameddig. 

 

A feladat végére legyen egy egyszerű listád a főbb céljaidról. Jelen idejű, rövid, tömör 

mondatként fogalmazd meg, mintha már most is teljesült volna! 

Pl. minden reggel tornászok, van időm magamra, nem veszekedem a párommal, jól 

megértetem magam, nem kések el a munkából, elvégeztem az X tanfolyamot, stb, stb, stb…. 

 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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Ellenőrző kérdések a Céljaidhoz: 

SMART célok–okos célok 

 

S (simple/specific) = konkrét, specifikus  

Mi a konkrét a célod? Hogyan tudnád röviden megfogalmazni? Jól körvonalazott, 

megfogható végeredményként mit várnál? 

M (measurable) = mérhető, ellenőrizhető 

Honnan fogod tudni, hogy elérted a célodat? Mi lesz más? Te miben leszel más? Mi mennyi? 

hány? 

A (attractiv) = fontos, jelentős, értelmes 

Számodra fontos ez a cél? Mit adna ez neked? Ki lehetnél, ha eléred ezt a célt? Vonzó annyira, 

hogy vállalj érte feladatokat, változásokat? 

R (realistic) = elérhető 

Ha mostani körülményeid mellett még nem is, mégis látod esélyét, hogy elérd ezt a célt? és 

azt ami ebből neked igazán fontos? 

T (timed) = időzített 

Mikor, mikorra, meddig? 

 

Tudod miért fontos, hogy leírjuk a célokat? 

Mert csak azt tudjuk megteremteni, amire vágyunk, amit tudatosítunk magunknak, hogy el 

szeretnénk érni! 
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TERVEZÉS 
 

Magát a tervezést a célokból kiindulva végezzük el, ahol az a feladat, hogy megnézd mi kell a 

cél eléréséhez, milyen lépések, eszközök, erőforrások, illetve, hogy azokat hogyan lehet 

megszerezni. Amiből aztán újabb feladat lehet, majd még kitalálod, hogy mindezt mikorra 

tudod megcsinálni. Határidőt minimum a főbb lépcsőknek kellene adni, a többit akár otthon, 

akár menet közben lehet pontosítani. 

Ahogy említettem csinálhatod a lenti táblázatos formában, vagy a mind mapping-al (lásd 

későbbi oldal). 

A. A táblázatot azoknak ajánlom, akik szeretnek strukturáltabban gondolkodni, vagy írni, 

szeretik az excelt használni. 

B. A mind mappinget pedig akik szabadabban szeretnek firkálni, rajzolni, kreatívabb 

eszközökkel működni. 

Bármelyik módszert használod, első lépésként kezd el lebontani a célod, hogy állnál neki, 

milyen tevékenységek, feladatok jutnak eszedbe. Hogyan tudnád megvalósítani, hogyan 

állnál neki. Kezdd el leírni a táblázatba a feladatokat, vagy a mind-mappingbe a cél köré felírni 

ezeket a főbb témákat, lépéseket. 

Mivel ez is pozitívan, ún. megoldás orientáltan csináljuk, ezért ahogy már a célok 

megfogalmazásánál is, vegyük figyelembe azt, ami már működik, és az erőforrásainkat is. 

Tehát, amikor meghatározzuk, hogy egy cél eléréséhez milyen lépések, területek kellenek, ne 

felejtsük el akár azt is felírni ami már megvan ebből, majd erre építeni a többit.  

Itt sem kell azzal visszafognod magadat, hogy lehetetlen a megvalósítás. kezdd el felszeletelni 

a „problémát”, vagyis a feladat mennyiséget, gondolj arra, mi lehet az első lépés, és mi a 

következő.  

Nagyon fontos, hogy most van itt az ideje az erőforrásaid listájának elővételére! 

Vagyis, akár amikor feladatokat alkotsz, akár amikor azt nézed, hogy mi kell hozzá, akkor nézz 

rá az erőforrásaidra is, hogy tudatosítsd mi az amit már tudsz használni. Azért is, hogy azt 

már nem kell „megszerezned” és azért is, mert abból új ötleteket meríthetsz a feladatokhoz. 

Ezek mind nagyon motiválóak lesznek nemcsak a tervezésnél, de a kivitelezésnél 

is! 

Bármi eszedbe jut, csak kezd el fel listázni, rajzolni, egyelőre határidő nélkül.  Aztán ha közben 

– akár a feladat alapján eszedbe jut, hogy ok, de ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni még 

szükségem van valamire, akkor írd fel ezt is. Vagy a táblázat utolsó oszlopába, vagy a mind-

mappig ábrába a feladat mellé, alá, mint egy következő szint. Aztán készíts abból egy 

feladatot, hogy azt hogyan szerzed meg magadnak. Tanulással, pénzzel, valaki segíteni tud 

benne? 

Egy cél elérését több úton is megteheted, ezért írhatsz alternatívákat is, akár a teljes tervet, 

akár egy – egy feladatot, pl. megjelölhet A-van vagy B-vel, vagy a mind-mappingbe ketté 

ágaztatod az adott szintet, vagy / jellel elválasztod. Aztán mehetsz tovább mindkét ágon 

külön, vagy lehet, hogy bárhogy csinálod, a következő lépés kb. ugyanaz lesz?! 
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Írj minél konkrétabb feladatokat: Meg kell vennem ezt, pénzt kell keresnem, oké, azt hogyan, 

milyen munkával, ötlettel; időt hogyan teremtesz, miből tudsz elvenni, mit csinálsz 

feleslegesen, stb. Utána pedig gondolj mindig csak a következő lépésre. 

Végül ha megvagy a feladatokkal és abból is készítettél újabbakat, hogy ami ezekhez kell 

hogyan éred el, akkor adj határidőket ezekhez. Természetesen nem kell napra pontosan, ha 

azt is tudsz, az még jobb, de legalább negyedévre, hónapra add meg, mikor szeretnéd elérni.  

Ez egyrészt motiváló lesz, másrészt, majd az ellenőrzésnél látni fogod, hogy állsz a 

tervezetthez képest és tudsz majd korrigálni  
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A táblázatos tervezéshez 

Célok Feladatok Határidők Mi kell hozzá? 

Mi van már meg? 
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Tervezés mind mapping-el: 

egy rövid leírást találsz itt, mi ez, hogy érdemes nekiállni, illetve egy saját példát. Ha ezt 

választod, külön lapon tudod elkészíteni, vagyis végy egy üres A3/ A4-es lapot, színes ceruzát,  

vagy filceket és kezdd el 

 

Mi ez, hogy csináljuk? 

A gondolattérképezés (mind mapping) egy vizuális kommunikációs technika, amely az 

emberi gondolkodás sajátosságaihoz illeszkedve jobb feldolgozást (megértést, meg- és 

lejegyzést) tesz lehetővé, mint a hagyományos módszerek.  

A gondolattérkép tárgya központi helyen van, A fő témák a központból ágaznak ki; 

Az ágak csomópontokba majd a központba kapcsolódó szerkezetet formálnak; 

Különféle színek, kódok, kiemelések, dimenziók tehetik szemléletesebbé. 

Fektetett lapon először a célt, központi témát középre írd fel, majd ebből kiágazva körbe írd a 

fő összetevőit. Ezután menj végig az első témán, feladaton és ami eszedbe jut, hogy kelleni fog 

hozzá, azokat az egyes ágakon bontsd tovább. Minden al-témát, feladatot, valami kulcs szóval 

jelölj, amiről eszedbe jut később is mire gondoltál! Ha egy ágat úgy érzel már lebontottál, 

akkor folytasd a következőt. De az is lehet, hogy folyamatosan váltogatod az ágakat, ahogy 

egyik után a másik témához jut eszedbe valami. Bármikor beszúrhatsz újabb dolgot bármelyik 

ágra, ennek hagyj is egy kis helyet. A lényeg, hogy akkor van kész, ha elsőre úgy érzed 

körbejártad (gondolatban és a papíron is) a témát, azaz a kiválasztott célt. Felírtad a főbb 

feladatokat, lépéseket és azt sem felejtetted el alábontani, hogy milyen lépések kellenek a főbb 

feladatok eléréséhez.  

A mind-mapping nemcsak jól mutat, de jól tudja az agy is feldolgozni, ha egyre vékonyabban 

a nyilak, elágazások, és egyre kisebbek a betű, ahogy kifele haladunk.  Bármilyen jelzést, 

keretet, írásmódot és színt alkalmazhatsz, ahogy tetszik. 

Ha úgy érzed megvagy, itt is tudsz határidőket írni a kulcsszavak mellé, úgyanúgy mint fent, 

negyedévet, hónapot, vagy akár konkrétabbat is. Azt javaslom, legalább a második, esetleg 

harmadig szintig írj valamilyen határidőt magadnak, vagy más néven mérföldkövet. 

Végül nézz rá egyszer, fuss át rajta, ha úgy érzed még csinosítgasd kis ábrákkal, 

szimbólumokkal, ha valami feltűnt, hogy kimaradt, még írd, rajzold bele. 

Szerintem kb. 15-20 perc egy célt, témát végig gondolni és lerajzolni, de ha nagyon aprólékos 

vagy, lehet több is. Egyszerre egy , max. két céllal foglalkoznék, mert utána elfárad az agy és 

talán a kéz is. 

Amit első körben nem tudsz befejezni, azt bármikor előveheted és folytathatod, 

tovább bonthatod, vagy másik céllal is megcsinálhatod! 

Nagyon érdekes lesz ezt a rajzot bármikor elővenni, akár ki is teheted valahova, nagyon 

inspiráló, motiváló lesz. Ja, és ha úgy érzed, a főbb lépéseket, határidőket akár táblázatban is 

rögzítheted! 
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Saját példa:  
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Jegyzetek a mind-mapping-hez 

Ha ezt az eszközt használod, talán érdemes pár dolgot felírnod, vagy mert nem fér az ábrára, 

vagy mert az ábrát nézve jut eszedbe. Ez lehet valami új öltet, vagy valamelyik kulcsszó 

kifejtése, akár feladatok részletezése, határidők adása, stb… 

A lap felét vonalasra hagytam az íráshoz, a másik felét üresre, ha valamit csak skiccelni, 

rajzolni akarsz. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

  



Az Én Jövő Évem 2019 - Megoldásműhely 

 

Oldal 28 

 

Jegyzetek a tervezéshez: 

Ezeket az oldalakat arra hagytam, ha akár a célkitűzés, akár a tervezés közben valami érdekes 

gondolatot jött, akkor azt jegyezd fel. 

Lehet ez például a big dream gyakorlat és a célok összevetéséből, pl. újabb célok, tervek 

kovácsolódnak a fejedben, vagy pont a célok hatására képzelnél valamit máshogy az ideális 

jövő évi napodon, heteden (de visszahúzni szigorúan nem szabad magadat)! 

Az is lehet, hogy a nagy tervezés közben magadról tudtál meg valami érdekeset. Pl. azt, hogy 

az erőforrásaidat mennyire használod. Vagy akár, hogy miben vagy még jó, vagy milyen 

témában lenne érdemes jobban elmélyedned. Bármi jut eszedbe, érdemes feljegyezni 

későbbre, még hasznát veszed akár ezen terveid megvalósításában, akár csak úgy általában az 

életedben, önmagad jobb megismerése során. 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
További jegyzetek nem írásos formában: 
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LEZÁRÁS 
 

Lassan a feladatok végére érünk. A csoportos alkalmon itt most azt csináltuk, hogy mindenki 

gondolatban végigment az évtervezés elmúlt óráin, gyakorlatain, és átgondolta, mivel 

gazdagodott, mit visz el magával, mi a volt a legfontosabb felismerés, tanulság, amire a 

gyakorlatok során rájött. Ezt tedd meg Te is, gondold át azt a pár órát, amelyet a tervezéssel 

töltöttél, és az alábbi sorokban írd le, bármi extra dolgot „elviszel” magaddal a következő 

napokra, hetekre, pláne a következő évre. 

A másik pedig, hogy találd ki, mi lesz az az első dolog, amit akár a tervezés – a feladatok 

alapján már másnap elkezdesz. Valami, aminek már elkezdesz utánanézni, olvasni, utána 

járni, valamit, amit elkezdesz megvalósítani. Akár csak egyetlen pici lépéssel is. Nagyon 

fontos, hogy bármi apró legyen is, valamit kezd el másnap, mert már itt tud elbukni az egész 

terv.  

Ha viszont egy icicpici lépést már másnap megteszel, akkor az adhat motivációt az azutáni 

napra, hétre, hogy a következő pici lépést is megtedd, és így tovább, amíg eléred a célod! 

Legyen ez a lezárás a Te saját belső zárásod. 

Természetesen, bármikor visszatérhetsz bármelyik gyakorlathoz, most már nemcsak a vázát, 

mikéntjét tudod a feladatoknak, a folyamatnak, ahogy eljuthatsz a vágyakból a konkrét 

feladatokig, hanem saját tapasztalatod is van arról, hogy neked mi, hogy működik. 

Bármelyik anyagot, lépést és feladatot szabd magadra, változtass rajta, ha úgy jobban beválik! 

 

Mit viszel el magaddal, mi a következő lépés, mi a vállalásod: 

 

Tanulság, felismerés magamról, a munkáról, a vágyaimról, jövő évről: 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

Vállalom, hogy az alábbiakat már holnap elkezdem a vágyaim megvalósításához: 
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_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

 

Amit elviszek magammal ma innen egy szóval (bármi, amit tanultál magadról, hallottál 

mástól, ki akarsz próbálni, vagy csak megjegyezni): 

_____________________________

_____________________________   
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TOVÁBBIAK 
 

Köszönet 

Először is ezúton is köszönöm, hogy „velem tartottál” ezen az izgalmas tervező programom. 

Remélem nagyon sok érdekes és hasznos dolgot fedeztél fel magadban, amit holnaptól, a 

nagybetűs életben azonnal tudsz használni. 

Kívánom, hogy a megálmodott vágyaid teljesüljenek, ahogy leírtad, lerajzoltad, de ha nem is 

pont ugyanúgy sikerülnek, akkor is légy magadra nagyon-nagyon büszke. Azért is, hogy 

végigcsináltad ezeket a gyakorlatokat és azért is, mert ezzel már tettél magadért, hogy kézbe 

vedd az életed hajójának irányítását. 

Remélem tetszett a program, a gyakorlatok, az eszközök is. Ha bármi gondod, problémád 

adódott kérlek keress meg, írj, vagy hívj, hogy akár legközelebb jobb legyen bármelyik 

programom, vagy, hogy kárpótoljalak az esetleges problémáidért. 

 

 

 

További lehetőségek 

Arra hívlak, hogy a tervező füzet kitöltését vidd tovább az év során. Ha ebben a megkezdett 

folyamatban segítségre van szükséged gyere el hozzám egy személyes konzultációra, vagy 

jelentkezz egy skype konzultációra, akár egy egyéni coaching-ra, vagy a következő tervező, 

esetleg követő eseményre.  

Az év tervező füzetet letöltők számára időközönként küldök egy követő email-t, amelyben 

megkérdezem, hogy álltok a tervekkel, változott-e valami, milyen sikerek értek, vannak-e 

elakadásaitok. Ezekre válaszként szívesen veszem a visszajelzéseiteket, amelyre reagálni 

fogok mindenkinek! 

A megadott email címed alapján hírlevélben fogom neked elküldeni részletesebben 

bemutatva a további lehetőségeket. 

Természetesen, ha akár a követő email-t, akár a hírlevelet nem kéred, bármikor le fogod tudni 

mondani! 

Akár velem, akár nélkülem a következő oldalon található követő feladatokra segítségével 

időnkét nézz rá a terveid állására! 
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A munkafüzet további használata 

 

Végül, de nem utolsó sorban néhány gondolat, ötlet és üres oldal arra, hogyan használd ezt a 

kis Év tervező füzetet az új év során arra, hogy visszanézd a terveid, megnézd, hogy haladsz 

velük, kell-e módosítani, mert esetleg valamelyik irány, feladat nem vált be, nem sikerül 

megcsinálnod, vagy csak hogy leírd mivel meddig jutottál.  

1. Fejezd be 

Akár egyedül, akár csapatban csinálod, pár óra alatt el lehet fáradni az ilyen feladatokba, még 

ha azok feltöltőek és kreatívak is. Ez a pár óra vélhetően kevés lesz arra, hogy minden 

témádat, célodat megtervezd, így maradni fog, amit később kellene befejezni. Ha többen 

kezditek el, az azért is jó, mert együtt be is tudjátok fejezni, és így biztosabb, hogy meg is 

csináljátok, mert noszogatjátok egymást, de motiváljátok is. 

Ahogy én tudok segíteni ebben: tervezetten a két ünnep között küldök nektek egy email-

t, ahol megkérdezem, hogy álltok a tervezéssel, befejeztétek-e amit akartatok? Kérni fogok 

visszajelzést is, így én is tudlak egy kicsit ösztönözni 

 

2. Ellenőrizz, frissíts 

Ezután pedig nincs más dolgod, mint, hogy elkezd megvalósítani. Na jó ok, ha ez mégsem 

menne, akkor arra ott az ön-ellenőrzés. Ami nem más, mint, hogy nézd át hogy állsz a terveid 

megvalósításával, elkezdted, folyamatban van, végeztél, vagy sehol nem állsz?  

Előbbi esetekben érdemes valamilyen módon jelölni az ábráidon, vagy táblázatodban, amivel 

kész van, vagy haladtál, mert az is inspiráló. Utóbbi esetben viszont érdemes átgondolni, hogy 

jó úton vagy-e, tényleg azt akarod-e elérni és jók-e a feladataid, határidőid. Ha nem, akkor 

következő pont. 

Ahogy én tudok segíteni ebben: 3, 6 és 9 hónap múlva fogok egy-egy egy email-t küldeni 

nektek, ahol megkérdezem, hogy álltok a tervezéssel, befejeztétek-e amit akartatok? Kérni 

fogok visszajelzést is, így én továbbra is foglak ösztönözni Titeket 

 

3. Újratervezés 
 

Ha pedig arra jutsz, hogy nem jó az irány, cél, feladat, határidő, akkor bizony érdemes 

átgondolni mi nem jó ezek közül és akár elölről újra kezdeni. Akár átgondolni mire vágysz, 

abból milyen célt terveznél és azt hogyan valósíthatod meg. Nem szégyen ez, és sokkal jobb, 

mintha félelemből, csalódásból inkább hagyod az egészet, mert neked ez úgyse megy. Inkább 

kezdd újra, mint semmit ne csinálj. Attól nem lesz jobb, csak rosszabbul érzed majd magad. 

 Ahogy én tudok segíteni ebben:  a már emlegetett email-jeimben erre is rá fogok 

kérdezni és bátorítani foglak pár szóval arra, hogy újratervezz ha nem megy!  



Az Én Jövő Évem 2019 

 

Oldal 33 

Frissítés, módosítás, ellenőrzés – táblázatos formában 

Célok Feladatok Határidők Mi kell hozzá? 

Mi van már meg? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

És ne felejtsd el megünnepelni amit elértél! 
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Sok sikert nemcsak a tervezéshez, de a megvalósításhoz is. 

 

Kívánom, hogy ne csak Találd meg ezáltal is a Saját utadat, hanem menj is végig rajta! 

 

Ha tetszett a kiadvány, nézz körül a megoldasmuhely.hu web oldalon az újabb lehetőségek-, 

programok-, cikkek-, anyagokért! 

 

Emese 


