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KÖRUTAZÁS AZ ÉLETEDBEN 

 
Az Én Utam e-Könyv  

 

 

Célom ezzel az e-Könyvvel, hogy Te is kezdj használatba venni egy olyan bevált módszert, amellyel 

elindulsz azon az úton, ahol saját magadat megismered, mire vágysz, mit szeretnél elérni, ehhez képest 

hol tartasz most, és mit kell tenned a célért. 

Szikora Emese 

Megoldásműhely 

 

 

 

"Meg tudlak tanítani arra, hogy miként kell átkelni a folyón, 

meg tudlak tanítani arra, hogy miként kell felmászni egy hegyre,  

de azt nem tudom neked megmondani,  

hogy hol van a te folyód és hol van a te hegyed."  
Jorge Bucay 
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Előszó 

 

 

Kedves Olvasó, 

 

Köszönöm a bizalmadat, hogy megvásároltad ezt az e-Könyvet, amely tulajdonképpen egy kisebb 

tréning sorozat. Miért sorozat? Úgy gondolom, hogy ez a könyv a maga 8 fejezetével (témával, 

gyakorlatokkal) több, mint egy mini-tréning, de még kisebb, mint egy igazi nagy tréning. Olyan mintha 

több mini-tréninget csomagoltunk volna össze és így lett belőle ez a struktúra és könyv. 

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 az e-könyvben nyolc fejezetbe csomagolva olyan tudnivalókat és gyakorlatokat találsz, amelyek 

segítenek elindulni és rálépni arra az útra, amely az általad vágyott élet felé vezet. 

És ne felejtsük el a könyv mellé kapott bónuszokat, amelyekhez a hozzáférést a könyv letöltésével egy 

időben kaptad meg. Itt találsz segédanyagokat, hang és kép, valamint letölthető sablon formájában, 

de kérhetsz segítséget, küldhetsz üzenetet is! 

Figyelem, a könyv nem orvosság, de még csak nem is csodaszer. Ez egy keret, egy eszközrendszer, amit 

használhatsz, ami sokat segíthet, de Neked kell feltölteni tartalommal. Ahogy Te tudod azt is, hogy mi 

nem jó az életedben, ugyanúgy Te tudsz rájönni, miben szeretnél változtatni és megoldani is Te tudod.  

Nem hiszed? Próbáld ki a lenti gyakorlatokat! 

Tapasztalatom szerint, ha tanácsadó, látó, jós, asztrológus, de akár egy pszichológus, vagy egy jó 

barátod megmondja a tuti megoldást, az csak ideig-óráig fog segíteni neked. Aztán rájössz, hogy nem 

egészen jó, hogy nem olyan irányba visz, amerre szeretnél menni.  

 

MERT NEM A TE MEGOLDÁSOD! 

Ezért dolgoztam ki az ÉN Utam módszert (és a többi online tréningemet), mert hiszem, hogy a megoldás 

mindenkiben ott van, bármire, csak a felszínre kell hozni. És ebben segít ez a mini-tréning könyv. 

Sok sikert és jó fejlődést, változást! 

 

Emese 
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© Szikora Emese 2019. Megoldásműhely 

Minden jog fenntartva. Az e-könyv bármely részét vagy egészét tilos sokszorosítani, másolni, vagy közzétenni a 

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

saját célra korlátlan alkalommal letölthető.  

Jelen dokumentum az eredeti, teljes e-könyv részlete, betekintésre szolgáló, ingyenesen megtekinthető 

minta. 

  



  Körutazás az életedben e-könyv 

 

© 2019 Megoldásműhely  6. 

 

1. Saját magam megismerése  
 

Az első leckében olyan gyakorlatot találsz, ami segít felmérni, hogy életed mely területén hogy állsz. 

Ehhez kapsz egy bevált eszközt, amelyen némi gondolkodás után be tudod jelölni az adott terület 

jelenlegi szintjét, majd ez alapján tudod kiválasztani – ha még nem tudod – hogy melyik terület(ek)kel 

akarsz a tréningben foglalkozni.  

Kiválaszthatsz több területet is, ebben az esetben a további leckéket javasolt minden területre külön-

külön is elvégezni, vagy az összefüggő területeket együtt kezelni. 

 

 

 

1.1. A lecke felépítése 
 

/A leckét az alábbi sorrendben javasolt végigcsinálni/ 

1) Életem feltérképezése egy eszközzel A / B módszerrel 

2) Ezek alapján a „munka” terület(ek) kiválasztása, azaz amivel dolgozni fogsz 

 

A. Lista 

Amennyiben a listás gyakorlatot akarod elvégezni, akkor nincs más előzetes feladatod, mint letölteni 

INNEN a szükséges táblázatot, sablont és elhelyezni a kiválasztott könyvtárba, vagy a sablonnak 

megfelelő táblázatot beilleszteni a nagyobb naplódba, vagy kinyomtatni és papíron eltenni az erre 

használt mappába. 

 

B. Életkerék 

Ha az életkerék nevű feladatot választjátok, akkor is javasolt letölteni INNEN a megfelelő mintát, amit 

kivételesen papíron lehet a legjobban kitölteni, mert úgy biztosan az első gondolatot fogod bejelölni. 
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Így a letöltés után javaslom kinyomtatni. Viszont utólag, hogy elektronikusan is meglegyen, 

bejelölheted a word dokumentumban is. 

 

EGY ELŐZETES TANÁCS A GYAKORLATOKHOZ: 

 

Akár gyakorlathoz végrehajtása közben, akár teljesen máskor eszedbe jutó ötletekhez javasolok 

valamilyen NAPLÓ vezetését a tréning időtartama alatt (lehet papír, elektronikus). 

 

 

Mivel a 21. században vagyunk, és a tréning is online elérhető, ezért nem biztos, hogy mindenki egy 

papír füzetet, kis könyvet fog választani erre a célra (bár azt is nyugodtan). Lehet létrehozni egy 

jegyzetfüzetet akár a gépünkön pl. word-ben, vagy más szövegszerkesztőben, de akár valamelyik 

internetes jegyzetelő alkalmazásban is: pl. én ez evernote-ot (evernote.com) használom ilyen célokra, 

mert azt bármilyen eszközről, bárhonnan elérhetem. 

Aki elektronikusan fogja vezetni a jegyzeteit, azoknak egy ötlet, hogy valamilyen rendszerben 

strukturálják a „bejegyzéseket”, pl. leckénként, témakörönként, vagy naponta, hogy könnyen vissza 

tudjátok keresni. 

Mivel több sablont le lehet tölteni, amelyek külön file-okként fognak megjelenni, így az is megoldás 

lehet, ha nyittok egy mappát, könyvtárat valahol a számítógépen és oda helyezitek el a file-okat. 

A másik fontos dolog, amit előkészületként kérek és javasolok számotokra, hogy minden gyakorlatot 

próbáljatok úgy ütemezni, olyankor végezni, amikor nyugalom, csend van körülöttetek. A Tv előtt, a 

vagy körülöttünk szaladgáló, beszélgető családtagokkal nem tudunk megfelelően odafigyelni arra, amit 

csinálunk, így az eredmény is csak fél siker lesz… 

 

1.2. Életem feltérképezése 
 

A LISTÁVAL 

a) GONDOLD ÁT, HOL TARTASZ MOST 

A feladat itt annyi, hogy egyszerűen gondolod át, hol, hogy áll most az életed. Itt most direkt nem 

mondok egyelőre példákat, területeket, biztosan eszedbe fog jutni azonnal több része is az életednek.  
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Nagyon hasznos azt is tudni, hogy hol van elégedett az életeddel, de itt most nem ez lesz a fontos a 

további munkához. Viszont ha ennek tudatosítása számodra érdekes, mert önbizalmat, vagy erőt ad a 

nehezebb területekhez, akkor kérlek, írd le azt is egy listába! 

 

b) LISTÁZD, AMIN VÁLTOZTATNÁL 

Azok közül, ahol valamit máshogy szeretnél csinálni, egyszerűen készíts egy listát. Nincs szigorú szabály. 

Bármit írhatsz, saját szavaiddal, csak írd le azt a területet, témát, problémát, ami tudod, hogy most az 

életed része, de szeretnél rajta változtatni, megszabadulni tőle, mást, máshogy csinálni helyette, stb. 

 

c) NÉZD ÁT A LISTÁT 

Most nézz rá egy kicsit erre a listára, szánj erre pár percet. Ez azért fontos, mert sokan (nem mindenki) 

hajlamosak vagyunk arra, hogy csak végigfuttassuk a gondolatainkat valamin, aztán már lépünk is 

tovább a következő feladatra, témára.  

Ha viszont kicsit adunk időt magunknak arra, hogy átgondoljuk, átértékeljük, amit írtunk, akkor rögtön 

érdekes dolgokat vehetünk észre. Lehet, hogy van olyan a listán, amit eddig is tudtál, de találhatsz olyat 

is, ami teljes meglepetés, vagy olyan, ami szinte sokkol.  

 

Problémás területek 

párkapcsolat, kommunikáció 

munka 

munka – szabadidő egyensúlya 

 

 

d) EGÉSZÍTSD KI 

Már csak annyi van hátra, hogy kicsit elemezzük és pontosítsuk a lista elemeit, tehát fogj egy területet 

és gondold át ezt a két dolgot: 

 Mit nem szeretek/ mi nem jó 

Itt arra gondolj és azt írd le, hogy az a probléma miért okoz neked gondot, miért került a listádra. Ezzel 

az is kiderül, hogy hirtelen felindulásból írtad-e le (az sem baj, az is fontos információ), vagy tényleg 

valós probléma. 

Itt sem szeretném megszabni, hogy mit, hogyan írj. Saját szavaiddal írd le, mi zavar a problémában, 

miért nem szereted azt a helyzetet, mit okoz ez számodra, mi nem jó neked. 

 Mi az oka? 
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Ez a lépés már kicsit nehezebb rész, mert erre általában nem tudjuk kapásból a választ. De ez nem baj! 

Azért van ez a tréning, hogy ezt megfejtsük.  

Ez az a feladat, amit először olvass el, gondolkodj rajta pár percet, ha jön valami, írd le, de ha nem, 

vagy nem mindenhez, akkor tedd félre. 1-2 órára, akár 1-2 napra. 

Hogy úgy mondjam, hagyd, hogy dolgozzon benned. Időnként persze vedd elő, nézz rá, ha eszedbe jut 

valami, írd a listára, majd tedd újra félre. Ezt tedd meg párszol, csak rajtad múlik, mennyi időt adsz 

magadnak. Én tapasztalatból azt javaslom, hogy kb. egy hetet szánj rá, de ettől nyugodtan térj el, mert 

mindenki más, máshogy működik. 

 

Problémás terület Mit nem szeretek/ mi nem jó Mi az oka? 

munkahely nem elég kreatív, favágás, unalmas 
multi, a munkám jellege,  
a hozzáállásom – már utálom 

párkapcsolat keveset beszélgetünk kevés idő, nem érdekeljük egymást? 

   

   

 

AZ ÉLETKERÉKKEL 

Az Életkerék nevezetű eszközt is használhatod a területek feltérképezéséhez.  

Ez egy kör, ahol minden cikkely egy területet jelképez, ahol be kell jelölnöd 0 és 10 között milyen 

szinten állsz.  Majd ha erre ránézel, egyből látszik milyen területen vagy alacsonyabban, amelyből némi 

átgondolás után, kérdések hatására kirajzolódik mivel érdemes foglalkoznod. 

Nézzük hogy működik, hogyan kell kitölteni: 

a) MELYIK TERÜLET MIRŐL SZÓL 

Az életkerék 8 cikkelyből áll, amely az életünk egyes területeit jelképezi, nézzük ezek alatt mit lehet 

érteni (egyébként Te értelmezheted máshogy is, rajtad múlik, mi alatt mit gondolsz. A lényeg, hogy 

amit itt az első gyakorlatban vettél értelmezésnek, azt következetesen használd végig a tréningen). 

- SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉS: önmagunk, hol állunk ahhoz képest amit el akarunk érni, hogy ne 

csak sodródjunk  

- SZELLEMI ÉS TESTI EGÉSZSÉG: szűkebb, tágabb értelemben is nézve, testünk, lelkünk, 

gondolataink minősége, lelki békénk ahol most van az általunk jónak tartotthoz képest 

- KARRIER, ÖNMEGVALÓSÍTÁS: munka miből jelenleg élünk, amiben most dolgozunk ahhoz 

képest, amit csinálni szeretnénk, hivatásunkhoz, amiben megvalósítjuk álmainkat 

- PÉNZÜGYEK, ANYAGIAK: anyagi helyzetünk, ingatlanok, tárgyak, készpénz, napi, havi 

pénzügyeink, ahogy most van, amilyen anyagi szinten szeretnénk élni 
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- SZÓRAKOZÁS, FELÖLTŐDÉS: ahogyan pihenünk, kikapcsolódunk jelenleg, ahhoz képest ahogy 

úgy gondolnánk jó lenne, ami elég lenne, amit hobbyként szeretnénk  

- TÁRSAS KAPCSOLATOK: pár, családi és minden szűkebb kapcsolatunk, akár közvetlen 

munkahelyi, főnök, beosztott kapcsolatok, ahogy jelenleg működnek ahhoz képest ahogy 

érintkezni szeretnénk velük  

- OTTHON, CSALÁD: magánéletünk, hogyan élünk, az érzelmek megélése, kezelése, bővebb 

értelemben ide tartozhat  minden ami körülöttünk van, befolyásol: ahol lakunk, dolgozunk, 

ahogy most érezzük magunkat ahhoz viszonyítva, amilyen környezetben tökéletesen éreznénk 

magunkat 

- SPIRITUALITÁS, VEZÉRLEV: amiben hiszünk, elveink, kapaszkodóink, akár vallás, hit, akár 

eszme, gondolkodásmód, mennyire élünk a saját elveink szerint, mennyire ismerjük miben 

hiszünk, ahhoz képest ha ezzel teljesen összhangban élnénk 

 

b) HOGYAN TÖLTSÜK KI 

Bejelölés 

Az előkészületek során letöltötted, kinyomtattad, megnyitottad magát az Életkerék sablont. 

Már azt is tudod melyik terület, cikkely kb. mit jelent – esetleg ezt gondold át, neked is jók ezek a 

jelentések, vagy kicsit máshogy akarod az egyes területek nevezni, tartalommal feltölteni. Ha igen, 

akkor nyugodtan írd át az elnevezéseket, vagy gondolatban, esetleg írásban is rögzítsd a Naplóban, 

hogy mit értesz alattuk. 

Ezután már nincs már dolgot, mint hogy RÖVID gondolkozás után jelöld be minden egyes vonalon, hogy 

az életed adott területén hol tartasz most. Fontos, hogy ne agyalj rajta sokat, mert az már nem az 

igazság lesz. Ha hosszan gondolkozunk valamin, általában elkezdünk pro és kontra érveket 

felsorakoztatni magunkban, hogy valójában nem így van, nem is jól gondoltam először, és így 

megváltoztatjuk az első és valódi véleményünket.  

Minden skálán 0 és 10 között adhatsz pontot az adott résznek, 0 a ahol legkevésbé érzed jó helyen 

magad, 10 pedig ahol leginkább úgy működsz, ahogy szeretnél. 

Nnagyon fontos: ne külső elvárásokhoz, vagy a médiából, barátoktól, családtól látott szintekhez 

hasonlítsd. Kizárólag saját magadhoz. Tehát az legyen a 10 pont, ami Szerinted, Neked, a Te életedben 

lenne a legjobb.  

Ne felejts el, mindenkinek más az élete, mindenkinek más a fontos, és mindenkinek megvan a joga, 

hogy úgy élje az életét, ahogy akarja! 

Most kb. így nézhet ki az Életkereked: 
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Összekötés 

Ha megvagy minden terület bejelölésével, kösd össze sima egyenes vonallal a bejelölt pontokat. 

Használhatsz vonalzót, de nem fontos, elég ha kb. egyenes a vonal, a látvány lesz az érdekes, nem a 

mértani pontosság (pont ezért nem teljesen pontos maga a sablon sem, hogy ne az vigye el a 

figyelmet). 

c) NÉZZÜNK RÁ 

Ezzel kialakult egy „életkerék”. Azért idézőjelben, mert ahogy látjátok, ez a kerék (kivéve, akinek 

minden egyes életterülete ugyanolyan szinten van), nem teljesen KEREK. 

Az én példámban pl. így nézne ki: 

 

 

és persze talán már mondanom sem kell, hogy NEM BAJ, ha még nem kerek, hiszen azért vagyunk itt, 

hogy azzá tegyük, még pedig úgy tegyük kerekké, hogy minél közelebb legyen minden érték a 10-eshez.  
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Nézd át az ábrát, gondolkodja el rajta, futtasd végig a szemed először összességében, aztán a 

részleteken.  

Nagyon nagy lépés, hogy elkezdted ezt a tréninget. Tényleg nagyon nagy. Kicsit talán durva hasonlat, 

de olyan, mint amikor a nagyivó először belátja, hogy Ő függő és elmegy ez első AA ülésre. 

Megtetted az első lépést! 

És lehet, hogy fáj, amit valahol látsz, de ezen túl kell lendülni, meg kell érteni, fel kell dolgozni, aztán 

Hajrá, tegyél érte, hogy jobb legyen! 

Hiszen ezért vagy itt! 

d) ÁTGONDOLÁS 

Szóval adj időt magadnak, gondold át, elmélkedj rajta, idézz fel eseteket, amik alátámasztják, hogy 

valahol jobban, valahol alacsonyabban állsz. 

Gondolkodhatsz azon is miért érzed úgy, hogy valamilyen területen messzebb vagy a vágyott állapottól, 

és azon is, hogy más terülten mi segített ahhoz, hogy magasabb szinten tudd megvalósítani. 

Bármi eszedbe jut fontos és érdemes leírni a Naplódba. Később hasznát veszed majd! 

Erre hagyj magadnak ár napot, pl. egy hetet (de ez is rajtad múlik a sebességeden, a többi 

elfoglaltságodon, nincs szabály), aztán a következő gyakorlattal továbblépünk! 

 

1.3. Ezek alapján a „munka” terület kiválasztása 

 

Azaz amivel dolgozni fogsz. 

 

a) KIVÁLASZTÁS  

Tehát az első gyakorlat végeredményeképpen vagy egy kitöltött problémás terület listád, amelyek 

alapján, ha minden igaz, van már egy elképzelésed arról, mivel szeretnél a tréningen, vagyis az 

életedben most foglalkozni. 

Ha így van, akkor egyszerűen válaszd ki, jelöld be, írd le ezeket a területeket. Javaslom, hogy írd mellé 

ezt is, hogy miért akarsz ezzel foglalkozni, azért mert zavar valami, feszít, vagy mert nagyon alacsony 

pontot adtál rá? Esetleg ez a terület visszahúz, a mindennapi életedben okoz problémákat? 

Ehhez is készítettem neked egy egyszerű sablont, amit használhatsz, de természetesen teljesen 

szabadon választott, hogy miként jegyzeteled le.  Tettem egy megjegyzés oszlopot is, ha bármi fontos 

dolgot még fel akarsz írni a területhez, vagy a kiválasztásához. A sorszám oszlopot először nem kell 

kitöltened. 

 

Sorszám Munka – terület Kiválasztás okai Megjegyzés 



  Körutazás az életedben e-könyv 

 

© 2019 Megoldásműhely  13. 

1 munka kreatívabbat szeretnék új, vagy másként 

2 párkapcsolat keveset beszélgetünk kommunikáció 

    

 

 

 

b) DOKUMENTÁLÁS 

Ez alatt semmi extrát nem kell érteni, mint a már mutatott táblázat vagy lista kitöltését és mindig fontos 

és hasznos a Naplóba leírni a Munka közben felmerülő gondolatokat, ötleteket, vagy akár félelmeket. 

Később mindennek haszna és helye lesz! 

Ez mindig igaz lesz, akkor is, ha nem írom le külön (de azért igyekszem). 
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2. A jelen helyzet feltérképezése 
 

Az első leckében azt néztük meg, az életed mely területén hol állsz, majd kiválasztottad, milyen 

területekkel szeretnél először, azaz MOST foglalkozni. 

Ebben a leckében ezeket az élet területeket „elemezzük” ki még kicsit jobban, hogy pontosabban lásd, 

mi az, ami jó és érdemes megtartani, erősíteni, és mi az, ami nem jó azon a területen, amin változtatni, 

amit elhagyni, ami helyett mást csinálni lenne érdemes. 

A lecke végeredményeképpen olyan konkrét tételek (problémák, területek, szituáció, emberek, 

tárgyak, munkahely, stb) listája fog a rendelkezésedre állni, amelyekkel a további leckékben 

dolgozhatunk. 

Ha az előző leckében több területet is kiválasztottál, ebben az esetben ezt a leckéket is javasolt 

mindegyik területre külön-külön is elvégezni, vagy az összefüggő területekre együtt. 

 

A LECKE FELÉPÍTÉSE: 

/A leckét az alábbi sorrendben javasolt végigcsinálni/ 

1) Életem helyzete 

2) Ami jó, amit megtartok, erősítek 

3) Ami nem jó nekem 

4) Összegzés, amivel tovább dolgozom 

 

2.1. Életem helyzete 
 

A következő gyakorlathoz Idézd fel egy napodat: 

Akár a tegnapot, a héten egy sztenderd napot, vagy egy hétvégi napot, amit a munkáddal, majd a 

családdal töltöttél.. 
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a) GONDOL ÁT, HOGY ABBAN A NAPBAN MI VOLT JÓ ÉS MIÉRT? 

Aztán ha megvan, akkor általánosíts, azaz általában mit szeretsz a napjaidban, amit a családoddal, 

barátaiddal, illetve a munkahelyeden, vagy máshol munka közben töltesz? 

 ami feltölt, boldoggá, vidámmá tesz, úgy érzed visszanézve egy jó nap volt 

 szituációk, amit Te tettél, mondtál, amit neked tettek, mondtál 

 mi történt, ki mit csinált, hol történt, mi lett az eredménye… 

 

b) GONDOL ÁT, HOGY ABBAN A NAPBAN MI VOLT ROSSZ, AZ MILYEN ÉRZÉST, 

GONDOLATOKAT OKOZOTT BENNED 

Aztán ha megvan, akkor általánosíts, azaz általában mi szokott idegesíteni, lehúzni a napjaidban, amit 

a családoddal, barátaiddal töltesz? 

 ami lehúz, szomorúvá, idegessé, rémültté, fáradttá, mérgessé, stb. tesz 

 ami ezt okozta: mi történt, ki mit tett, mondott, mi volt az a pillanat, ami elrontotta a dolgokat 

 milyen gondolatok jutottak eszedbe 

 mi játszódott le benned 

 

c) ÍRD ÖSSZE, MI KELLETT AHHOZ, HOGY AZ A) PONT SZERINTI JÓ DOLGOK 

MEGTÖRTÉNJENEK 
 mit tettél hozzá: érzelmet, tettet, gondolatot 

 ebből vond le a következtetést, miben vagy jó, mivel rendelkezel, amivel jobbá teszel 

pillanatokat, szituációkat 

 írd ezt össze, mellé a példát! 

 

Ami jó volt Mi volt az oka? Mi kellett hozzá,  
Mit tettél érte? 

Megjegyzés, 
következtetés 

sikerült megbeszélnem egy 
szakmai problémát – 
általában is így szokott 
lenni 

leültetünk, 
átbeszéltük, 
megértettük 

hajlandó voltam én is, 
többiek is időt szánni 
rá 
figyeltem rájuk, hogy 
megértsem 
együtt gondolkoztunk 

össze tudom hozni az 
embereket, tudok 
figyelni, értelmezni,  

    

    

 

d) ÍRD ÖSSZE AZT IS, HOGY SZERINTED MI MIATT TÖRTÉNTEK A B) PONT SZERINTI ROSSZ 

DOLGOK 
 mit okoztál Te magad, tettel, gondolattal, negatív érzelemmel 

 Amit más okozott szerinted, arra Te milyen tettel, gondolattal, érzelemmel reagáltál 
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 ebből vonj le következtetést arra, hogy mit nem tudsz jól kezelni, ha tudod, azt is írd le, mit 

nem csinálsz ilyenkor jól 

 

Ami nem volt jó Mi volt az oka? Mi kellett hozzá,  
Mi miatt történt? 

Megjegyzés, 
következtetés 

mérges voltam, mert egy 
rövid útszakaszon annyi 
lámpa volt és majdnem 
mind piros, én meg siettem 
volna – mindig ez van 
amikor sietek 

azt gondoltam nem 
kerülök, pedig 
ismertem az 
útszakaszt, ott így 
vannak beállítva a 
lámpák, ilyen a 
forgalom 

lustaság, most biztos 
nem így lesz, előre 
tudtam mégsem 
készültem fel rá 

ha nyugodtan 
átgondoltam volna, 
nem erőltetem, 
egyszerűbb lett volna; 
így is odaértem 
idegeskedés nélkül 

    

    

 

 

e) NÉZD ÁT A C ÉS D LISTÁT IS, GONDOLD ÁT 

Gondolkozz el rajta egy kicsit, érdekes elolvasni, amit leírták, rácsodálkozni, átgondolni, barátkozni 

vele, akár néhány dolgon meglepődni: jé, én ilyet szoktam csinálni. 

Összegezd egy kicsit a listádat: találsz benne hasonlóságokat, van, ami visszatérő probléma? Ha igen, 

akkor ezzel biztosan érdemes foglalkoznod, elemezned, valószínűleg itt van ideje és helye 

változtatásnak. 

A Jó napos listánál foglald össze akár külön is magadnak mindazt, amit Te tettél azért, hogy az a valami 

létrejöhessen. Ezeket majd a következő gyakorlatnál is felhasználhatod, de önmagában is fontosak, 

mert ezeket bármikor előkaphatod a tarsolyodból és használhatod bárminek a megoldásánál, ezért 

ezeket jól jegyezd meg. 

A Rossz napos listánál pedig érdemes megnézni, hogy gyakran jutnak-e eszedbe olyan dolgok, amelyek 

aztán nem igazolódnak be, vagy pont igen, talán mert arra gondoltál?! Nézd meg, hogy vannak-e 

jellemző szituációk, amikor automatikusan jön egy érzés, gondolat, és próbáld meg átgondolni, hogy 

az jogos-e. 

 

ÖSSZEGEZZ: 

 miben vagy jó – amivel elősegítettél jó dolgokat 

 milyen jellemző gondolataid, érzéseid vannak – amelyek a rossz szitukat kiváltották, vagy 

fordítva az eset váltotta ki a gondolatokat – ebből milyen problémákat látsz, akár magadban, 

akár körülötted 

 listázhatsz jellemző cselekvéseket, mondatokat is! 

És mindent írj le, jegyzetelt!!! 
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2.2. Ami jó, amit megtartok, erősítek 
 

JÓ TULAJDONSÁGOK 

Az önmagunk megismerése pedig azt is magában foglalja, hogy tisztába kerüljünk a jó és rossz 

tulajdonságainkkal, avagy az előnyeinkkel, erőforrásainkkal, és a korlátainkkal, tanítóinkkal. 

Hogy jól induljon ez az ismerkedés, először kezdjünk a jó tulajdonságainkkal. 

 

a) A FELADAT EGYSZERŰ: ÍRJUK ÖSSZE ELŐNYEINKET, JÓ TULAJDONSÁGAINKAT.  

Az előző feladat alapján ez már könnyű lesz. 

Ugyanis a jó dolgok azért történtek, mert Te valahogyan hozzájárultál. Lehet, hogy már eleve valami jó 

tulajdonságodat, tudásodat írtad a táblázatba, ekkor csak át kell másolnod azokat ide. 

 

b) HA ESETLEG NEM JUT ESZÜNKBE EGY SEM, AKKOR AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEKET 

AJÁNLOM: 

 

 megkérdezhetjük barátainkat, párunkat (de kérjük meg, hogy most csak a jókat mondja, a 

rosszakat NE).  

De a legjobb persze az, ha magunktól meg tudjuk mondani, hiszen az jelenti azt, hogy ismerjük 

magunkat… 

 

c) HA MEGVAN A LISTA, NÉZZÜK MEG, JEGYEZZÜK MEG, RAKTÁROZZUK EL 

Cél egyrészt, hogy mindig eszünkbe jusson, ha egy kis „belső” bátorításra van szükségünk.  

Mert ezek a mi energiatartalékaink, úgy is mondhatjuk, hogy erőforrásaink. 

Ezekből építkezhetünk minden nehéz szituációban, élethelyzetben, döntési helyzetben.  

Ha ezeket elővesszük, rájövünk, hogy minden nehézséget meg tudunk oldani, mindig jól tudunk 

dönteni, bármilyen feladatot jól végre tudunk hajtani.  

EZT SOSE ELEJTSÜK EL! 

 

d) TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSHOZ 

Ennek megfelelően fogjuk ezt a listát, az erőforrásainkat felhasználni a jövő felépítéséhez! 

Még ha van kedved, nézz rá még egyszer a listára és gondold át, miért is jó neked ez a jó tulajdonság, 

mi jut róla eszedbe, mire használhatnád. 
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Most ezt fordítsuk meg, hogy milyen előnyünket, milyen jó dologhoz használhatnánk. 

 

Jó tulajdonságaim Ötletek, megjegyzések 

kitartó amikor valami nem megy, próbálgatni 

lelkes amiben hiszek, amellett kiállni 

  

 

2.3. Ami nem jó nekem 
 

ROSSZ TULAJDONSÁGOK 

Bizony a Boldogsághoz nemcsak a pozitív dolgok, a dicséret, kikapcsolódás, öröm segít hozzá, de a 

negatív dolgok, hibák elfogadása, megfelelő kezelése is. Ezért negatív dolgokkal is fogunk foglalkozni a 

tanfolyam alatt, vagy azzal a céllal, hogy megtanuljunk velük együtt élni, vagy, hogy javítsunk rajtuk. 

 

a) ÍRD ÖSSZE A HIBÁIDAT, AMIT NEM SZERETSZ MAGADBAN, AMIK IDEGESÍTENEK 

Legfontosabb és sokszor a legnehezebb dolog ezekkel szembenézni,  

 van aki túlságosan is „szem előtt” tartja őket, folyamatosan a hibáit látja,  

 van aki meg szőnyeg alá söpri őket és nem hajlandó elismerni, hogy vannak, mégis idegesítik.  

Mindkét eset gátol minket a boldogulásban, ezért igenis őszintén elő kell venni őket és tudatosítani.  

Ezt tesszük meg azzal, ha leírjuk. 

Ezt csinálhatjuk fejből, de elővehetjük a Mi nem volt jó táblázatunkat és ugyanúgy, ahogy a Mi volt jó-

ból merítettünk ötleteket a jó tulajdonságainkhoz, ugyanúgy merítsünk a hibáinkhoz… 

 

b) ELŐVESSZÜK A HIBÁKAT EGYESÉVEL ÉS MEGDOLGOZZUK ŐKET.  

Először is nézzük meg, hogy ez tényleg hiba-e, vagy csak egy tulajdonság, ami néha még jól is jön. Ilyen 

pl. az alaposság, vagy a felületesség. Van, amikor ez kell, van amikor az.. 

Ha még mindig hibának látjuk, gondoljuk át, mi az ellentéte, amit már szeretnénk, ha olyanok lennénk, 

úgy viselkednénk.   

Most nézzük meg ezt az ellentétet, ez tényleg mi lennénk, ez tényleg jobb tulajdonság, jobban lehetne 

vele boldogulni? Ha úgy látjuk igen, tervezzük el, hogyan válunk ilyenné.  

Ha ez is megvan – és persze leírtuk -, próbáljuk ki. Akár most, akár a legközelebbi ilyen szituációban. 
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Nagyon fontos, hogy fogadjuk el magunkban ezt a hibát, addig is, amíg máshogy tudjuk 

kezelni. 

 

c) NÉZZÜK ÁT, GONDOLKODJUNK RAJTA 

Majd gondold át a munka végeztével, hogy érzed magad, elégedett vagy-e, hiányzik-e még valami, 

eszedbe jut még hiba, kezelés, megoldás? Gondold át részletesen, de nem húzd le magad túlságosan! 

Ha még maradt benned valami, de már nincs időd, folytasd holnap. 

 

d) A HIBÁK ELFOGADÁSA, FELDOLGOZÁSA 

Ehhez vegyük elő a hibáink listáját és nézzük át, melyik idegesít legjobban, melyik gátol legjobban 

bizonyos dolgokban?  

Húzzuk alá az első három „helyezettet” az előző szempontok alapján. Nézzük meg ezt a három „hibát”. 

Összefüggenek, vagy teljesen különböző területet fednek le?  

Gondolkozz rajta, segít, ha példákat idézel fel, amikor ez a hiba gátolt valamiben. Ezt azért csináljuk, 

hogy egy témával tudjunk részletesebben foglalkozni most, aztán a többivel később.  

Az első gondolatod vedd figyelembe, mert nem véletlen, hogy miért az jutott eszedbe, azzal tudsz 

most foglalkozni, arra vagy kész. A többinek is eljön majd az ideje, ne félj! 

 

SZÓVAL VEGYÜK ELŐ A „KEDVENC” HIBÁNKAT.   

Gondoljuk át, miben gátol ez a hiba minket, írjunk erről is listát,  

 egymás alá, lehetnek ezek szituációk, vagy amit el akarunk érni az életben, vagy kapcsolatok, 

valamiben változtatás, párkapcsolatban, feladatokban, munkahelyen, baráti körben, új dolgok 

felfedezésében, tanulásban. Bármi, csak írjuk le.  

 írjuk lehetőleg minél több ilyen gátolt terület mellé, hogy miért fontos az nekünk,  

 miért akarjuk elérni, megcsinálni, úgy viselkedni, változtatni, stb.… Mihez segítene hozzá, 

esetleg milyen célunkhoz? Miben változna meg az életünk, milyenek lennénk tőle?  

Ez nagy munka lehet, nem kell egyszerre, ma megcsinálni mindet, de ha több is eszünkbe jut, akkor 

írjuk le. Nem kell nagy körmondatokat, elég egy-egy szó, arról később is eszünkbe fog jutni mire 

gondoltunk.   

Mondok egy példát, hogy érthető legyen: 

 A hiba legyen a Lustaság.  

Amiben gátol:  

 rendszeres sportolás – fogyáshoz, jobb alakhoz,  

 angol tanulás – jobb munkahelyhez,  

 reggelenként sminkelés – szebb legyek, szebbnek érezzem magam,  

 a 30 napos program napló vezetése – fejlődéshez, stb. 

Ezeken keresztül látjuk, hogy mit érzünk, az életünkben miben gátol ez a hibánk.  
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Álljunk itt meg egy pillanatra és gondolkodjunk el egy kicsit a leírt, felsorolt dolgokon. Nézzük meg 

őszintén írtunk-e le mindent, tényleg így van, ez a hibánk ehhez vezet? Időzzünk el ezen egy kicsit.  

Ha eszünkbe jut valami, ne felejtsük el fölírni, hátha rájövünk, hogy ez a hiba nem is olyan nagy hiba. 

Vagy ha igen, akkor legalább tudatosítottuk 

Ha úgy érezzük kész vagyunk, olvassuk át párszol, gondoljuk át amiket felsoroltunk.  

 

HIBÁK FELSOROLÁSA 

HIBÁM Ellentéte Hogyan válunk ilyenné?  
vagy felismerés 

pl. halogatás mindent azonnal nem akarok ilyen lenni 

pl. hirtelen 
kimondom ami 
gondolok 

átgondolom mielőtt 
beszélek 

jelen a pillanatban, figyelek, 
gondolkozom, higgadt maradok.. 
ehhez meditáció, gyakorlás 

 

 

HIBÁIM GÁTLÓI TÁBLÁZAT 

HIBÁM Miben gátol? Miért fontos az nekünk (amiben gátol)? 

pl. Lustaság rendszeres sportolás –  fogyáshoz, jobb alakhoz 

 angol tanulás jobb munkahelyhez 

 

 

2.4. Összegzés, amivel tovább dolgozom 
 

 amit megtartok és erősíteni akarom, felhasználom erőforrásként 

 amit elhagyok, megváltoztatok, tanulok belőle, elismerem 

 

LELTÁR: 

 MAGÁNÉLETEM HELYZETÉBŐL: Ami a napomban jó, Ami NEM volt jó táblázat 

 JÓ TULAJDONSÁGOK 

 HIBÁIM 

 

a) VEDD ELŐ AZ 1. LECKE TÁBLÁZATAIT 
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Nézd át a problémás terület táblázatot. Érdemes a táblázatnál a példákat is átfutni (főleg most, hogy 

már összeírtad a jó és rossz tulajdonságaidat) és rácsodálkozni, ha vannak hasonlóságok, esetleg 

különbségek és ebből bármilyen következtetést levonni, bármelyik táblázatot módosítani, bármit 

átértékelni. 

 

b) FOGD AZ ELŐZŐ TÁBLÁZATOKAT ÉS NÉZD ÁT 

Itt pedig a Ami jó volt, Ami nem volt jó a napodban, hozzá pedig a Jó tulajdonságok és a Hibák, vagy a 

Hibák gátlói táblázatokat nézd össze. 

A jó volt/ nem jó volt-ban ugye szituációk vannak, és ahogy azokat mi okozhatta, te mit „tettél hozzá, 

érte”, akár pozitív, akár negatív. Ezek már a jó, rossz tulajdonságaink előhírnökei voltak, ezért érdemes 

még egyszer összenézni a tulajdonságainkkal.  Ha kimaradt valami, ellentmondást látsz, nyugodtan 

módosíts itt is. 

Már most is felfigyelhetsz arra, hogy a felírt jó, rossz dolgok, tulajdonságok hogyan passzolnak a 

kiválasztott élet területekhez, jellemző-e, hogy pl. a felírt problémák, okok, szituációk mely élet 

területedhez kapcsolódnak. Ha igen, akkor ezt jegyezd fel, meg, majd mindjárt ezzel is megyünk 

tovább. 

 

c) A MUNKATERÜLETEKHEZ VÁLASZD KI, MILYEN JÓ ÉS ROSSZ TULAJDONSÁGAIDAT 

TUDOD HASZNÁLNI 

Ha pedig megtaláltad az összefüggést a munka életterületed és a felsorolt esetek, tulajdonságok 

között, akkor kezd el ezekkel a párhuzamokkal dolgozni. 

Vagyis első lépésként nézd át, hogy amely részével az életednek dolgozol, ott milyen jellemző esetek 

történtek veled az elmúlt napokban (Jó volt, rossz volt), ott miket tártál fel, amelyek azokat okoztál, és 

ehhez milyen rossz, vagy jó tulajdonságodat vetted igénybe. Egyszóval, kezdj el még mélyebbre ásni 

magadban. 

 

d) KEZD EL GONDOLATBAN TERVEZNI, AMIT EL AKARSZ ÉRNI, HOGYAN TÁMOGATJÁK, 

AMIT MEGTUDTÁL MAGADRÓL 

Ha az előzőekkel megvagy, jutottál valamire, akkor továbblépünk.  

Akkor nézzük meg, hogy az adott területen a megismert tulajdonságainkat hogyan tudjuk felhasználni 

arra, hogy valamit elérjünk ott. Itt még mindig nem kell óriási dolgokra gondolni, tudod, sok kicsi sokra 

megy. Én az alábbi példát találtam az én esetemben, de az előzőek alapján nekem is sokkal többet 

össze lehetne, lehet majd írni. 

 

e) NÉZD ÁT A C ÉS D LISTÁT IS, GONDOLD ÁT 

 

Ez megint egy tömény és tartalmas gyakorlatnak sikerült. Remélem tetszik, amit megtudtál magadról! 
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Sőt kérem, hogy mindenképpen örülj neki, a jó és a rossz dolgoknak, érzéseknek, eseteknek is. Mert 

mindegyikből tanulhatsz, mind azért történik, van, hogy Te fejlődj. 

 

ÖSSZEGZÉS 

Kiválasztott élet terület Kapcsolódó jó/ rossz tulajdonság Hogyan, mire használhatom - 
ötletek 

párkapcsolat – azon 
belül kommunikáció 

empatikus érzem, hogy a páromnak nehéz 
napja volt, akkor még jobban 
figyelek, hogy türelmes legyek 
vele és átgondoljam mit 
mondok 

   

 

AMIVEL TOVÁBB HALADOK 

Kiválasztott élet terület Kapcsolódó jó/ rossz 
tulajdonság Hogyan, mire 
használhatom 

Mit érhetek el vele Hogyan támogat ebben 

párkapcsolat – azon 
belül kommunikáció 

empatikus 
 
érzem, hogy a páromnak 
nehéz napja volt, akkor 
még jobban figyelek, hogy 
türelmes legyek vele és 
átgondoljam mit mondok 

türelmesebben oldok 
meg dolgokat 
kitartóbb legyek 

nem beszélek, ítélek 
elhamarkodottan, 
többször próbálom, 
amíg már megy 
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3. Az előzőek alapján mit akarok elérni, célok, tervek 
 

Ebben a leckében elővesszük az előző feladatok eredményeit, a leltárt, azt, amit el akarsz érni, azokat, 

amelyek ebben támogatnak és mindezekből CÉLokat készítünk. Ehhez pedig kapsz egy csomó ötletet, 

kérdést a gondolkodáshoz, sablont a dokumentáláshoz.  

Majd ezekből a célokból konkrét tervet építünk konkrét feladatokkal, határidőkkel, megnézzük, mi kell 

hozzá és azt hogyan tudod megszerezni. 

 

 

a) AZ ELŐZŐEK ALAPJÁN CÉLOK, TERVEK MEGHATÁROZÁSA 

Ebben a feladatban elővesszük az előző feladatok eredményeit, a leltárt, azt, amit el akarsz érni, azokat, 

amelyek ebben támogatnak és mindezekből CÉLokat készítünk. 

Ahhoz hogy irányba állítsuk az életünket, először is meg kell találnunk az irányt.  

Vagyis azt, hogy mit akarunk elérni: CÉLJAINKAT.  

Csak azt tudjuk megteremteni: 

 amire vágyunk,  

 amit tudatosítunk magunknak,  

 hogy el szeretnénk érni 

Szóval, most már tudjuk miért érdemes célokkal foglalkozni, akkor hát hajrá. 

 

3.1. CÉLKITŰZÉS 

 

a) NÉZD ÁT AZ ELŐZŐ GYAKORLATOK EREDMÉNYEIT: 

Nézzük, miből mit használhatunk és hogyan az előző gyakorlatokból. Igazából bárhonnan 

inspirálódhatsz, a mindennapokból, utazásokból, otthoni dolgokból éppúgy, mint egy filmből, dalból, 

beszélgetésből, vagy gondolatodból. És végül, de nem utolsó sorban a Naplódból. 

 milyen „munka” területet választottál ki 

 ezeken a területeken fogsz most célokat megfogalmazni 
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1. Problémás terület lista – min akarsz változtatni 

Nézd át miket írtál fel. Majd azt nézd át, hogy ezek után milyen munkaterületet választottál ki. És már 

el is kezdhetsz gondolkozni azon, hogy ezen a területen, ismerve a problémákat (vagyis a kiválasztás 

okait), mit szeretnél elérni. 

Minden ötletet írj le, ne cenzúrázz!! Legjobb, ha egy sima lapon, üres dokumentumban elkezded 

egymás alá írni, ami eszedbe jut, de lehet összevissza is egy papíron. Nem kell strukturálni még! 

 

2. Életem helyzete 

Ebből a leckéből is megnézzük, mit tudsz hasznosítani: 

Ami volt/ Nem volt jó a napomban: 

Vedd elő az, Ami a napomban jó volt és az Ami a napomban NEM jó volt táblázatokat. Előbbit itt inkább 

arra fogod tudni használni, hogy amiben jó vagy, az segítheti a céljaid megvalósítását. 

A célkitűzéshez azonban azt tudod felhasználni, ami Nem volt jó, azaz zavar, idegesít, plusz annak 

okait… Mert ezekből kiindulva újra csak össze lehet írni dolgokat, amelyeket szeretnél elérni, 

megvalósítani. 

Jó tulajdonságaink, hibáink 

Ezek közül megint a hibákból tudunk inkább célokat kovácsolni, mégpedig főleg a Hibáim gátlói 

gyűjteményből. Amit Miért fontos az nekünk (amiben gátol) részbe írtál a táblázatba, fordítsd át azzá, 

amit szeretnél elérni és ezt is jegyezd fel. 

A jó tulajdonságokból pedig a Jó volt a napomban hoz hasonlóan nézd meg van-e, amit erősíthetsz és 

ezzel elérhetsz valamit, amire vágsz és máris kész az újabb cél ötlet! 

A többit pedig elraktározzuk, mint segítő erőforrás a megvalósításhoz. 

Érdemes az ilyenkor előjövő ötleteket, gondolatokat valahova jegyzetelni. 

 

b) ÍRD ÖSSZE A CÉLJAIDAT, AMIT SZERETNÉL ELÉRNI AZ ÉLET-EDBEN: 

Ezután már tényleg nincs más dolgot, mint hogy az ötletekből kezd célokat összeírni. 

Fogd meg a kiválasztott „munka” területeket, hozzá az ötleteket és gondold át, mi a legfontosabb, 

leghasznosabb, legérdekesebb. Egyáltalán mit tudsz célként megfogalmazni. 

DE emellett annyit elmondok, hogy a nagykönyvek szerint azok lesznek az igazán ütős és sikeres célok, 

amelyek úgy tudsz megfogalmazni, mintha már most is igaz lenne. Azaz kijelentő módban (nem 

feltételes, vagy vágyakozásként), jelen időben (nem úgy, hogy majd 10 év múlva talán ez, vagy olyan 

leszek) és konkrétak (azaz ez és ez lesz, így és így történik, nem általánosítás, vagy- vagy, esetleg, nem 

feltételesen, ha ez történik, akkor az lesz…). NEM, konkrétan! 

 

c) HOGYAN CSINÁLD 
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 Csak kezd el írni, ami eszedbe jut 

 

Bárhova írhatod: 

 Számítógépes dokumentum 

 Papír jegyzetfüzet 

 Mobil jegyzetelő alkalmazás 

 Megjegyzed, és később leírod 

Mit ne: 

 Egyelőre ne vess el semmit,  

 Ne csoportosíts, 

 Ne húzd ki, 

 Ne gondolj az akadályokra 

 Ne mondd, hogy lehetetlen 

Szisztematikusan: 

Szisztematikusan átgondolhatod az életed, hol szeretnél lenni 1 hét, 1 hónap, 1 év, 10 év, 50 év múlva 

 Hol jársz most az életedben? 

 Milyenek a hétköznapjaid? 

 Mivel töltöd a hétvégéket, szoktál utazni?  

 Mit csinálsz kikapcsolódásképpen?  

 Szereted a munkád?  

 Jól megvagytok a pároddal? 

 Rendben van a családi életed? 

 Ha öregkorodban (kinek mi számít annak, 60, 70, 80, 90 évesen) visszanézel az életedre, mikor 

mondanád azt, hogy hmm, ez egy jó élet volt eddig, legközelebb is így csinálnám?? 

 

d) DOKUMENTÁLÁS 

Miért fontos, hogy leírjuk a célokat? 

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

érni! 

Ugyanígy tűzhetsz ki célokat speciálisan a munka, hivatás területére. 

Ott indulj először onnan, hogy mi lenne álmaid munkája, majd abból reális célokat, végül a lentiek 

szerinti feladatokat tervezz. 

 

CÉL megnevezés Rövid leírás 

pl. megtanulok rajzolni  
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CÉL megnevezés Rövid leírás 

pl. jövőre új munkám lesz  

pl. két éven belül 
elvégzem a jogi 
egyetemet 

 

pl. holnaptól minden 
érzelmemet megélem 

 

 

 

3.2. TERVEZÉS 

 

a) VÁLASZD KI, MELY CÉLOKKAL DOLGOZOL 

Vedd elő a Céljaidat és válassz ki belőle először 1,2 vagy 3 olyat, amit közeljövőben, vagy legalább 

középtávon, 1-2 héten, hónapon, vagy maximum egy-két éven belül megvalósíthatónak tartasz. 

Azt javaslom, ezzel kezdd el a tervezést, aztán ha már megy és belejöttél, akkor térj át a nagyobb 

falatokra, azaz a hosszú távú, több éves, akár évtizedes megvalósítást igénylő célokra. 

 

b) A CÉL „KIFÜGGESZTÉSE” MAGAD ELÉ 

Tapasztalatom szerint valamire akkor tudunk jól koncentrálni (vagy kicsit spirituálisabban 

ráhangolódni), ha az agyunk arra fókuszált, amit pedig nagyon segít, ha az a valami a szemünk előtt 

van. Ezért én azt javasolom, hogy a kiválasztott munka célod, Függeszd ki magad elé. Azért az idézőjel, 

mert aki az egész tréninget az online világ jegyében elektronikusan végzi el, az valószínűleg nem akarja 

kinyomtatni az összes Célt, amivel dolgozik, hogy a szeme előtt legyen. 

 

c) KEZDJ EL TERVEZNI 

Fogd meg ezt a célt és gondold át, mennyire fontos ez neked. Mi lesz, ha teljesül, boldoggá tesz, előbbre 

visz?  

Ha igen a válasz, akkor kezd el azon gondolkodni, hogyan tudnád megvalósítani. Csak ötletelj, írd össze 

mi kell, aztán majd a következő lépésben megnézed, hogyan szerezd azt meg. 

Mi kell hozzá, kinek a támogatása, milyen erőforrások, anyagiak, eszközök, hely, idő, pénz, akár teljesen 

konkrétan, egy hét szabadidő, 1 Mft, vagy százezer, két rajztábla, egy filctoll, stb.  

Továbbra se foglalkozz azzal, hogy lehetetlen-e, csak tervezz. 

Ha megvannak a szükséges erőforrások, írd le a Naplódba a kiválasztott célokkal együtt.   
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d) LÉPÉSEK 

Ezután kezd el azon gondolkodni, hogy ha ezek rendelkezésre állnak, hogyan fognál neki, mit kellene 

tenned.  

Hogyan tudnád megszerezni azt az erőforrást, pénzt, támogatást, tudást. Itt szinte a legfontosabb, 

hogy engedd el magad, szárnyalj, ötletelj, ötletelj, ötletelj! 

Fontos, hogy nagyon sok alternatívád legyen. Ehhez majd a lecke végén a szokásos segítő kérdéseknél 

látni fogsz ötleteket, amit feltehetsz magadnak, de a legfontosabb ide vonatkozó kérdést itt is leírom: 

ÉS MI VAN MÉG? 

 

e) VÁLASSZ AZ ÖTLETEKBŐL 

Miután úgy látod, hogy mind a szükséges erőforrásokból, mind a lépésekből van elég használhatónak 

tűnő ötleted (tehát először itt kezdd el mérlegelni, hogy valami megvalósítható-e), akkor válaszd ki, 

hogy a célod eléréséhez melyekkel kezdesz. 

 

f) FELADATOK 

Mindezek után nincs más hátra, minthogy tervezzük meg a célhoz vezető utat lépésről lépésre, azaz 

írjunk feladatokat. Konkrét, egyszerű, végrehajtható, határidővel rendelkező tevékenységeket. 

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.   

Gondolj mindig csak a következő lépésre. 

 

g) MINDENT ÍRJ LE A NAPLÓDBA 

Majd gondold át, a munka végeztével hogy érzed magad, elégedett vagy-e, kellene-e még valami, 

csinálhatnád jobban is? Légy realista, de nem húzd le magad túlságosan! Ha még maradt benned 

valami, de már nincs időd, folytasd holnap.   

Aztán már nincs is más hátra, mint, hogy holnaptól elkezd megvalósítani (ma akármelyik részében vagy 

is a napodnak, tedd félre, és hagyd érni minimum holnapig). 

 

 
Célok 

Mi kell hozzá? 
Min kell változtatnom? 

Feladatok Határidők 

pl. jövőre új 
munkám lesz 

tanulás kinézni iskolát 2 hét 

  jelentkezni 2016.02-ig 

  tanulni a felvételire 2016.03-ig 
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Célok 

Mi kell hozzá? 
Min kell változtatnom? 

Feladatok Határidők 

  elkezdeni a sulit 2016.09 

  befejezni a sulit 2018.04 

 pénz a tandíjra jelenlegi munka 
tanulás mellett 

végzésig 

  VAGY 
kiegészítő munka 

kezdésig 

 

NE FELEJTS EL ÜNNEPELNI A GYAKORLATOK VÉGÉN! 

Hogy megcsináltad, átgondoltad, még ha néha fájdalmas is volt. Hogy elérted, hogy szembenézz 

magaddal, az életeddel és megláttad a Te utad, amin továbbmehetsz. 

Bárhogy lehet ünnepelni: mozgás, kiáltás, éneklés, táncolás, sütizés, egy jó könyv, kiruccanás, stb…. 
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4. Álom munkám, tervezés 
 

Tartalmában hasonlít az előzőhöz, de annál specifikusabb, mert itt a karrier, munka területére 

koncentrálunk, mivel ez – kivéve, aki milliomosnak születik – a felnőtt életünk egyik meghatározó 

területe. Itt is a vágyakból, álmokból kiindulva CÉLokat határozunk meg, majd azokból kovácsolunk egy 

konkrét tervet. A használt eszközök, formátumok olyanok lesznek, mint az előző leckében, de kicsit 

eltérő tartalommal töltjük meg azokat. 

 

 

4.1. Álom meló 
 

Bevezető: ha tetszik, ha nem, legtöbbünk életében a napok nagyobb részét a munka tölti ki. Nem 

mindegy hát, hogy mit dolgozunk, ami csinálunk szeretjük-e, lelkesít, feltölt, még ha el is fáradunk a 

nap végére, vagy lehúz és minden nap kedvetlenebbül megyünk be. 

 

a) FELADAT ANNAK KITALÁLÁSA, HOGY MI ÁLMAINK MUNKÁJA, HIVATÁSA.  

Először írjuk le az álommelót, aztán majd később foglalkozunk a megvalósíthatósággal (mint 

végzettség, helyhez kötöttség, kilépés, stb). 

Írjunk többet is akár, vagy egynek több verzióját, a megvalósíthatóság miatt úgyis lesz, amit ki fogunk 

húzni később!  

Ha rögtön van ötleted – mert pl. már évek óta gondolkozol rajta – akkor írd le és szinte kész is vagy. Ha 

van ötleted, de nem vagy biztos benne, hogy erre vágysz, akkor viszont gondolkozz tovább, más irányba 

is, vagy akár az előzőhöz hasonló, de valamiben mégis más hivatás felé. Ha pl. tanítani szeretnél, de 

tudod, hogy a gyerekekkel nem bírnál, akkor gondold át, kiket, hogyan taníthatnál még (pl. felnőtteket, 

távoktatás, online forma)? 

 

b) MIT TETSZIK BENNE, MINK VAN MÁR MEG HOZZÁ 
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A továbbiakban átgondoljuk, mi az, ami tetszik ebben az álommelóban, a hely, az iparág, a cég, a 

pozíció, hogy kreatív, mozgalmas, vagy éppen nyugodt, egyszerű? Ezeket a dolgokat is érdemes 

lejegyezni egymás alá, aztán majd tudunk vele tovább dolgozni. 

Ha megvan, akkor mára már csak annyit a feladat, hogy gondolkozzunk el azon, vajon ezek közül mi 

az, ami a saját munkánkban megvan? Mi az, amit most is csinálunk, csinálnunk kell, amit most is 

szeretünk (hiszen ha az álom munkában benne van, akkor szeretjük nem)? 

Tehát nézzük meg az álom munkát, nézzük hozzá, mi tetszik abban, aztán nézzük hozzá, mi van meg 

ebből a mostani munkánkban. Mi ennek az értelme? 

Az, hogy lássuk, mi az, amiből építkezhetünk (ugyanúgy, mint a jó tulajdonságokból). Ezzel a listával 

ugyanis tudatosítani tudjuk, hogy mi az, ami megvan ahhoz, hogy azt a jövőben hivatást végezzük. Mi 

az, amihez értünk, amiben jók vagyunk. Ami munka szempontjából erőforrásnak számíthat. 

Mindent írjunk le, álmaink munkáját, amit abban szeretünk és ami ebből a mostani munkánkban 

megvan.  

A gyakorlat végére az a cél tehát, hogy egy vagy több olyan hivatás, munka, beosztás vagy pozíció 

legyen a listádon, amelyre azt mondod, hogy ha azt csinálhatnád, boldog lennél! 

Miért érdekes az, hogy átgondoltuk, leírtuk?  

Mert ha már tudjuk mire vágyunk, csak akkor tudunk elkezdeni azon dolgozni, hogy 

megteremtsük. 

 

Álom meló 
verziók 

Mi tetszik benne? Mi az ami most is megvan? 

pl.  ügyvéd igazságot szolgáltat, 
egyeztet emberek között 
 

kezelek vitákat partnerek 
között 

 jól tud beszélni, tárgyalni tárgyalás – jó vagyok benne 

 szerepelhet emberek előtt 
(tárgyaláson) 

pl. oktatás, prezentáció 

   

 

 

4.2. Tervezés 
 

Az előző lépésben azt mondtam minden ötletet írjunk le, ne foglalkozzunk azzal, hogy megvalósítható-

e, illetve hogyan. Ebben a leckében azt fogjuk megnézni, hogyan tudunk eljutni odáig, hogy 

megvalósítsuk ezt az álmunkat, akkor is, ha most azt hisszük ez lehetetlen! 

Ezt a részt nem írom le külön, lépj vissza a Célok Tervezés fejezetésre és alkalmazd ugyanazokat az 

Álommunka tervezéshez is! 
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És ha már visszatérés, hogy haladsz a kiválasztott célodhoz kapcsolt feladatokkal? Sikerült lépni, volt 

már határidőd, azt elérted, ha nem átgondoltad mi az oka, ha igen, megünnepelted??? 

 

 
Álom munka 

Mi kell hozzá? Min 
kell változtatnom? 

Feladatok Határidők 

pl. ügyvéd  tanulás kinézni iskolát 2 hét 

  jelentkezni 2016.02-ig 

  tanulni a felvételire 2016.03-ig 

  elkezdeni a sulit 2016.09 

  befejezni a sulit 2018.04 

 pénz a tandíjra jelenlegi munka 
tanulás mellett 

végzésig 

  VAGY 
kiegészítő munka 

kezdésig 
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5. A megvalósítás rögös útján 
 

Ebben a leckében azt nézzük meg, hogy a megtervezett célok elérése, vagyis a megvalósítás folyamata 

során milyen eszközöket tudunk alkalmazni, hogy az sikeres legyen, jól menjen. 

 

„– A dolgok a végén mindig rendbe jönnek.  

– És mi van, ha nem?  

– Akkor még nem vagy a végén." 

(Jeannette Walls: Az üvegpalota) 

 

Ez az egyetlen lecke, ahol nem kérem, hogy sorrendben végezd el a gyakorlatokat. Sőt magát a leckét 

sem feltétlenül az előző után és a következő előtt érdemes végigcsinálni, hiszen ahogy elkezded a 

tanfolyamot, bármikor szükséged lehet az itt leírt ötletekre.  

Ennek ellenére, ezen leckének is van egy felépítése, az alábbiakban látod, hogy milyen gyakorlatokat 

találsz meg benne: 

1. Időbeosztás 

2. Megerősítés, motiváció 

3. Kikapcsolódás, pihenés 

Gratulálok, hogy idáig eljutottál, folyamatban, vagy más néven sínen vagy, most már csak végig kell 

hajtani a vonatot!!! Sok sikert és kitartást!!! 

 

5.1. Időbeosztás 
 

Ezzel a feladattal tehát abban igyekszem segítséget adni, hogy meg tudd nézni, mire megy el az időd, 

és ezáltal tudj időt szorítani az Én Utam tanfolyamra, vagyis a saját életed jobbá tételére. Gondolom, 

nem kell tovább magyaráznom ez miért fontos. 

A feladathoz szükség lesz egy üres lapra, egy tollra, vagy ceruzára, attól függően mivel tudsz 

könnyebben rajzolni, és ha szeretnéd megkülönböztetni, akkor színes ceruzákra. 
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Először is tehát gondold át, milyen főbb tevékenységekkel töltesz egy átlagos napodat. Képzeletben 

éld át újra a tegnapot, vagy valamelyik szokásos napot.  

a) A NAPOD ÁTGONDOLÁSA 

Mit csinálnál miután felkeltél, kb. mennyi idő alatt készültél el, csináltál reggel valami mást is, mint a 

reggeli készülődés? Aztán mi történt, dolgozni mentél, oviba, suliba vitted a gyerekeket, vagy egyből?  

A munkahelyeden mi történik, teljesen le vagy terhelve, vagy vannak üresjáratok? Utóbbi esetben mit 

csinálsz az üresjáratokban? Hány órát dolgozol, 4, 6, 8, vagy többet is általában? Vannak munka utáni 

szokásos programjaid? Mi történik, amikor hazaérsz? Mielőtt lefekszel mit szoktál csinálni? Mikor 

kerülsz ágyba? 

b) AZ IDŐ FELOSZTÁSA 

A fentiek alapján próbáld meg felosztania a nap 24 óráját úgy, hogy kb. órában mennyi jut egy átlagos 

napon, vagy általában a fenti tevékenységekre.  Ha nagyjából megvan, írd is le esetleg magadnak egy 

papírra, és csekkold le, hogy kb. kijön-e a 24 óra. 

Azért nem kell teljesen pontosan meghatározni, csak kb. érzésre, mennyi idő a reggeli dolgok, munka, 

délutáni, esti, azon belül, ha van ami rendszeres, fontos, emeld ki és adj neki külön sort. 

A becsült órák alapján kb. számold ki, hogy milyen arányt képviselnek a napodból ezek a fő 

tevékenységet. Ezt nem kell túl bonyolítani, egyszerűen ha reggel 1 óra alatt készülsz el, akkor az 1/24= 

kb. 4 %, 8 óra= kb. 30%, stb… 

c) A TORTADIAGRAM MEGRAJZOLÁSA 

A kiszámolt arányok alapján rajzolj egy tortadiagramot. 

Először rajzolt egy kört kb. majd azt kezdd el felosztani a tevékenység listát, vagy gondolatod alapján 

kb. akkora cikkekre, amekkorát az egyes fő tevékenységeid képviselnek a napban. 

Itt is az a fontos, hogy először hogyan rajzolod meg a tortadiagramot. Nem baj, ha az arányok nem 

pontosak, elég kb. hogy lásd, mivel töltesz sok időt, mivel keveset. 

Aztán ha van kedved, a cikkelyeket kiszínezheted, vagy áthúzhatod különböző színessel a vonalakat, 

ahogy tetszik, hogy lásd a különbségeket. 

Egyelőre ne elemezd, csak rajzold le! 

d) MOST NÉZD ÁT AZ EREDMÉNYT 

Na, itt szoktak az érdekességek kiderülni. 

Ebből a diagramból rengeteg következtetést lehet levonni. Mire töltesz sok időt, mire keveset, mi az, 

ami egyáltalán nem szerepel a rajzon. Mi az, ami meglep és mi az ami nem? 

e) GONDOLD ÁT 

Érdemes egy ideig ezt is nézegetni, mint sok más feladatot a leckék között, akár elővenni másnap, 

harmadnap, barátkozni vele, gondolkozni rajta jó-e így, rendben van ez így, vagy máshogy kéne lennie?  

f) TERVEZD MEG, HOGYAN LEHET MÁSKÉNT 
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Ha már ismered, hogy MOST mivel töltesz el egy napot, és mellette már vannak elképzeléseid arról is, 

hogy hogyan szeretnél a JÖVŐ-ben beosztani egy napodat, akkor kezdd el ezt megtervezni. 

Persze itt már kicsit realistának is érdemes lenni, tehát hagyj minimum 6-8 órát alvásra, ha vannak 

kötelezettségeid (munka, gyerekek), akkor arra is számold a kötelező időt. De biztosan marad még 

néhány szabad óra, azokat oszd be arra, amire szeretnéd. 

g) RAJZOLD LE A JÖVŐBENI IDŐBEOSZTÁSOD DIAGRAMJÁT 

Végül pedig az arányok alapján rajzold meg a JÖVŐ-beni tortadiagramodat. 

Ezt ugyanúgy tedd, mint a JELEN-nél, azaz egy kör és bele a cikkelyek. Lehet itt is toll, ceruza, színesek. 

Ahogy jobban esik, tetszik. 

Mielőtt befejezed a rajzolást, azért ellenőrizd le, hogy tényleg ezt akarod-e. Ha nagyon nem stimmel, 

akkor sajna le kellene rajzolnod újra, de ne térj el nagyon, csak ahol tényleg muszáj! 

h) TERVEZD MEG, HOGY JUTSZ A JELENBŐL A JÖVŐBE 

Itt semmi másra nem kell gondolni, mint hogy átgondolod, hogyan tudod megteremteni annak a 

lehetőségét, hogy arra és annyi időt szánj, amennyit az előző lépésben elterveztél. 

Vedd végig lépésenként akár, tegyél fel magadnak kérdéseket.  

i) HA EBBŐL KIJÖNNEK CÉLOK, TERVEK A 3-AS LECKE ALAPJÁN CSINÁLD MEG!  

Ha az kell a változtatáshoz, akkor tűzz ki célokat, hogy pontosan mit akarsz elérni. Megvan a cégcél, 

hogy mire akarsz és mennyi időt szánni. Már csak le kell kicsit bontanid, hogyan jutsz el odáig. 

j) HAJTSD VÉGRE, CSINÁLD 

Azaz menj végig a megtervezett lépéseken, kezd el úgy élni a napjaidat, ahogy a JÖVŐ-beni ábrán 

felosztottad.  

Az ötleteket, vagy bármi, ami felmerül benned az időbeosztás tervezgetése közben, azt nyugodtan 

jegyezd fel a Naplódba. 

 

5.2. Megerősítések, támogatás, folytatás 
 

Itt több kisebb gyakorlatra adok ötletet, amelyek közül bármelyik előveheted a terveid megvalósítása 

során. Találsz itt olyan feladatot, ami segít a folytatásban, ad egy kis motivációt, hogy ne add fel, vagy 

néhány ötletet, amellyel meg tudod magad erősíteni abban, hogy érdemes ezt csinálni. 

Ezek a példák tehát a folytatásra ösztönöznek, de ha ebben a fázisban úgy érzed, hogy elakadtál, akkor 

bátran lapozz a 7. leckéhez, ahol az elakadások, hátráltató dolgok kezeléséhez találsz további ötleteket, 

gyakorlatokat.  

a) CÉLOK KIHELYEZÉSE VALAHOVA ÉS ÁTNÉZÉSE 

Már korábban a Célok és Álom meló leckéknél is írtam, hogy érdemes kihelyezni valahova, amit el 

akarsz érni. Olyan helyre gondolj, ahol vagy reggel felkelésnél, vagy lefekvésnél (pl. éjjeli szekrényen), 

esetleg ebéd, vagy szünet közben biztosan észreveszed (pl. ha otthon dolgozol a konyhaszekrényen 
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valahol, ha munkahelyeden, akkor ott egy kis szekrényen, fiókban, amit minden nap kihúzod), vagy 

akár elektronikusan egy post it alkalmazással kirakni a fő képernyőre, vagy ha megnyitod a 

böngésződet, akkor a fő könyvjelző sávon).  

Napló 

Ugyanitt ajánlom azt is, hogy ne csak a kitűzött célokat, terveket nézegesd, hanem a Naplódat is. 

Nagyok sok inspirációt lehet gyűjteni abból, amit a gyakorlatok tervezése, végrehajtása vagy már a 

kivitelezés közben jegyzetelsz. És itt nemcsak a gyakorlatok eredményeire gondolok, hanem ha írtál 

olyanokat, hogy milyen gondolataid támadtak, milyen érzéseid egy-egy téma kapcsán, azok is sokat 

tudnak segíteni a továbblépésben, folytatásban, vagy akár a módosításban is.  

 

b) A KORÁBBI EREDMÉNYEK ÁTNÉZÉSE, FRISSÍTÉSE 

A Napló mellett minden korábbi gyakorlatot érdemes elővenni és időnként átfutni.  

Természetesen közülük is főleg a Célok/ Tervek és az Álom munka/ annak tervezés táblázatait, 

jegyzeteid. Ezek megvalósulásának követéséről, ha kell, újratervezéséről szól a következő lecke, de 

addig is fontosnak tartom elmondani, hogy maguktól ezek a célok nem fognak megvalósulni. Tenni kell 

értük.  

Emellett pedig azért is kell időről időre elővenni ezeket az terveinket, hogy jó irányba tartsuk az 

utunkat. Ne felejtsük el, mi is a végcél, mit is akarunk a végén elérni. Ehhez egyébként nemcsak a cél 

és terv táblázatok segítenek hozzá, hanem az összes többi gyakorlat, akár a rávezető feladatok, a 

milyen volt a napon témák, vagy az életem helyzete és önmagam megismerése eredményei. 

c) TÜKÖR ELŐTT MEGERŐSÍTÉS: JÓ TULAJDONSÁGOK 

A feladat megint csak egyszerű, legalábbis leírni, de saját tapasztalatból tudom, hogy az már nem olyan 

könnyű, hogy végrehajtsuk (legalábbis sok embernek). A lényeg tehát annyi, hogy vegyük elő az összeírt 

jó tulajdonságainkat, állunk egy tükör elé (lehetőleg ahol legalább a fejünk, arcunk látszik – a testnek 

nem muszáj), olvassunk el egy, vagy egy pár jó tulajdonságot a papírról, majd nézzünk a saját 

szemünkbe és mondjuk el az olvasott tulajdonságot rövid kijelentő tőmondatban magunknak 

háromszor. Lehetőleg hangosan, így olyan helyen ahol nem zavarnak meg. 

példa, hogy érthető legyen: 

pl. jó tulajdonság: segítőkész 

ezt mondjuk a tükörbe magunknak: segítőkész vagyok, segítőkész vagyok, segítőkész vagyok 

És ezt csináljuk meg minél több jó tulajdonságunkkal, de minimum 3-5-el. 

Fontos, hogy hangosan, magabiztosan mondjuk és higgyük is el, mert saját magunkat nem tudjuk 

becsapni.  

d) NAPLÓZÁS: SIKEREK, ÖRÖMÖK, KUDARCOK – MIT TANULTUNK BELŐLE 

Naplózás alatt arra gondolok, hogy azt jegyezd le, ami fontos a Te Utad szempontjából, ami a leckékhez, 

gyakorlatokhoz kapcsolódik, az ott tanultak, kipróbáltak, megtervezettek megvalósításához. Amikor 

valamit sikerült kipróbálnod, megcsinálnod, végrehajtanod. Vagy amikor valamit nem sikerült és 

rájöttél, hogy talán nem is azt akarod igazán. 
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Ezeket nagyon fontos felírnod, mert később, amikor elakadsz, kicsit belefáradsz a nagy utazásba, jó lesz 

visszanézni, ösztönző lesz, és látod, hogy korábban miket oldottál meg! 

Ilyenkor írd le mi történt (csak röviden, mit csináltál meg, mit értél el), ha fontos, akkor a 

körülményeket, mi vagy ki segített benne, majd azt is, hogy érezted magad közben, utána. 

Elégedettséggel töltött el? Esetleg megünnepelted? Vagy azt, hogy hogyan hasznosítottál valamit, mire 

volt jó?  

 

5.3. Kikapcsolódás, hobby, kreatív 
 

Ebben a leckében csupa jó dolgot fogok javasolni. Itt most nem lesz feladat (hacsak valaki nem tekinti 

feladatnak azt, hogy NE csináljon semmit). 

 

a) PIHENÉS: 

Nagyon fontos, hogy mindig mindenből ki kell kapcsolódni egy kicsit, lazítani a gyeplőn, elengedni a 

feladatokat, határidőket, adni magunknak egy szabadnapot. Még a fejlődésből is!  

Ezért ez a gyakorlat arról szól, hogyan NE FOGLALKOZZUNK az ezen tanfolyam keretében kitűzött 

feladatokkal, határidőkkel, amit beütemeztünk magunknak, hogy így vagy úgy viselkedünk, erre vagy 

arra figyelünk…  

Kellenek olyan napok, amikor a feltöltődés, a család, a nyugalom a legfontosabb, legalább egy részében 

a napnak. Kinek mi adja meg a nyugalmat, azt csinálja, legyen a családdal, gyerekkel, vagy menjen el 

sportolni, színházba, moziba, vásárolni, vagy csak próbálja ki, hogy nem csinál semmit, hogy nem 

foglalkozik a fejlődéssel, boldogsággal, csak hagyja, hogy elteljen egy nap úgy, ahogy eltelik. És a nap 

végén szigorúan TILOS hibáztatni magunkat, lelki ismeretfurdalást érezni, hogy ezt vagy azt nem 

csináltam meg, nem tettem meg. NEM, aznap csak éljünk, mint hal a vízben 

Ezen a kiválasztott napon nem kell a Naplót sem elővenni (csak ha akarod). 

b) ALKOSS, KAPCSOLÓDJ KI 

Tervezés 

A pihenés mellett az is kell, hogy legyen feltöltődést adó programok. Nemcsak a feltöltődés miatt, 

hanem azért is, mert alkotás közben jöhetnek további ragyogó ötleteink a saját életünkkel 

kapcsolatban. 

Először tervezd meg, milyen kikapcsolódós programokat fogsz magadnak csinálni a következő 1-2 hét, 

hónap alatt.  

Ha megoldható, azt javasolnám, hogy valami kreatív, alkotó tevékenység legyen: pl. színház, mozi, 

koncert, vásárlás, wellness, vagy egy jóga, fitnesz óra, de lehet egy jó kis film otthon, vagy egy kis könyv 

olvasás, vagy amit régóta ki akarsz próbálni: kézműveskedés, rajzolás, színezés, festés, fiúknak 

barkácsolás, focimeccs, stb nézés. Bármi, ami boldoggá tesz.  

Ha ma van rá időd, ebből már ma megcsinálhatsz valamit! Csak olyan programot írj, amit tényleg Te 

szeretnél. Írd össze a programokat a naplódba, hogy vissza tudd nézni bármikor. 
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Még egy tanács, beszéld meg a családoddal, pároddal, hogy elkezdtél egy ilyen programot, szeretnél 

időnként magaddal foglalkozni, ne sértődjenek meg, ne essen nekik rosszul, kérd meg, hogy tartsák ezt 

tiszteletben és hagyjanak neked időt magadra is. 

A kikapcsolódás 

Aztán a megtervezett napokon, vagy amikor sikerül időt szakítanod rá, vedd elő a korábban 

megtervezett kikapcsolódós programokat tartalmazó listát és válaszd ki róla valamit, amit ma be 

tudunk iktatni.   

Talán már mondhatom, hogy szokás szerint írd le a Naplóba, mit csináltál, mit alkottál, milyen érzés 

volt csinálni, ránézni az eredményre, megosztani esetleg másokkal, vagy közösen alkotni? 
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6. Hogyan kövessem a terveim megvalósítását 
 

Ha minden előző leckét végigvittünk, megcsináltuk a gyakorlatokat, akkor ezen mostani lecke ideje 

alatt már javában a megvalósítás néha rögös, néha sima útján járjuk. 

Ez a lecke ahhoz ad segítséget, hogyan ellenőrizzük, hogy tartjuk-e a terveket, határidőket, olyan 

irányban haladunk-e, amit elterveztünk és azzal az iránnyal oda fogunk-e eljutni, ahova szeretnénk. 

 

 

6.1. Tervek követése 
 

Először is, amiket itt leírok feladatokat, ne egyszer vedd elő és nézd, csináld végig a tanfolyam során, 

hanem többször, rendszeresen, ha kész vagy első 3-4 leckével, utána akár hetente, de legalább havonta 

javaslom. Attól függően, hogy haladsz, mennyi időd van magadra és a változtatásra 

 

a) VEDD ELŐ A CÉLJAIDAT ÉS A KITALÁLT ÁLOM MUNKÁT 

Korábban a célokból már kiválasztottunk egypárat és elkezdtük megtervezni hogyan is álljunk neki, mi 

kell hozzá, azt hogyan tudom megteremteni, csináltunk feladatokat és adtunk nekik határidőket. És 

ugyanezt tettük meg az új hivatásunk felé vezető úton. 

 

b) ELŐSZÖR IS NÉZZÜK MEG HOGY ÁLLUNK EZEKKEL.  

Vegyük számba, mit csináltunk meg eddig a tervezettből, jól sikerültek, vagy még kell rajta dolgozni, 

esetleg hosszabb távú feladat volt és még nem járt le a határidő?  

Ha valami kész, vagy folyamatban van, jelöld meg a naplónkba, akár adhatsz magadnak egy piros 

pontot is, olyat felnőttként úgyis ritkán kapunk. Viccet félretéve, minden aprónak tűnő feladat 

elvégzését „ünnepeld” meg. 
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Valamivel esetleg nem haladsz, nem boldogulsz? Nézd meg mi a baj, csak a szokásos nincs rá időm, 

vagy inkább nincs hozzá igazán kedvem, vagy egyszerűen nem jön össze? Ha nincs rá időd, akkor menj 

vissza a tanfolyam 5. leckéjéhez, az Időbeosztás gyakorlathoz. 

Ha az utóbbi, akkor lehet, hogy nem jó az irány, a feladat, gondold át újra, tényleg ez kell nekem?  

Akár az eredeti célt, hivatást is át lehet gondolni. 

Lehet, hogy csak árnyalni kell, de az is lehet, hogy teljesen új alapokra kell helyezni a dolgokat. Csináld 

meg újra Célok és Álom munka gyakorlatot, gondolkodj, elmélkedj, tervezgess, képzeld el a jövőt, ha 

elértük a célt, megvan az új munkánk.  

 

c) FELADATOK ÁTGONDOLÁSA 

Ha határozott igen a válasz arra, hogy ez kell neked, akkor csak az oda vezető utat, a feladatokat kell 

átgondolni, van esetleg olyan, amit most még nem tudsz megtenni, mert pl. vagy belső, vagy külső 

feltétel nem adott?  

Nézd meg, ahhoz mi kell, hogy ez a feltétel meglegyen. Vagy ha a cél és a feladat is oké, csak még nem 

sikerült, akkor adj magadnak új határidőt  (és ne szidd le magadat), csak esetleg gondold át, mit tehetsz 

másképp, jobban annak érdekében, hogy a feladatot megcsináld. 

 

d) TOVÁBBI CÉLOK, TERVEK 

Ha a korábbi célok, feladatok átnézése, korrigálása, módosítása megtörtént, és úgy érezed, már állsz 

azokkal olyan jól, hogy másra is van időd, vagy valamit már be is fejeztél, elérted, így lehetőséged nyílik 

további élet területen is továbblépni, akkor előveheted az első 4 lecke bármelyikét, és elkezdheted a 

folyamatot elölről egy új területen, vagy folytathatod új célokkal, tervekkel is. Ha teljesen új területen 

akarsz dolgozni, akkor akár a legelső leckében az Életkerék, vagy Probléma lista feladatokat is 

megcsinálhatod teljesen újra. 

Ennél sokkal többet nem is akarok mondani a mai tervezgetéshez, talán csak annyit, hogy ha 

megakadtok, nyugodtak kérjetek segítséget akár másoktól, akár tőlem, ötleteket, vagy hogy valamit 

hogy lehetne elérni bátran megkérdezhetitek családtagoktól, barátoktól is. 

 

e) MOTIVÁCIÓ 

ÉS még egy „apróság”. Talán szükség van egy kis motivációra is a munkához.  

Ez lehet akár egy kis süti, csoki, új ruha, kikapcsolódás, baráti beszélgetés, vagy akár az is, hogy 

elképzeled, ahogy az előbb írtam, a szép új életed. Amikor elérted a célod, van egy szuper új munkád, 

akár mellé teheted mindazt, ami eddig a 30 napos programból leesett, hogy mi jó, vagy min akarsz 

változtatni, ami persze ebben a szép jövőben sikerült is. 

Érezd át ezt a szép jövőt, csukd be a szemed, lélegezz pár mélyet és képzeld el hol, hogyan élsz, mit 

látsz magad körül? Hogy érzed magad, mi az, ami először eszedbe jut?  

Itt most csak élvezd, nem teljesen úgy, mint a gyakorlat elején, ahol ezt arra használtad, hogy kiderítsd, 

jó irányba mész-e. Most csak arra koncentrálj, hogy lásd az eredményeket! 
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Bármit látsz, vagy érzel, jegyezd meg, akár le is írhatod, sőt rajzolhatod is a naplóba.  

 

6.2. Ha kell: Újratervezés 
 

Előfordul, hogy pár héttel, hónappal később, mert mi vagy a körülményeink változtak, már nem azt az 

irányt, célt, tervet tartjuk jónak, mint korábban. Ilyenkor nem szabad kétségbe esni, egyszerűen újra 

kell tervezni az adott területet, témát, irányt, feladatot. 

Itt semmi másra nem kell gondolni, mint hogy újra végigmenni a korábbi gyakorlatokon. 

a) SÍNEN VAGYOK? 

Ehhez az segít, ha átnézed a Legelső lecke jegyzeteit és idézd fel min is akartál változtatni és miért. 

Érdemes visszanézni olyan szemmel is, hogy összenézve azt ahol most állsz (vélhetően pár héttel, 

hónappal a tanfolyam elkezdése után), az mennyiben más, mint ahol a kezdéskor álltál, vagy akár 

ahhoz is hasonlíthatod, ahová elképzeléseid szerint kb. ennyi idő után el szerettél volna érni. 

Ebből a két dologban levonhatsz többféle következtetést. Természetesen legjobb, ha egyszerűen az a 

válasz, hogy: Igen, azon dolgozom, amin szerettem volna változtatni és Igen, kb. ott tartok, ahol ennyi 

idő után tartani szerettem volna.   

Ha ezután is úgy látod, sínen vagy, nincs más dolgot, mint hogy tovább lapozz a következő leckére. 

Ha azonban úgy érzed, jó lenne átgondolni, esetleg az irányon, célon, lépéseken változtatni, akkor menj 

tovább ebben a leckében. 

b) MI NEM JÓ? 

Először persze meg kell találni mi nem jó, mivel van gond. Ehhez már elvileg a Tervek követéséből 

vannak inputjaid, de az előző lépés átgondolásából is felismerhettél már pár dolgot. 

Szerintem ilyen esetek fordulhatnak elő, illetve ezeket ellenőrizd, ha megvan benned a késztetés a 

terveid megváltoztatására: 

- a kiválasztott munka élet terület: van esetleg ennél sürgetőbb problémás terület, vagy erre 

még nem értél meg, így az erre a területre megfogalmazott célokat sem tudod még elérni, vagy 

mert másra koncentrálsz, vagy mert még nem vagy kész rá, 

- a jó tulajdonságaidat nem használtad fel, vagy nem is terveztél vele: így nem tudod kiaknázni 

a magadban rejlő erőforrásokat, anélkül pedig nehezen, vagy egyáltalán nem tudsz haladni, 

- a hibáidat, és hogy azok miben gátolnak nem vetted figyelembe akár a célok, feladatok 

megfogalmazásánál, határidőknél, akár a megvalósítás során nem kezelted, így hátráltatnak 

- célok: tényleg ezt szeretnéd elérni, vagy van más, ami fontosabb? a saját vágyad ez, vagy csak 

meg akarsz felelni? Ha nem a tiéd igazán, nehezen, vagy sehogy sem tudod elérni. 

- tervek, feladatok: ha nem jó a cél, akkor ezek sem lesznek jók. Ha jó a cél, lehet, hogy nem a 

lehetőségeidhez mérten terveztél (beleértve idő, erőforrás, hibák, stb), 

- minden szinte tökéletes, mégsem haladsz: lehet, hogy elfáradtál, belefásultál egy kicsit, fel kell 

dobni magad, pihenned, feltöltődnöd? 

Ezek alapján válaszd ki, hogy honnan kell újraépítened a folyamatot: 
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1. a munkaterület kiválasztásától, 

2. a jó tulajdonságok, hibák figyelembe vételétől, 

3. a célok meghatározásától, 

4. a feladatok, határidők, erőforrások tervezésétől, 

5. stb… 

 

c) AZ ÚJRATERVEZÉS LÉPÉSEI  

 

1. a munkaterület kiválasztásától: 

Először is nézd át a Saját magam megismerése leckében azokat a részeket, eredményeket, 

táblázatokat, amely alapján eljutottál a munkaterülethez.  

Vagyis nézd át az Életkereket, Problémás terület listát. Jónak ítéled most is, vagy már mást írnál? Ha 

már mást, máshogy, akkor az Életkeréknél egyszerűen rajzolj egy újat, de akár más színnel át is 

rajzolhatod az eredetit (ha úgy látod, ki tudsz rajta igazodni).  

Aztán az összegyűjtött inputok (vagyis változott-e a életkerék, problémás lista, illetve a jegyzeteid), 

gondold át, hogy mostani tudásoddal úgy látod-e, jó az eredeti téma, vagy inkább a tapasztalataid 

alapján másikra térnél át. 

Mindenesetre, ha a változtatás mellett döntöttél, akkor viszonylag egyszerű dolgod van. Tedd félre az 

előző területhez kapcsolód célokat, terveket és kezd el végrehajtani a 3. leckétől a célkitűzést, majd a 

tervezést. 

2. a jó tulajdonságok, hibák figyelembe vételétől, 

Nézd a 2-es lecke megfelelő pontjait is, mert lehet, hogy most felmerülnek olyan új tulajdonságok 

(főleg jók szoktak ilyenkor), amelyek első körben nem jutottak eszedbe. Ez is lehet a fejlődés, változás 

eredménye, ahogy jobban megismered magad és nyitottabbá és elfogadóbbá válsz a külső jelekre és 

önmagaddal szemben is. 

3. a célok meghatározásától, 

Nézd vissza, hogy jutottál A-ból B-be, vagyis milyen inputok alapján választottad ki éppen azokat a 

célokat, amelyeken most dolgozol. Nézd át a célkitűzés során felírt ötleteidet. Emlékszel? Azt kértem, 

semmit ne törölj, húzz ki, mert később fontos lehet. Na, most van az a később. Lehet, hogy amit az első 

cél definíciónál hülyeségnek, esetleg rossz iránynak gondoltál, azt most már úgy látod, hogy arra, vagy 

valami hasonlóra van szükséged.  Ilyenkor bátran találj ki, tűzz ki új célokat a régiek helyett. 

Az új célkitűzéshez olvasd át a 3-as leckét, vedd figyelembe, mi számít jó célnak. Ha új irányt is jelölsz 

ki, ne törölj el minden régi célt, nézd át, hogy van-e olyan, ami maradjon, mert hasznos és fontos. De 

válj meg, vagy legalábbis tedd félre, aztán később újra átnézheted, ha valamit most úgy látsz nem jó. 

4. a feladatok, határidők, erőforrások tervezésétől, 

Ilyenkor megint lépj egyet vissza, nézd át miért és hogyan is jutottál el ezekhez a tervekhez. Az előbb 

elvileg a célt is lecsekkoltuk, tehát ha az jó, akkor a tervezés során nem vettél valamit jól figyelembe. 

Itt is jó ha megvannak a jegyzeteid, ahol leírtad milyen feladatot miért választottál, mi volt vele a célod, 

de ha nincs is ilyen, próbálj meg visszaemlékezni.  
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Sok minden lehet a probléma, lehet, hogy a feladat jó, de a határidő túl szűk – akkor adj több időt, vagy 

nézd meg, hogy tudsz több időt rászánni. Ha a feladat nem jó igazán (nem boldogulsz vele, talán azt 

sem tudod, hogy állj neki), akkor gondold át, más lépésekkel is el tudsz-e jutni a célig. Nézd át a korábbi 

ötleteidet is, amiből aztán nem lett feladat. Olvasd el, min akartál változtatni? Ez a feladat elősegíti azt, 

vagy lehetne mást is csinálni, ami talán jobban menne? 

Szokás szerint dokumentálj, változás követéssel, és tartasd itt is az egyensúlyt, csak azt dob ki, tedd 

félre, ami tényleg nem kell! 
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7. Elakadások, hátráltató, akadályozó tényezők 
 

Ha már vannak céljaink, és megvan hozzá a tervünk is, amivel elérhetjük, akkor már csak az esetleges 

hátráltató tényezőket kell megtalálni és kezelni, vagy azt, ami szinte mindenkivel, szinte minden úton 

előfordul, a megtorpanásokat okozó dolgokat kezelni. 

 

 

Ez ennek a leckének a célja.  

Mivel mindenkinek más okozhat problémát, ezért itt is egy keretet, ötleteket, megoldási 

lehetőségeket, opciókat veszünk végig, amiből ki kell választani, mi a sajátod.  

Több témát is végignézünk, amelyből egy vagy kettő lesz az amivel neked konkrétan dolgoznod kell. 

Ezek lehetnek olyan múltbeli események, történések, amelyeket akár tudat alatt visszatartanak, amit 

megértve, feldolgozva, így lezárhatunk. Ilyen probléma lehet a megtorpanás (leállás, kétkedés, 

időhiány. elkedvetlenedés, elbátortalanodás, lehetősége hiánya, stb), ami tényleg bármikor és bárkivel 

előfordulhat, amikor nagy vállalkozásokba, változtatásokba kezdünk. 

Részben az előző leckéket fogjuk használni, részben pedig újabb dolgokat lehet megtanulni (pl. 

kommunikációs, konfliktus kezelő gyakorlatok). 

Mindezek, vagy ezek egy része alapján pedig már nyugodtan, erősen és sikeresen fogjuk tudni 

teljesíteni a kitűzött célokat, terveket. 

7.1. Mi okoz nekem problémát 
 

Gondold át az elmúlt napokat. Mivel haladtál jól – örülj, ünnepelj. Ha nincs elakadás, akkor csak a 

pihenést ne felejtsd el, menj a Kikapcsolódás részhez. Ha van olyan terület, ahol elakadtál, vagy csak 

lassítottál, akkor nézd meg a lenti gyakorlatot. 

 

a) GONDOLD ÁT AZ ELŐZŐ NAPOKAT, NÉZZÜK ÁT A JEGYZETEKET 

 

 Vedd elő a jegyzeteidet, naplódat, olvasd át, írtál-e problémát 

 Nézd meg a célokat, álom munkát és a hozzá kapcsolódó terveket 
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 Jól haladsz, ahogy tervezted, vagy van olyan ahol elakadtál? 

 

b) ELAKADTÁL VALAHOL? 

Mindezek alapján mit látsz, hogy haladsz? Látsz elakadást, lassulást, megtorpanást? Ha így érzed, térj 

vissza az Újratervezés részhez! 

 

c) MI OKOZZA AZ ELAKADÁST? 

Mielőtt a gyakorlatba belemennénk, szeretnék valamit megosztani, amit nem biztos, hogy tetszeni fog. 

Az elakadásokat, hogy nem haladunk, vagy megálltunk, azt sajnos MI OKOZZUNK MAGUNKNAK. 

Szóval ilyen szemmel próbáld meg átnézni az elmúlt napokat, a korábban kitűzötteket: 

 Tehát ha elakadtál valahol, annak szerinted mi lehet az oka? 

Megint jegyzetelj és írj fel mindent, ami eszedbe jut, akár rólad szól, akár másról… 

 

Elakadt terület/ cél/ feladat Mi történt, vagy nem történt, 
haladt? 

Mi lehet az oka? 

tanulás - tanulni a felvételire nem tanultam eleget, nem lesz 
jó a felvételim 

nem szántam rá elég időt, 
mást láttam fontosabbnak?! 

   

 

d) HASZNÁLOD AZ ERŐFORRÁSAID? 

Ehhez megint az előző anyagokat kellene átnézni, mégpedig olyan szemmel, hogy miközben 

átgondolod, hogy mivel, miért akadhattál el, elolvasod a jelen életedet, majd a jó és rossz 

tulajdonságaid, végül amikor összepárosítottad életterületet a tulajdonságot és hogy az miben 

segíthet. 

Aztán nézd meg, hogy amikre ott és akkor rájöttél, amikor azt a gyakorlatot megcsináltad, azokat a 

felismeréseket használod-e? Használod a jó tulajdonságaid, az erőforrásaid az elakadás megoldására? 

Nem, vagy csak részben? Gondold át, hogyan segíthetne?  

Tanulsz a hibáidból? Használod, ahogyan átalakítottad? Vagy csak újra és újra futod ugyanazokat a 

köröket? Hibázol, elkönyveled, hogy ez neked nem megy, aztán persze nem érted miért nem haladsz? 

Nézd meg azt is, mit írtál, hogyan segíthetnek ezek a dolgok az adott élet területed? Ezt figyelembe 

veszed, csinálod, megint csak használod? 

Ha Nem a válasz bármelyik kérdésre, „egyszerű”, csak kezdd el… 
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Kiválasztott élet terület Kapcsolódó jó/ rossz 
tulajdonság Hogyan, 
mire használhatom 

Mit érhetek el vele Hogyan támogat ebben/ 
hogyan erősíthetem 

párkapcsolat kitartó amikor valami nem 
megy, próbálgatom, 
nem adom fel 

újabb és újabb módon 
próbálom 
erőltetem kicsit magamat 

    

 

7.2. Múlt feldolgozása 
 

Nem lehet igazán szép és boldog jövőnk, amíg a múltból hozott terheinket nem rakjuk le. Lehet ez a 

teher bármi, egy rossz élmény, valami, amit nem bocsátottam meg magamnak, másnak, amire még 

mindig úgy emlékszem vissza, bár ne történt volna meg, bár máshova mentem volna, mást csináltam 

volna, vagy a mi lett volna ha…  

Mindenkinek van ilyen és ez nem baj, csak a helyén kell kezelni, mert addig nem tudunk 

továbblépni és igazán felszabadultan tervezni és élni az életünket, amíg ezeket le nem zárjuk, át nem 

gondoljuk. 

És ez lehet okozója annak, hogy elakadtál, vagy hátráltat a fejlődésben. 

a) ROSSZ MÚLTBELI ÉLMÉNYEK 

Tehát a feladat: gondoljuk át milyen múltbeli események, döntések, emberek, vagy bármi más az, amit 

a mai napig nem tudtunk feldolgozni, elfogadni, megbocsátani, vagy csak megérteni. 

Természetesen szokás szerint azzal kezdjük, hogy ezeket a rossz élményeket felírjuk a naplóba. Itt is 

pontosan az fog elénk kerülni, aminek itt az ideje. 

 

b) A ROSSZ ÉLMÉNY ÚJRA FELIDÉZÉSE 

Járjuk körül egy kicsit, mi is történt, hogy is volt, kik voltak a szereplők, mik voltak az előzmények, milyen 

sorrendben történtek a dolgok, hol volt a helyszín, mi hangzott el, mi lett a vége, milyen érzéseim 

voltak, mit mondtak nekem?  

Mi az ami a legerősebb volt, fájdalom, megkönnyebbülés, harag, netalán öröm?  

Ha felidéztétek, írjátok le pár szóban, mondatban s rossz élmény lényegét, a szereplőket, eseményt, a 

fontosabb elhangzott szavakat, az érzéseket, amik akkor és ott, vagy amik most amikor visszaemlékszel 

merültek fel! 

c) A ROSSZ ÉLMÉNY ÁTGONDOLÁSA 

Mindezek után azt szeretném, hogy a leírt rossz élményt gondoljátok át olyan szemmel: 

- mi történt veletek azóta, ami azért történhetett meg veletek, mert az a bizonyos dolog 

megtörtént. 
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Megtanultatok valamit magatokról, léptetek valamiben, más irányt választottatok, egyáltalán 

változtattatok valamit az életetekben?  Máshogy viszonyultok dolgokhoz, vagy csak megváltozott a 

fontossági sorrend? Mások lettek a céljaitok, terveitek? 

Remélem tudtok ilyen dolgokat írni (a naplóba), de ha nem, az sem baj, akkor még visszatérünk rá. 

Aludjatok rá pár napot, gondolkozzatok rajta, akár kérdezzétek meg családotokat, barátaitokat, ők 

mit láttak? 

Ha találtok ilyesmit, akkor kérlek ezt nagyon-nagyon komolyan jegyezzétek meg, és tudatosítsátok. 

Írjátok le a naplótokba a nehéz élmény mellé, mi változott annak hatására: 

Ebből ezt tanultam, változtam, hasznosítottam: és írjátok le pár szóval, mondattal, érzéssel. Ezután 

olvassátok el. 

Mit éreztek most? Megkönnyebbülést, vagy még fáj?  

Vagy veritek a fejeteket a falba, hogy ilyen hülye voltam eddig?  

Előbb utóbb eljön ez az érzés.. És akkor lezárhatjátok a múlt ezen szeletét. 

A naplóba írjátok le az rossz élményeket, részleteit, és az általa kiváltott változásokat. 

Rossz élmény Mi történt? Mit tanultam, mi változott? 

szüleim betegsége látogatás, ügyintézés, időt 
kellett ezekre és rájuk, 
látogatásra szánni 

felelősség, 
időbeosztás, 
mi a fontos számomra 

   

   

 

7.3. Konfliktuskezelés 
 

A másik dolog, ami megnehezítheti az Úton való haladásod, azok a konfliktusok, illetve az, hogy azokkal 

hogyan tudunk megbirkózni, hogyan tudjuk azokat kezelni. Ezért ma arra mutatok gyakorlatokat, 

hogyan lehet megszelídíteni, vagy akár megoldani a felmerülő problémákat. Legyenek azok a 

tanfolyamból adódóak, vagy a élet bármilyen területéből származóak. 

Először csak annyi a feladat, hogy gondold valamilyen múltbeli konfliktusra. 

a) ELŐSZÖR PRÓBÁLD MEG ELKERÜLNI 

Kezdésnek választhatsz egy napot, amely napon igyekezz egy konfliktusmentes napot csinálni 

magadnak. Ez kezdésnek könnyebb, mint rögtön egy konfliktus megoldása. 

Ez nemcsak ezt jelentheti, hogy kerülöd a konfliktusokat, hanem azt is, hogy pont felvállalod őket, nem 

térsz ki előlük.  

Viszont nem mindegy hogyan kezeled! 
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Személyiségtől és temperamentumtól függően van aki kiabálással rendezi le, van aki inkább elmenekül 

vagy magába zárkózik. Egy a fontos, soha nem jó, ha szőnyeg alá söpröd, mindig érdemes megbeszélni.  

Erre vannak technikák, amiket persze meg kell tanulni, ki kell tapasztalni, kinek mi működik jól. Én most 

csak egy egyszerű megoldást javasolok,  

a mai napon próbáld meg ellentétesen kezelni a vitákat, mint eddig tetted. 

Egy példa a kezelésre, aki akarja próbálja ki: köszönd meg neki, hogy elmondta a véleményét, mondd, 

hogy átgondolod és kész. Ha muszáj rögtön megoldani, akkor kérdezd meg, hogy oké értem a te 

álláspontodat, hogy tudnánk megoldani?  

A naplóba ne felejtsük el a tapasztalatainkat rögzíteni, hogy hatott rám a konfliktus, hogyan tudtam 

kezelni, mit nem csináltam, vagy mit csináltam jól? 

Ha ma még nem megy tökéletesen, nem baj, gyakorolni kell ezt is mint minden mást. 

Aztán lehet folytatni a konfliktusok kezelésével… 
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8. Tanácsadás saját magamnak a jövőben 
 

Más néven Ön-coaching 

Végül, de nem utolsó sorban, az utolsó leckében mi mást adhatnék a résztvevő, fejlődők kezébe, mint 

azt, hogy a továbbiakban és a következő változtatásnál, továbblépésnél hogyan tudja bárki megtalálni, 

megtervezni és végigcsinálni saját maga azt, amit szeretne.  

Arra gondoltam, hogy az utolsó leckeként olyan javaslatokat, tanácsokat és gyakorlatokat mutatok 

meg, amelyekkel saját magatokat segíthetitek tovább a megkezdett Úton a tananyag átnézése után 

is. Hiszen a coaching is erről szól, hogy a beszélgetések közben megtanítjuk az ügyfelünket arra, hogy 

ezután saját maga tudja hasonló eszközökkel átgondolni, megérteni és megoldani a problémákat, 

szituációkat. 

Először is, a legfontosabb tanácsom az, hogy minden helyzetben próbáljatok meg a szívetekre 

hallgatni, mert az tudja a „tutit”, hogy mi a legjobb nektek, a családotoknak, párotoknak. És megsúgom 

legtöbbször az első sugallat mutatja meg ezt… 

És mielőtt konkrétabb gyakorlatot mondanék, egyetlen dolog fontos, hogy folyamatosan foglalkozz 

magaddal. Hiszen a növény is elszárad, ha nem locsolják (sőt kutatások már azt is kimutatták, hogy a 

szeretet, kommunikáció is segíti a fejlődést), így mi is elszikkadunk, ha nem tápláljuk a fizikai és a lelki 

„testünket”. 

 

 

a) NAPLÓ FOLYTATÁS 

Az első feladat, hogy próbáld folytatni és – legalább többé, kevésbé – folyamatosan írni a naplót.  

És ne csak azt írd le, hogy mi történt veled, hanem azt is, hogy mit éreztél, mi okozott örömöt, mi 

bánatot, mit tanultál egy-egy esetből, napból, ki, mi segített, támogatott, ki, mi hátráltatott.  

Mert ezek segíteni fognak a következő probléma, feladat, nehéz élet helyzet megoldásához is. 

 

b) VALÓSÁGOT ÉSZLELNI 
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Az alábbiakat érdemes átgondolni, amikor valamit meg akarsz érteni, oldani, feldolgozni: 

 Kérdéseket tegyünk fül magunknak, az eset tisztázása, mi történt valójában 

 Igyekezzünk a valóságot észlelni 

Ne a korábbi rossz tapasztalatainkból kiindulva ítéld meg egy helyzetet, embert, vitát, hanem 

koncentrálj arra, hogy tényleg azt halld, lásd, ami történt, amit mondtak. Ha valamiben nem vagy 

biztos, nyugodtan kérdezz vissza. Ha valamire nem emlékszel, tegyél fel tisztázó kérdéseket, ki, mikor, 

hol, mit csinált, mi történt? 

 

c) VISSZAJELZÉSEK KÉRÉSE, MEGHALLGATÁSA 

Kérd meg bátran a családodat, kollégádat, esetleg főnököd, vagy beosztottad, hogy adjon 

visszajelzést rólad, a munkádról, viselkedésedről. Mi jó, mi nem tetszik, mit szeretnek benne… 

Ha olyat mondanak, ami nem tetszik, ne kezdj el vitatkozni rajta, csak köszönd meg, aztán gondold át. 

Ha nagyon nem tudod elfogadni, vagy megérteni, akkor kérdezd meg, mire alapozza, kérj példákat. 

Utána pedig gondold át, elemezd ki a válaszokat. Ha olyan a viszony, ezt tehetitek együtt is, kérdezd 

meg, a másik szerint mit csinálhatnál máshogy? Aztán lehet fordítva is. 

 

d) MÓDSZEREK TESTRESZABÁSA 

Nincsenek tévedhetetlen módszerek, de jó alapot mutathatnak nekünk, viszont csak Mi tudjuk „testre 

szabni”, vagyis úgy használni, ahogy nekünk a legtöbbet segít. 

Ha valamit kipróbálsz, nézd olyan szemmel, hogy ez egy keret. Hasznosítsd belőle azt, amit jónak látsz, 

ami segít neked, és „dobd ki” azt, amit úgy érzel nem jó neked. 

 

e) MINDIG LEGYENEK CÉLJAINK, RÉGIEKET CSINÁLJUK, ÚJAKAT TALÁLJUNK 

Folyamatosan, lépésenként hajtsd végre az életed céljához, jobbá tételéhez, az álommunka 

eléréséhez általad kitűzött célokat. Ha teljesítetted, tűzz ki újakat, ha valami okafogyottá vált, vagy 

nem tűnik úgy, hogy előbbre visz, akkor töröld nyugodtan és keress mást.  

Időközben változhatnak a dolgok, hiszen Te is változol, természetes, hogy a céljaid, vágyaid is 

módosulhatnak. Csak ne hagyd abba, folyamatosan foglalkozz vele. És dicsért meg magad, jutalmazd 

meg magad, amikor valamit elértél! 

 

f) CSEKKOLD LE MAGADAT 

És végül, de nem utolsó sorban ellenőrizd le magadat, hogy a fentiek csinálod-e, pl.: 

 Csináltam valamit az elmúlt héten/ hónapban, amit csak magamért tettem, én szerettem 

volna? Nem, akkor rajta! 

 Elvégeztem bármelyik gyakorlatot, ami korábban tetszett, segített, valamikor az elmúlt 

napokban, hetekben? Nem, akkor rajta! 
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 Emlékszem még mik a jó tulajdonságaim, erősségeim, amelyekből építkezhetek? Nem, akkor 

vedd elő a naplódat és nézd át a listát! 

 Használjuk a párommal, gyermekemnél, családban a szeretetnyelv teszt eredményét? Vagy ha 

még nem csináltam meg, mikor csinálom? Nem, akkor rajta, csináld, használd! 

 Mikor volt utoljára pihenős napom? Nem volt, akkor egy héten belül csinálj! 

 Mikor leptem meg magam valamivel utoljára? Ezer éve? Akkor rajta vegyél valamit magadnak! 

És természetesen, minden élményt, történést, tanulást, fejlődést, érzést, változást, gondolatot írd le a 

Naplóba!!! 

 

A többi már csak RAJTAD múlik! 
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Utószó 

 

 

Köszönöm, hogy végig olvastad, bízunk benne, hogy sok hasznos gyakorlatot kaptál, és már látod 

magad előtt azt a folyamatot, amin végig haladva elindulsz a Te utadon, amit Te terveztél meg, 

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 

szívesen módosítom ezt és más tananyagokat is, ha visszajelzed, ha valami nem jó, nem érthető, vagy 

lehetne jobb is. Ezért nagyon hálás lennék neked, ha megírnád! :) 

 

HOGYAN TUDSZ NEKEM ÍRNI?  

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

 

És még egyszer szólok, hogy ne felejtsd el a könyvhöz járó Bónuszokat, amihez a hozzáférés részleteit 

email-ben kaptad meg! 

 

ui.: figyeld az email postaládádat, már nemsokára további érdekességeket fogod neked küldeni, illetve 

fel fogok kínálni egy olyan tanulási, fejlődési lehetőséget, amely már nemcsak egy könyvet ad a 

kezedbe, hanem folyamatos tanulási, változási lehetőséget. Ahol egy ennél jóval bővebb tananyag 

interaktívan elérhető, személyes és csoportos támogatással, megosztási lehetőséggel és mellette sok-

sok egyéb hasznos meglepetéssel! 

 

Köszönöm és még egyszer sok sikert! 

 

 

Emese 

 

mailto:info@megoldasmuhely.hu

