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Üdvözöllek a 7+1 lépéses anyagot kiegészítő 6. lecke anyagában, 

amelynek témája az, hogy a változás folyamatában hogyan kezeld az új önmagadat és az 

elakadásokat! 

Minden kiegészítő anyagban megtalálod a letöltött 7+1 lépés rövid leírását, majd azután a 

részletesebb módszerek, eszközök bemutatását, végül példákat olvashatsz. 

1. Ezt olvashattad a 7+1 lépéses anyagban 
 

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

nehéz változási fázisba jutsz, ezért érdemes folyamatosan motivációs eszközöket is használni, illetve 

tudatosan készülni ezekre a pontokra. 

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

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

akarsz elérni  

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

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

ezeknek legyen nyoma, kell az ünneplés, dicséret, elégedettség 

 A motiváció mellett a változásnál fontos a lelki rugalmasság, úgynevezett 

reziliencia növelése is, amire szintén vannak jó módszerek, 

 Hasznos, ha a változásokat fokozatosan beépíted az életedbe, a 

tapasztalatokat feldolgozod, megnézed mit, hogyan hasznosítasz belőle 

magadra, az életedre nézve 

 Nagyon hasznos, ha kis megerősítő mondatokat kreálsz a terveid, 

erőforrásaid, vagy pl. jó tulajdonságaid, a szimbólumod alapján és azt 

elmondod magadnak (legjobb, ha a tükör előtt tudod megtenni); de 

használhatsz más kreatív eszközöket is, pl. mandala, rajz készítés erre. 

 folyamatosan érdemes erősíteni önmagadat, a belső erődet, hogy tudj 

NEM-et mondani arra, ami már nem kell, időt teremteni amire szükséged 

van, igazodni a változásokhoz 
 

Példa: tedd ki, hogy milyen nő szeretnél lenni: lerajzolva, vagy mandalával megörökítve, más 

szimbólummal, állj pár naponta a tükör elé és ismerd fel mi szép, különleges benned és ezt mondd is el 

magadnak a tükörben, vedd észre a külső, belső változásokat és jegyezd fel!. 

Ezekből a módszerekből találsz ebben az anyagban párat, részletesebben kifejtve! 
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2. Ez pedig a feladat és a javasolt forma 
 

Ez a lépés abban segít, hogy ha haladsz, csinálod, gyakorolsz, változol, akkor ha eljön az pont, 

pillanat, időszak, amikor kicsit elfáradsz, amikor úgy érzed, jó neked a régi életed is, csak 

hagyjanak már békén a változással, önismerettel, fejlődéssel, akkor meg tudd találni, mi 

segíthet abban, hogy ezen a ponton tovább lendülj. Vagyis mi motivál téged arra, hogy 

végicsináld, végigvidd. 

Ezért ezek megint nem konkrét, egyszer végrehajtandó módszerek, hanem olyan eszköz 

készlet, amelyet folyamatosan, időről időre elő vehetsz, ha szükséged van rá. 

A 7+1 lépésben és az itt felsorolt eszközök, módszerek közül találd meg azt, ami neked 

fekszik, beválik, működik, segít!  

Természetesen jelen anyag kereteiben még nem olyan részletesen mutatom be azokat, 

illetve nem is tudom mindegyiket, de a továbbiakban Az Én utam facebook csoportban, és a 

hírlevelek között fogsz találni részletesebb leírásokat is ezekről. 

2.1. Eszközök 
 

 

1. Motivációs HŐS 

Nagyon szeretem ezt a gyakorlatot, mert amennyire egyszerű, annyira sok mindent tud adni, 

és tényleg bármilyen területen lehet használni (már kipróbáltuk csapatépítésen, munkahelyi 

témákra is, de magánéleti, párkapcsolati, személyes témákra is működik). 

A gyakorlat részletes leírását ebben a blog bejegyzésben találod: Hogyan váljunk a saját 

életünk hősé-vé. 

Itt megtalálod a sablont – hogyan rajzold le - , mit jelentenek a HERO betűi, illetve hogyan 

készítsd el. Természetesen most arra a témára készítsd el, amivel az egész Te utad 

módszerrel dolgozol, azaz főként önmagadra (tehát pl. kevésbé munkahelyre, hivatásra). 

Csak emlékeztetőnek nagyon röviden a negyedek: 

1. Hardiness – azaz a belső erő 

2. Elektricity – avagy mi energetizál? 

3. Ready – kész vagy rá? 

4. Outwit – túljár a saját eszén! 

És hogy hogy csináld: olvasd végig, melyik mit jelent, írd le az eszedbe jutó kulcs szavakat, 

majd egybe is nézd meg és külön-külön is és ismerd fel, mi a Te motivációd. 

Végül amit megtaláltál, azt használd fel, ha a fentiekben leírt motiváció vesztés esetébe 

kerülsz az átalakulási folyamat során:-) 

 

https://megoldasmuhely.hu/hogyan-valjunk-a-sajat-eletunk-hose-ve/
https://megoldasmuhely.hu/hogyan-valjunk-a-sajat-eletunk-hose-ve/
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2. NEM-t mondás hatalma 

Vajon ez hogy segíti a motiválásodat? Két módon.  

Egyrészt úgy, hogy az, ha valakinek meg tudod mondani, hogy valamit nem szeretnél, hogy 

ne tegyen veled valamit, ne mondjon, neked bizonyos dolgokat, az megerősít téged. És ha 

megerősödsz, akkor jobban, magabiztosabban tudsz haladni az utadon. Másrészt pedig úgy, 

hogy ha több dolgot le tudsz nyesni magadról, az életedről a nem-et mondás segítségével, 

akkor jobban tudsz fókuszálni arra, amivel igazán foglalkozni akarsz. Most itt éppen, a 

változással. 

És miért nehéz Nem-et mondani? 

Mert azt hisszük, hogy az a hősies, az a jó ember, aki nem mond nem-et.  

Csakhogy ezzel mit érünk el? 

Azt, hogy nem a saját életünket éljük, nem úgy, ahogy mi szeretnénk. Ami végül 

boldogtalanná, akár beteggé tesz minket. 

Ok, akkor hogyan mondjunk nem-et? 

Néhány tippet megosztok, próbáld ki és ami beválik, azt használd: 

 Készülj fel, legyen okod, tudd, hogy miért fontos / nem jó neked az, amire Nem-et 

készülsz mondani 

 Tudd, hogy mit akarsz, mire vágysz, mi a fontos számodra, mert ha ezek megvannak, 

akkor sokkal könnyebb nem-et mondani mindarra, ami ezt nem szolgálja 

Ezen az 5 lépésen keresztül vidd végig a NEM-et mondás folyamatát: 

1. kezd azzal, hogy tiszteletet tanúsítasz a másik felé 

2. választ adsz a kérdésére, kérésére: Nem 

3. köszönetet mondasz, amiért megkért, ill. hogy elfogadja a válaszod 

4. ösztönözd, bátorítsd a másikat, hogy tegye meg, amit szeretne, kérjen 

máshonnan segítséget 

5. válts témát, vagy mentsd ki magad és menj tovább 

Hú, ez nem könnyű folyamat és természetesen nem mindegy hogy fejezed ki magad, de ha 

kedvesen, tisztán, őszintén mondod, akkor el fogod érni a célodat. 

3. Végül nézzünk néhány praktikus tippet 

 

a) A VÁGYAKAT, MEGTERVEZETT CÉLOKAT ÉRDEMES KIHELYEZNI VALAHOVA 

Érdemes kihelyezni valahova, amit el akarsz érni, ez lehet az amit megfogalmaztál vágyként, 

vagy ha ebből készítettél montázst, akkor azt, vagy a célokat. Olyan helyre gondolj, ahol vagy 

reggel felkelésnél, vagy lefekvésnél (pl. éjjeli szekrényen), esetleg ebéd, vagy szünet közben 

biztosan észreveszed. 
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Aztán amikor meglátod reggel és vagy este, akkor eszedbe jut, hogy mit akarsz elérni. Így 

sosem téveszted szem elől a célt, mindig tudod merre tartasz. 

Ezeket a célokat, akár rajzos formában is megörökítheted. 

 

b) MEGERŐSÍTŐ MONDATOK 

Nagyon hasznos, ha megerősítő mondatokat, szavakat, mantrákat kreálsz a vágyaid, terveid, 

erőforrásaid, vagy pl. jó tulajdonságaid (amit keress meg magadban) alapján és azt elmondod 

magadnak (legjobb, ha a tükör előtt tudod megtenni). 

Rámondhatod akár a telefonodra, felveheted más eszközzel ezeket a mondatokat és 

meghallgathatod útközben, utazás közben, séta közben is.  

Néhány tipp, hogyan készítsd el ezeket a mondatokat: 

 legyen hihető számodra és legyen a te befolyásod alatt 

 jelen idejű és egyes szám első személyű 

 higgy benne, érezd át 

 használd benne a saját nevedet, hogy még erőteljesebb legyen 

 gyakran ismételd (3-5-ször naponta – 20 napon keresztül) 

Inspirálódj belőlük, akár kreálj újabbakat, ahogy haladsz előre a folyamatban, és újabb céljaid, 

terveid lesznek, vagy valósulnak meg. 

Készíthetsz ebből is kreatív eszközökkel képet, montázst, amely legjobban mutatja mi erősít 

meg Téged abban, hogy haladj. Ezt i érdemes kitenni valahova, ahol gyakran rá tudsz nézni! 

Dolgozd ki ezeket, próbáld ki és válaszd azt, amelyik legjobban segít. 

c) NAPLÓ A SIKEREKRŐL 

Jegyezd le, amikor valamit sikerült kipróbálnod, megcsinálnod, végrehajtanod. Vagy amikor 

valamit nem sikerült és rájöttél, hogy mi okozhatta a sikertelenséget. Tanulj a hibákból, a 

fájdalomból (erről találsz egy videót a csoportban). 

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! 

Ez csak néhány ötlet, mellettük fejleszd ki a sajátjaidat is, találj további dolgokat, amelyek 

motiválnak és akkor biztosan eléred a kitűzött céljaidat! 

 

További ösztönző, továbbvivő módszereket fogok megosztani az Én utam csoportba és a 

hírlevelekbe, mint pl. a reziliencia növelése, a megbocsátás hatalma és módja, a 

bizonytalanság csökkentése, vagy a döntésképtelenségen túljutás. 
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2.2. Példák 
 

Pl. mi lehet a motiváció HŐS ábráján annak, aki túl van egy nehéz váláson, szakításon és 

szeretné magát újra teljesnek, egésznek érezni (a példákat ilyen sorsúaktól merítettem)? 

1. Hardiness – azaz a belső erő 

ennél a pontnál megjelenhet az, hogy erőt adott számodra a válásból való felálláshoz a 

benned lévő megoldás orientáltság, kitartás, hogy tovább csináld 

2. Elektricity – avagy mi energetizál? 

itt pedig megjelenhet az, hogy az lök tovább, amikor - egyelőre – egyedül is sikerül 

megoldanod olyasmit, amit eddig nem csináltál (munkahelyen, pénzügyek, háztartás, 

gyerekek iskolái, stb). 

3. Ready – kész vagy rá? 

itt pedig felmerülhet az, hogy azért szeretnél már kész lenni arra, hogy újra teljesnek érezd 

magad, mert ár nem akarsz magányos lenni, egyedül tölteni az estéidet. 

4. Outwit – túljárni a saját eszemen! 

Végül itt olyasmi jelenhet meg, hogy érdemes lenne elengedned azokat az elvárásokat, hogy 

a válás kudarc, hogy az elvált nő senkinek sem kell, és helyette ezeket olyan gondolatokká 

alakítani, amely előre visz. Pl. a válás rossz, de nem jelenti azt, hogy kudarc az egész életem. 

Elvált nőként nehéz újra párt találni, de nem lehetetlen…  

 

Vagy megerősítő mondatokra példák: 

Értékes, csinos nő vagyok. Vagy férfira hasonló 

Megtalálom a nekem való párt. 

Ezek persze csak apró, kisebb példák, lehet, hogy nálad teljesen mások merülnek fel. Ami 

nem baj, keresd meg a Te módszeredet és használd azt a Te utadon. 

Még mindig megvan ez az ötletem: 

Gyere, csatlakozz a zárt csoportunkba és oszd meg a haladásodat, az eredményeidet, hogyan 

készülsz fel az új Én-edre, milyen elakadásokat találtál és hogyan kezelted, melyik eszközt 

próbáltad ki és mit tanultál belőle, és a fentiekből bármit, amit a csoport tagokkal szívesen 

megosztanál  

Én is megnézem és a többiek is kommentelni fogják az eredményeket. Ez a támogatás 

iszonyatosan motiváló lesz, főleg, ha elakadsz, elveszted a lelkesedésedet Plusz erőt is fog 

adni és motiválni arra, hogy tovább csináld 

https://www.facebook.com/groups/azenutam/

