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1. 
 

Kivonat a 2019.11.15-ei Én Utam csoportban elhangzott élő adáshoz – 
Túlterhelés: szervezetlenségtől, Túllépni a döntésképtelenségen 

 
Eddigiek: elindulás, transzformációs technikák csoportokban, jóváhagyás kérés, bizonytalanság, 
szokásokba ragadás 
 
Mai téma: Túlterheltség, ha szervezetlenségtől szenvedünk, a tisztánlátáshiánya, katasztrofális 
gondolkozási hiba 
 
Ha az életünk átalakítása, változtatási lépéseink rendre amiatt akadnak el, mert túlvállaljuk magunkat, 
nincs elég időnk, vagy mivel nem tisztázzuk mire is vágyunk, merre akarunk menni, ezért ide-oda 
kapunk, sőt lehet, hogy nem is döntünk, csak sodródunk. 
 
Mit lehet ezzel kezdeni? 

 Ekkor érdemes a hitrendszerünket ilyen szempontból is megnézni, megkérdőjelezni, 

átalakítani – hitrendszerrel már foglalkoztunk, még fogunk 

o pl. katasztrofális gondolkodás – mindent rossznak, lehetetlennek látsz, semmi nem 

sikerül… 

o pl. nem engeded meg magadnak, hogy azt csinálj, amit szeretnél, szükséged van, 

mert meg akarsz felelni, jóváhagyást vársz, félsz, hogy megítélnek – lásd első 

transzformációs adás 

 a célokat tisztázni, terveket készíteni – tervezés – külön adás 

o pl. mire vágysz igazán, életcél adások 

o vágyakból célok, célokból tervek, tervekből havi, heti, napi, folyamatos tervezés 

 megtanulni dönteni/ lépni, tenni – erről beszélünk ma 

 végül mindezt valós keretekbe foglalni – való elvárásokat támasszunk magunkkal 

o pl. a vágyaid, céljaid valósak-e, olyat vársz-e magadtól, amire megvan a tudásod, 

tapasztalatod, személyiséged – vagy ez fejleszthető? 

1. Mitől érezhetjük magunkat túlterheltnek? 
 
Sok mindentől – időhiány – külön adás, meghívott művész –timefulness? Szervezés, tervezés. 
De attól is, hogy nem hozunk döntéseket, vagy csak látszat döntéseket, ezekről mindjárt 
részletesebben.  
 
Ha nem hozunk döntéseket, sodródunk. Ha sodródunk, nem mi irányítunk, ha nem mi irányítunk, azt 
tesz velünk az élet, mások, amit akarnak, mi meg csak kapkodjuk a fejünket.  Ez általában több 
feladatot, programot jelent, mint amit elbírnánk, mások helyett dolgozást, olyan feladatokat, amiket 
nem szeretünk, amik még jobban lefárasztanak, lelkileg kikészülünk, kiégünk, előbb utóbb még 
dühössé, mérgessé, szorongóvá, akár agresszívvé is válhatunk.  
 
pl. olyan programok, akár családi, baráti, amire kötelességből megyünk, vagy túl sok ember van, amit 
nem szeretünk, bírunk, olyan munka, amiben nem vagyunk jók, de azért is megcsináljuk – kétszeresen 
elfáradunk - > ez valahol mind döntés kérdése 

2. A Nem döntés formái 

2.1 Robotpilóta üzemmód  
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A döntésképtelenség egyfajta önmagad megkárosítása, mivel átadod az irányítás hatalmát. 
Robotpilóta üzemmódban nem mi döntünk és ennek még csak a tudatában sem vagyunk. Ilyenkor a 
megszokást, kulturális, családi elvárásokat, impulzusokat követjük, hogyan kellene élni. Ha ezeket 
követjük, akkor a választási lehetőségeink eleve nagyon lekorlátozódnak.  
 
Pl. hozunk ugyan döntéseket, de azok csak a megszokott, kellemes életet teszik lehetővé, mint pl. egy 
biztonságos karrier, amiben viszont nem tudunk kiteljesedni. Vagy olyan diplomát szerzünk, amit nem 
akarunk igazán, de leginkább az van, hogy nem tudjuk mit akarunk. Családot alapítunk, lépdelünk a 
karrier létrán, mert úgy gondoljuk, hogy ezt kellene tennünk. 
 
Gondold át, te mi alapján választottál továbbtanulást, karriert, családalapítást, hol élsz, életmódot, 
hobbit, szabadidős tevékenységet? 
 
Ha tudatosítani tudjuk, hogy nem hozunk döntéseket, vagy csak látszatra hozunk, de valójában 
követjük a megszokást, elvárást, akkor már léptünk egyet afelé, hogy tudatosabban irányítsuk 
életünket, eldöntsük mit akarunk és ahhoz milyen döntések kellenek. A jó hír, hogy most már tudjuk, 
hogy visszavehetjük az életünk irányításának hatalmát. 
 
Hogyan csináld? 
 
Tedd szokásoddá, hogy akár a teljes életedre, akár minden kis dologban gondold át, hogy mit akarsz? 
És ennek megfelelően Hozz döntéseket! Majd persze cselekedj is e szerint. 
Vagyis, amikor bármilyen akár apró döntési helyzet előtt állsz, vedd észre, hogy ez most egy döntés, és 
ne a megszokottak szerint menj tovább.  
 
pl. Tegnap pont volt egy ilyen beszélgetésem, ahol a kliensem elmondta, hogy ezt gyakran nehéz 
észrevenni, talán csak utólag, hogy pl. munkából hazamenve mindent ugyanúgy csinál, útvonal, 
bevásárlást, stb. De ha már tudja tudatosítani, akkor már nála van a hatalom, hogy akár máshogy is 
dönthet. De lehet, hogy ugyanúgy fog, de mégis az ő döntése.  

2.2 Beragadás 
 
Ilyenkor tudod, mit szeretnél az életedben, de vagy nem tudsz választani a lehetőségek, opciók közül, 
vagy egyszerűen nem tudod rávenni magad a haladásra, hogy lépj. Megakadsz. 
 
4 féle módon lehetsz megakadva: 
 

A) nem tudod mit akarsz  - emiatt aztán nem is teszel semmit  

Ha elérsz egy döntési pontra, gondolkodsz merre tovább, de csak filózol, filózol és nem cselekszel. 
Fontos, hogy valójában ilyenkor is döntesz, hiszen a nem cselekvés is egy opció, csak nem a várt 
eredményt fogja hozni. Ezzel is kiadod az irányítást a kezedből, megengeded, hogy más döntsön 
helyetted. Sőt lehet, hogy olyan sokáig vársz a döntéssel, hogy az opciók már nem is elérhetőek.   
 
pl. nem tudod milyen munkát hivatást szeretnél, csak azt tudod, hogy a mostanit nem. Viszont mivel 
nem tudod mire vágysz, maradsz a mostaniban, végülis az is elmegy. Nem döntesz, de valójában 
döntesz a maradás mellett, csak továbbra is szenvedsz… 
 

B) perfekcionizmus 

Ha ebben szenvedsz, mindent tökéletesen akarsz csinálni, még a döntésekben is a legjobb döntést 
akarod meghozni. Emiatt pedig megint csak annyira jól akarsz dönteni, hogy húzod az időt, nem 
döntesz és lemaradsz, nem teszel semmi. 
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Ilyenkor fontos, hogy tudd, bármilyen döntés jobb a se minél, de legalább döntesz és elindulsz 
valamerre. Mindig elindulni a legnehezebb, ha már csinálsz valamit, onnantól egyre könnyebbé válhat, 
így van ez a döntésekkel is. 
 
pl. felkérnek egy előadásra, de úgy érzed, nem vagy elég jó a témában, ezért vacilálsz, hogy elvállald-
e. Mire eldöntenéd, már felkérnek mást, vagy egyáltalán nem döntesz, lemaradsz és ki sem 
próbálhatod, milyen lennél, pedig lehet, hogy jóval többet tudnál, mint a közönséged, de sosem tudod 
meg.  
 

C) döntésképtelen vagy 

Ha nem tudod melyik opciót válaszd, próbáld ki bármelyiket, tégy egy lépést, később még mindig 
korrigálhatsz, ha érzed hogy ez nem jó, nem érzed jól magad benne. Ha nem tudod fizikailag kipróbálni 
a lehetőségeket, akkor futtasd végig azokat fejben, pl. vizualizáld és nézd meg, melyiknek milyen 
kimenete lehet, hogy éreznéd magad, mit hozhat, mi lehet a következő lépés. Aztán lépj tovább 
képzeletben, újabb választás, kimenet, újabb döntést, stb… 
 
pl. szintén nem régi kliens példa: nem tudom melyik feladatot csináljam, egyik sem villanyoz fel, nem 
döntök, húzom az időt, végül egyik sem készül el… Kezdd el az egyikkel, ha nem megy, még mindig 
átléphetsz a másikra. 
 

D) bizonytalan vagy 

Ha azért nem döntesz és lépsz, mert bizonytalan vagy, mi lesz az eredménye. Ez egy nagy blokkoló 
lehet az utadon, életedben. Teljesen normális, hogy szeretnéd tudni, egy döntés, egy lépés mit fog 
eredményezni, hogyan fog megváltoztatni valamit, hiszen biztonságra törekszünk. A megoldás, hogy 
ilyenkor egy kis lépést tegyél meg, és nézd meg az eredményét. Ha pedig olyan a döntési helyzet, akkor 
csak tedd meg.  
 
Megint csak, ha fizikailag nem tudod letesztelni, akkor gondold át. Ehhez használhatod megint az 
imaginációt, vagy elkezdhetsz dolgozni a kapcsolódó félelmeiddel, amiről már volt is szó (félelem a 
bizonytalanságtól adás).  
 
pl. nem mersz válaszolni egy randira hívásra, mert félsz – akár tudat alatt -, hogy nem hozod a legjobb 
formád, hogy milyen lesz a másik, tetszel-e neki, neked tetszik-e ő, esetleg fura alak lesz, megbánt, 
megijeszt. Ezért inkább nem reagálsz. De eljátszhatsz fejben a gondolattal, mi történne ha találkoztok, 
mi minden lenne ott, mi merülhetne fel, mi lenne a jobb, mi a rosszabb eshetőség, vagy a legrosszabb?  
 
És ezekben a helyzetekben mit lépnél, mit mondanál, tennél? Ha ezeket átgondolod, már kevésbé 
ismeretlen a terep, talán könnyebben belemész. 

3. Hogyan csináld? 
 
Hogyan döntsd el, Te milyen formában, mi miatt nem döntesz? 
Nézd meg a lehetőségek közül, melyik igaz rád és kezdj el dolgozni rajta: 
Ezek a példa kérdések segítenek megérteni, tudatosítani, és majd megtalálni azt, mit tehetsz: 
 

1. Robotpilóta üzemmódban vagy? 

Milyen dolgokat választottál azért, mert úgy gondoltad azt kellett tenned, az volt az elvárt? 

Mi az, amit szerettél volna megtenni, de nem engedted meg magadnak valamiért? 

Mi az amit általában teszel, szokásod (mint pl, esti TV nézés, facebookozás, stb)? 
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Milyen dolgokat tehetnél ezek helyett? 

Mi az, amit igazából szeretnél kezdeni, tenni az életedben? 
 

2. Elakadtál? 

 
A) ha nem tudod mit akarsz 

Az életed mely területén nem tudod mit szeretnél? 

Az életed mely területén vagy megakadva pl. egy döntési pontnál, amikor csak filózol, filózol? 

Valaha volt olyan, hogy egy lehetőséget kihagytál, mert nem döntöttél időben? Mi volt az, mi történt? 

Hogyan döntenél most, hogy azt a lehetőséget most ne halaszd el? 
 

B) perfekcionizmus 

Milyen döntés meghozatalával küzdöttél, amiatt, hogy tökéletesen akartál dönteni? 

Milyen döntéstől tartottad magad vissza amiatt, mert attól féltél, hogy rosszul döntesz? 

Hogyan döntenél most, ha elfogadod, hogy a legrosszabb döntés, ha nem döntesz és nem lépsz előre? 
 

C) döntésképtelen vagy 

Nem tudod melyik opciót válaszd? 

Hogyan tudnád tesztelni a lehetőségeket? 

Kérdezd meg, gondold át, mik a lehetséges kimenetek? 

Hogyan érzel a lehetséges kimenetekkel kapcsolatban? 

Mi lehet a következő lépés ezekben az esetekben? 

Mindezek alapján melyik a legjobb választás most szerinted? 
 

D) bizonytalan vagy 

Milyen döntéstől tartottad magad vissza amiatt, mert nem tudod mi lehet a kimenete? 
Ki tudod valahogyan próbálni, átgondolni ezeket a lehetséges kimeneteket? 
 
Ha félsz:  
Milyen döntést vagy kész meghozni most, még ha nem is ismered a lehetséges eredményeit, tudva, 
hogy nem akarod folytatni a halogatást? 
 
Következő adásban: 

- Túlterhelés: Önbizalom és hatékonyság - kompetencia kör – jövő péntek! 

- Te utad konzultáció lehetőség csak a csoportnak más áron: https://megoldasmuhely.hu/en-

utam-csoport-online-konzultacio/ 45 perc 5000 Ft 

- karácsonyra ötletem: vásárolj másnak Te utad konzultációt: https://megoldasmuhely.hu/te-

utad-konzultacio-karacsony/ 60 perc 9.600 Ft (20%-) 

ui: ne felejtsd el az eredményeidet, felismeréseidet megosztani az Én utam csoportban! 
 
 
 

Szikora Emese 
Te utad 

https://megoldasmuhely.hu/en-utam-csoport-online-konzultacio/
https://megoldasmuhely.hu/en-utam-csoport-online-konzultacio/
https://megoldasmuhely.hu/te-utad-konzultacio-karacsony/
https://megoldasmuhely.hu/te-utad-konzultacio-karacsony/
https://www.facebook.com/groups/azenutam/

