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ALAKÍTSUK ÁT SZOKÁSAINKAT 

AVAGY PÉNZTÁRCA BARÁT SZOKÁSOK  

KEZDJÜNK EGY KIS VIZSGÁLATTAL!  

 

➢ Rezsi költségek és infláció egy olyan külső körülmény, amit saját erőből nem tudunk 

megváltoztatni.  

Ezt el kell fogadni. De az elfogadásnak is több módja van: 

 Megadjuk magunkat, reménykedünk, hogy valahogy csak lesz.  

Passzív optimizmus 

 Elfogadjuk, kesergünk, de érdemben nem csinálunk semmit.  

Passzív „duzzogás” pesszimizmus 

 Spórolásba kezdünk és közben folyamatosan elégedetlenkedünk, hogy mennyi 

mindenről le kell mondanunk.  

Aktív negatív 
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 Tudomásul vesszük és felmérjük mi mit is tudunk tenni, milyen lehetőségeink 

vannak.  

Aktív pozitív. 

➢ Spórolás önmagában nem megoldás hosszú távon!  

➢ Különböző időszakokban kell gondolkodni. 

➢ Arra gondoljunk, azt vegyük számba, hogy mit tudunk tenni! 

➢ Határozzuk meg, hogy mi is a célunk. Pld. fenntartani a jelenlegi étszínvonalunkat, 

környezet tudatosabban élni, energia takarékosabban élni. 

➢ Tartsunk tükröt magunknak, hogy hogyan éltünk, milyenek voltak az energia 

felhasználási szokásaink, hogyan vásároltunk.  

o Ezt objektíven tegyük, nem kell minősíteni, csak vegyük számba. 

o Minden gondolj át olyan szempontból is, hogy mi az, ami csak a Te szokásos 

volt Te szoktad így-úgy tenni. 

o Gondold át olyan szempontból is, hogy mi az, amit a környezeted tett így-úgy. 

➢ Tükör után csinálj egy kis csoportosítást. 

o Mi az, amin Te tudsz változtatni saját erőből, csupán elhatározással? 

o Mi az, amihez környezeteddel együtt tudtok változtatni csupán elhatározással? 

o Mihez kell külső segítség? pld. égők kicserélése,  

o Mihez kell valamilyen előzetes anyagi befektetés? Pld. energia „faló” mosógép 

lecserélése 

➢ Ezt követően gondold át melyik szokásodon tudnál legkönnyebben változtatni? 

➢ Vedd sorba, hogy milyen új szokásokat tudnál kialakítani. 

➢ Új szokásod melyik korábbi helyébe lépne? 

➢ Új szokásodnak milyen hatása lenne a pénztárca kímélésen kívül? 

➢ Milyen időtávban szeretnéd használni az új szokásodat? 

➢ Szerinted mennyi idő múlva fog eredmény jelentkezni? Itt a pénztárca kímélés melletti 

eredményre is gondolj! 
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KÓDOLJUK ÁT A NÉZŐPONTUNKAT!  

 

➢ Szemléletünk aktív pozitív legyen. 

➢ Fontos: pozitív szemlélet nem azonos az optimizmussal!!!! 

➢ Pozitív szemlélet része az is, hogy tudatosítsuk, hogy a szavaknak ereje van, ezért nem 

spórolunk, hanem tudatosabban élünk!  Nem az olcsó/akciósat keressük, hanem a 

barátságosabb árúakat. 

➢ Fő cél: tudatosságunk fejlesztése, aminek következménye/mellékterméke, hogy 

pénztárca barátabban élünk és a kialakult külső körülményekben megoldásokat 

találunk. 

➢ Fontos: nem megoldjuk a problémát, hanem megoldást keresünk!!! (Ezt hosszabban 

lehet kifejteni, önálló program éppen, hogy csak elég rá.) 

➢ Tudatosítsuk magunkban, hogy vannak olyan körülmények, tényezők amire nincs 

ráhatásunk, azokra fókuszáljunk amire van. 

➢ Nézőpontodat mozgasd! Így tudod az objektivitásodat fenntartani és olyan 

megoldásokat találni, amik reálisak és megvalósíthatóak. 

o saját magad 

o környezeted 

o rövid táv 

o hosszú táv 

o nagyvilág 
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NÉZZÜK A KONKRÉT SZOKÁSOKAT!  

 

➢ Mosás 

o Mindig teli dobbal mosni, ehhez szükséges tudatosság szettjeink átgondolása 

előre azonos színűek egymás után így összejön az adag.  

o Ehhez előlépés szekrényünk átnézése, átnézés már magában egy kis rendrakást 

is eredményez. Mellék hatás lehet az is, hogy tudatában leszünk annak, hogy 

milyen ruháink vannak, mit is kell esetleg lecserélni. Ha ez tudatosul akkor 

nem költünk újabb darabokra és már is pénztárca barátok vagyunk.  

o Teli dob mellett nem csak az energián takarékoskodunk, hanem a mosószeren 

is.  

o Akkor mossunk ki valamit, ha az már tényleg koszos. 

o Mivel nem mosunk olyan gyakran így nem kell kerülgetni a szárítót, 

rendezettebb lesz az otthonunk és ez már magában javítja a közérzetünket. 

➢ Főzés 

o Olyan ételeket készíteni, amiknek az elkészülési ideje rövidebb, ehhez át is kell 

gondolni az étkezési szokásainkat.  

o Legtöbb egészséges étel főzési ideje rövidebb, mint a hagyományos ételeké, 

ezért mellékhatás lehet az is, hogy javul az egészséged. 
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o Abból készíteni ételt, ami már otthon van, ehhez szükséges előre gondoltan 

tervezetten vásárolni. Bevásárló lista!-erről majd a vásárlásmál bővebben. 

o Meglévő eszközök közül azokat használni, amik kevésbé energia „falók”, pl. 

ha mikróban 2 perc alatt megmelegszik az étel, akkor azt használjuk a 

tűzhelyen való 10 perces melegítgetés helyett, ha már megvan a forró levegős 

sütő akkor használjuk azt amire csak lehet. Mellékhatás az is lesz, hogy több 

időnk lesz, mert nem „konyházunk” annyit. 

o Próbáljunk ki új recepteket, ezzel színesítjük étrendünket és lemondás érzése 

helyett az újdonság a fejlődőm” pozitív érzése jelenik meg. 

o Maradék hasznosítást kreatív alkotásnak tekintsük. Családom szerint is, a 

megmaradt bolonyai mártás felhasználásával készült melegszendvicsnél nincs 

is finomabb!!! Ez csak egy példa. 

o „Ami előbb jött az előbb megy” elv használatával csökkentjük az étel kidobást 

is. 

o Fagyasztó, akkor a jó barátunk, ha nem energia „faló”! 

 

➢ Vásárlás 

o Bevásárló lista. Csak azt vegyük meg amire tudjuk, hogy szükségünk van. 

Ehhez a tudatosabb menü tervezés előfeltétel, de listát nem csak az 

élelmiszereknél használjuk, hanem mindennél! 

o Rakjunk rendet! Mert sokszor nem is tudjuk mi mindenünk van. DE 

mindenhol! Tisztítószerek, háztartási eszközök, elemek, övek. 

o Tudjuk, hogy mi meddig elég, mert így 1-1 kupon vagy kedvezmény 

felhasználásánál jobban tudjuk a pénztárcánkat barátként kezeli. Pld: 

Végösszegi kedvezmények. 

o Mérjük fel, hogy mi mennyibe kerül! Nem biztos, hogy a megszokott üzletben 

kell mindent megvenni! 

➢ Közlekedés 

o Járjuk tömegközlekedéssel (jobban szeretem a közösségi közlekedés kifejezést, 

sokkal pozitívabb) és gyalogoljunk.  

o Ennek mellékhatása lehet az is, hogy fittebbek leszünk.  

o Lehet, hogy így kötöttebb a napunk, mert járművekhez kell igazodni, de ez 

fejleszti azt is, hogy tudatosabban tervezzük meg a napjainkat. 

o Utazással töltött idő alatt pl. olvashatunk, podcast-ot hallgathatunk.  
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o Tudatosabb mosás/főzés eleve eredményezett plusz időt ezt hasznosíthatjuk itt. 

o Nem csábulunk el a vásárlásnál, mert hiszen azt haza is kell cipelni, így a 

tudatos/pénztárca barát vásárlási szokásunk is könnyedén rögzül. 

o Valóban szükségünk van autóra? Mire is használjuk? Fenntartás mennyibe is 

kerül? Itt ne csak a tankolásra gondolj, hanem a szervízköltségre, a parkolási 

díjakra, autópálya matrica stb.… 

o Szükségünk van teljes havi bérletre? 

o Ha vonattal utazunk tervezzük meg előre, mert így vehetünk „okos jegyet” és 

online, ami barátságosabb árú. 

 

➢ További területek: (Csak lazán és könnyedén Clubban a bejegyzéseknél találsz még 

tippeket) 

o szépségápolás 

o kikapcsolódás 

o szórakozás 

o takarítás 
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SIKERES MEGVALÓSÍTÁS  

 

➢ Módosítandó szokáshoz vagy új szokáshoz kapcsoljunk még célt a pénztárca 

barátságosság mellett. 

➢ Egyszerre csak 1-2 szokáson módosítsunk. 

➢ Ha már egy kicsit is megy vegyük észre és dicsérjük meg magunkat, akár meg is 

jutalmazhatjuk magunkat. 

➢ Ha úgy döntünk, hogy 1-2 szokást száműzünk akkor vezessünk be helyettük másikat. 

Kapcsoljuk össze őket. 

Szokásaink igazi segítő asszisztenseink lehetnek! Ezt egy külön program 

keretében ismerheted meg! 

Részletekért látogass el web oldalunkra és ott bővebben megismerheted az 

önálló program tartalmát. Szokások a segítőink! 

 

 

 

 

https://www.bsgconzulting.hu/szokasokasegitoink/
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Köszönöm a figyelmedet, bízom benne, hogy egy kicsit tudtam segíteni abban, 

hogy bármilyenek is legyenek a külső körülmények  

TE  

lazán és könnyedén tudd élni az életedet! 

 

by dr, Nagy Kata 

 


