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1.  Előszó 
 

 

 

Az elmúlt időszakban sokakhoz hasonlóan Én is a tervezéssel, cél állítással 

foglalkoztam. Amikor egy kicsit elakadtam régi bevált szokásomhoz fordultam: 

rendrakáshoz. 

Rendrakás során gépemen is rendezkedtem egy kicsit és akkor tudatosult bennem, 

hogy több írásom és gondolatom volt már e témában. Ezek között bogarászva, 

újra olvasva több alkalommal „világosodtam meg” nyert új üzenetet, tartalmat a 

korábban írt gondolataim. 

Ezért döntöttem úgy, hogy megosztom veled írásaim gyűjteményét, hogy Te is 

átéld azokat a gondolati elrendező, rendrakó felismeréseket, amiket Én éltem 

meg. 
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2.  Az új év első hete  
 

 

 

Véget értek az ünnepek, kihevertük a szilveszteri bulit és elkezdődtek a „szürke” 

hétköznapok. Ekkor sokak az „az útálom a hétfő reggelt” mondást tovább 

fejlesztenék arra, hogy „utálom az egész hetet” mondásra. Pedig lehet, hogy a 

boldogan, magabiztosan tett új évi fogadalmak között sok olyan van, amik 

megvalósítása a hétköznapokon történhet.  

 Hová lett a lelkesedésünk?  

 Mi történt?  

Szerintem csak annyi, hogy a „szürke” hétköznapokon tenni kell a dolgunkat, 

vége a lustálkodásnak! Lehet, hogy ez nem tudatos, de ránk nehezedik a 

„TEVÉS” súlya, és tudjuk ez nem is olyan könnyű és egyszerű. Szerintem a borús 

hangulatunkat az is okozza, hogy ilyenkor ez az általános hangulat szemben az 

ünnepi emelkedett pozitív hangulattal. 

Gondolj csak arra, milyen érzésekkel kívántál boldog újévet január 1-én és 

milyen érzésekkel tetted ezt január 4.-én? Az érzéseiden kívül semmi sem 

változott, az új évben még nem látott ismerősnek mondod el jó kívánságaidat (8 

napon belül ez teljesen rendben van a névnapi és szülinapi jó kívánságoknál).   
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Pedig lehetnél jó hangulatban is, mert tudtál pihenni, jó élményekkel töltekeztél 

fel, sok új célod van (új évi fogadalmak), ritkán látott kedves ismerőseiddel tudtál 

találkozni vagy beszélni. Ezek mind pozitív élmények, ilyenekkel térsz vissza a 

nyaralásból is és akkor ezekből hosszabb ideig töltekezel és megtartod a jó 

hangulatodat. 

Miért nem tehetnéd ezt így az év első hetében is? 

Próbáld ki! 

Talán ez hozza meg, hogy az idei éved sikeresebb legyen, mint a többi éved volt. 

Minden jót!  
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3. Kívánságok és célok  
 

 

 

Hétköznapi szóhasználatban a kívánság és a cél összemosódik. Azonban a kettő 

között a lényegi különbség az, hogy az egyikben az érzelmek, a másikban az 

észszerűség a meghatározó a megfogalmazásnál. 

Hogy mire is gondolok azt egy példával szeretném bemutatni. 

A lottó nyertesek nagyon nagy arányban a nyereményüket elég gyorsan elköltik 

és gyakran pár év múlva rosszabb körülmények között élnek, mint a nyeremény 

előtt. Ennek okait több kutatás is megvizsgálta és elég gyakori ok volt, hogy a 

kívánságaik teljesítése pl. egy nagy villa csak odáig volt tervezett, hogy 

megvegyék, arra nem számoltak, hogy annak fenntartása mennyibe is fog kerülni. 

Az, hogy egy csodás villát megvegyünk eléggé érzelmi alapú azonban, ha a 

gondolatainkba „racionális üzemmódban” azt is gondoljuk, hogy az milyen 

költségeket jelent (megközelítés, személyzet, adók …stb.) még 1 év, 10 év alatt, 

lehet, hogy eleve nem olyan drága villát választunk. Ha igy gondolkodunk akkor 

már célokban gondolkodunk. Célok meghatározásban is lehetnek érzelmek, de 

nem csak azok. 



DR.NAGY KATA – CÉLOK, TERVEK       BOG CIKKEK GYŰJTEMÉNYE- –5  

    dr.Nagy Kata © 2021 

 

Célban mindig kell találni valami reálisat, logikusat, és ez gyakran abban tud 

megnyilvánulni, hogy időben picit tovább gondoljuk, számba vesszük a 

következményeket is. 

Villa vásárláshoz visszatérve, ha nem a lottó nyereményből vásárolunk, akkor 

egy vásárlásnál sokkal racionálisabbak vagyunk. Igazából csak a pénz forrása 

között van különbség, Illetve, hogy mennyire hagyjuk, hogy az érzelmeink 

uraljanak minket. 

Ne értsetek félre nem azt mondom, hogy nem kellenek kívánságok, ezekből 

lehetne a céljaink.  

Kívánságra tekinthetünk úgy, mint egy virágmagra, de ahhoz, hogy csodálatos 

növény legyen nem mindegy, hogy hová ültetjük, mibe ültetjük és hogyan 

gondozzuk. Amig növekszik gondolkodhatunk azon is, hogy hová tesszük, ha 

már nagyobbacska, ha pl., amikor feladjuk a lottószelvényt már gondolkodhatunk 

azon is „racionális üzemmódban”, hogy mire költenénk, annak össze 

következményét átgondolnánk hosszabbtávon is. Nagy kívánságot egymásra 

épülő/kapcsolódó célokra tudjuk bontani, ha igy teszünk akkor lehetük 

hosszútávon is boldog és sikeres lottónyertesek. 

Minden jót! 
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4. Újévi fogadalmak másként, 
 

 

 

Az elmúlt napokban rengeteg olyan írással találkozhattál, ami az új évi 

fogadalmakkal kapcsolatos, miket fogadj meg, soka esetben ezek bújtatott 

reklámok is lehettek. Én most nem csatlakoznék ezekhez az írásokhoz, saját 

magamon megtapasztaltakat osztom meg veled.  

Szinte kötelezőnek érezhetjük, hogy újévre valamilyen fogadalmat teszünk, ezzel 

éveken át Én is így voltam, pl.: lefogyok, rendszeresen tornázok. Szinte 

természetes módon nem igazán sikerült ezeket betartanom, volt ugyan olyan, 

amiben valamilyen rész eredményt elértem, de nem volt tartós. Tavaszra már 

eléggé harcban is álltam magammal, hogy nem tudtam az új évi fogadalmaimat 

megtartani, ettől kezdtem magam egyre rosszabbul érezni.  

Sok önismereti és coach olvasmány után az egyik évben a fogadalmam mellett az 

év első napjaiban pici tervet is készítettem arra, hogy hogyan valósítsam meg. így 

már tovább jutottam a fogadalmam megvalósításában. Amikor ezeket a terveket 
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már le is írtam még tovább eljutottam, de ekkor sem volt tökéletes a megvalósítás 

és a szokásos tavaszi önmarcangolás, szemrehányások nem szűntek meg teljesen. 

Új évi fogadalmaimhoz kapcsolódó módszeremet elkezdtem tovább fejleszteni, 

tervemet rész célokra bontottam és az elért eredményeimet rendszeresen le is 

írtam. A sikeres megvalósításban így még tovább jutottam, több sikerélményem 

volt, de a teljes sikert nem értem el így se mindig. 

Kísérletezésemet tovább folytatva az elért eredményeket már értékeltem is, és ha 

úgy véltem a módszeren módosítottam vagy a kitűzött határidőn változtattam 

annak érdekében, hogy minél reálisabbnak tűnjön az elérni kívánt cél.   

Időközben rájöttem, hogy az új évi fogadalom meghatározása gyakorlatilag 

célkitűzés és nem mindegy hogyan is határozom meg a célt. Utólag sokszor 

beláttam, hogy a fogadalmam nem volt reális, szinte állom volt, álom cél. Nagyon 

fontos, hogy a cél reális legyen, mérhető legyen, röviden meghatározható konkrét 

legyen. A célok olyanok, mint a hagyma héja egymásra rakódnak, és ahogy 

haladunk a pucolással úgy jutunk hozzá a lényekhez. Lehetnek állom céljaink, 

hosszú távú céljaink, rész céljaink és végcélunk.  

Ha így tűzzük ki a célunkat, új évi fogadalmunkat a sikeres megvalósítás sokkal 

biztosabb!   

Gondolt újra új évi céljaidat így! 

Az újra gondolással SIKERT is tervezel megadnak! 

Minden jót! 
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5. Újrakezdés vagy változtatás? 
 

 

 

Augusztus végével vége a nyárnak.  

Nyaralások, nyári programok alatt sok gondolat, terv fogalmazódott meg 

bennünk, hogy mit is szeretnénk még csinálni az évben, min változtatnánk. 

Saját véleményem szerint az augusztus remek hónap arra, hogy a terveinket, 

életünket csak a saját szempontunkból gondoljuk át, legyünk gondolatban egy 

picit önzők. Ezt azért javaslom, mert igy jobban el tudjuk dönteni, hogy amin 

módosítanánk az változtatás vagy újra kezdés. 

Mondhatod, hogy a kettő ugyan az, de nem!  

Definíciók szerint (forrás: Wiki szótár): 

Változtatás: Az a folyamat, amikor valami változik. 
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Újra kezdés: egy cselekvés első mozzanatának megtétele; egy folyamat első 

lépésének elvégzése a rendszeres, tervszerű folytatás érdekében. Egy szokásos, 

illetve előbb végzett cselekvés tovább végzése kisebb szünet után. 

Érzékeled a különbséget, ugye? 

Az egyiknél valamit, amit már csináltál, tettél most ismét meg teszed, lehet, hogy 

picit másként, de túl sok újdonság nincs benne. 

A másiknál valamit más, hogy csinálsz, valami teljesen újat kezdsz el, ebben 

szinte csak új dolgok vannak. 

A kettőben van két azonosság:  

1. CSINÁLSZ valamit! CSELEKSZEL!!!! 

2.  Felvállalod Önmagadat! 

De ahhoz, hogy ideáig eljuss első lépésként picit magadba kell nézni és meg kell 

állapítanod, hogy TE tényleg mit is szeretnél. Nem azért, mert a körülmények 

miatt, nem azért, mert ezt várják el, hanem azért, mert Te szeretnéd. 

Minden jót Neked! 
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6. Újra kezdés, tervezés 
 

 

 

Az elmúlt időszakban sok minden volt más, most, hogy sok korlátozó intézkedés 

megszűnt elkezdhetünk újra élni. Legalábbis sok helyen ezt hallani. 

De hiszen eddig is éltünk!  

Más volt, mint korábban, de éltünk, sok szokásunk megváltozott, sok mindent 

nem csináltunk úgy, mint korábban, de azért csináltunk valamit, éltünk, 

léteztünk! 

Saját véleményem szerint most nem újra kezdünk, hanem elkezdünk valami mást, 

másként élni, mint egy fél éve, másként, mint két hete. 

Ha egy kicsit a szavak mögé nézünk akkor Te is megértheted miért is gondolom 

így. 

Definíciók szerint (forrás: Wiki szótár): 

Változtatás: Az a folyamat, amikor valami változik. 

Újra kezdés: egy cselekvés első mozzanatának megtétele; egy folyamat első 

lépésének elvégzése a rendszeres, tervszerű folytatás érdekében. Egy szokásos, 

illetve előbb végzett cselekvés tovább végzése kisebb szünet után. 
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Érzékeled a különbséget, ugye? 

Az egyiknél valamit, amit már csináltál, tettél most ismét meg teszed, lehet, hogy 

picit másként, de túl sok újdonság nincs benne. 

A másiknál valamit mást csinálsz, valami teljesen újat kezdsz el, ebben szinte 

csak új dolgok vannak. 

Ha Te úgy gondolod, hogy újra kezdesz élni, biztosan minden olyan lesz, mint 

volt? Ugyanazokat dolgokat fogod tenni? Te is ugyan olyan vagy? 

Erre mondhatod azt, hogy csak a körülmények miatt van egy-két dologban 

változás, elfogadom a válaszodat, de ha belegondolsz Te is más lettél. Meg 

teheted, hogy nem értesz egyet velem, de ha újra kezdésbe lovalod bele magad 

eleve készülj fel jó pár keserű pillanatra amikor azon fogsz keseregni, hogy ez, 

meg az már nem úgy van, mint rég. 

Ellenben, ha gondolatban arra állítod magadat, hogy most változás van, új élet 

kezdődik (nem újra kezdés!), nyitott leszel, merítesz a múltból, de nem azt 

hajszolod, hogy a múlt újra legyen. Ehhez kell egy kis erő, és megmondom nem 

is könnyű. Miért is? 

 Mert az ismeretlen, a változás mindig izgalommal teli. 

 Mert szembe kell nézni magunkkal, hogy mi volt és mit is szeretnénk. 

 Mert terveznünk kell. 

 Mert új célokat kell találnunk, illetve a korábbiakat módisítani kell. 

 Megszokott rutinok, szokások helyett újakat kell kialakítani. 

 Mert mind ezt TUDATOSA és KÖVETKEZETESEN kell tennünk. 

Hogy megéri-e? 

Igen, mert előre nézel, haladsz, alkotóan cselekszel, ez azért is fontos, mert nem 

süppedsz bele a körülmények okolásába, helyette elkezdet irányítani és élni az az 

életet, amit éppen most akarsz. 

A miért válaszok közül kiemelném a tervezés fontoságát. Mindig is fontos lenne 

terveznünk, de a jelen helyzetben ez hatványozottan igaz. Bizonytalan időkben, 
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helyzetekben még fontosabb, mert ezzel tudsz saját magadnak megtalálni a 

lehetőségeket. 

Tervezésnél mindig értékelni kell az elmúlt időszakot, a jót és a rosszat is, meg 

kell néznünk, hogy mit is szeretnénk és össze kell szednünk, hogy milyen 

lehetőségeink vannak. Tervezés során nem jó, ha kritizáljunk magunkat, 

objektíven kell mindent számba venni.  

Tudom sokszor a rosszat, az akadályokat, a kifogásokat könnyebb összeszedni, 

ez ön magában nem is baj, de minden ilyet gondold át úgy is, hogy az pozitív. Ez 

csak egy kis elmejáték, de ahhoz éppen elegendő, hogy megleld a pozitív 

dolgokat, megoldásokat, lehetőségeket. Ne sajnáld erre az időt! Hosszabb távon 

ez sokkal hasznosabb időtöltés, mint azon keseregni, hogy mi nincs úgy, mint 

régen. 

Életünk tervezésének mind minden tervezés első lépése, hogy visszatekintünk 

egy kicsit. Értékeljük mi is történt, mit is tettünk, mit értünk el, mit nem értünk 

el. Ezt követően tovább kell lépnünk, el kell döntenünk, hogy hová szeretnénk 

eljutni, hogy mi is a célunk. A célhoz vezető úton nem kell minden régit kidobni, 

fel lehet használni, de már az új célunk irányunknak meg felelően. 

Minden újnál, minden kezdetnél nézzük meg miben vagyunk jók, miben kellene 

még fejlődnünk, mik a lehetőségeink és milyen veszélyek (rossz dolgok) 

várhatnak ránk.  Ez segít, hogy tisztán lássunk, és ha már tisztán látunk jobban 

eltudjuk dönteni, hogy igazából hogyan is szeretnénk élni, mit is szeretnénk 

igazából. Ezt nem kell görcsösen tenni, csak könnyedén és meg is fogsz lepődni, 

hogy milyen lazán fogod a célodat meghatározni. 

Jó, ha segítjük, támogatjuk egymást, de ne akard, hogy más, a körülmények 

oldjanak meg mindent. Ezzel Te magadat korlátozod be, sosincs olyan, hogy nem 

lehet tenni semmit, ha mást nem is, de gondolkodni, hogy hogyan, azon mindig 

lehet! Cselekedni meg akkor tudsz, ha előtte már gondolkodtál. Ez is pozitív 

szemlélet. 

Minden jót! 
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7. Te hiszel magadban? 
 

 

Cél állítás, céltudatosság gyakorlásának megfigyelésére a sportolók pályája ad 

kiváló lehetőséget. 

Nem régiben az egyik sportoló (forma 1-es pilóta) elég nehéz futam utáni 

győzelmét követően fogalmazott úgy, hogy a futam egyrészén nem tudta, hogy 

meg lesz a győzelme, de hitt magában, és ez a hite segítette abban, hogy jól 

felismerje a pillanatnyi lehetőségeket, alkalmakat. 

Nem bízott magában, hanem HITT magában. 

Gondolhatod, hogy a kettő szinte ugyan az, de nem. 

Mind kettő pozitív jellegű. 

Azonban, ha „csak” bízol magadban, ha „csak” önbizalmad van akkor 

reménykedsz, hogy a jövőben jó lesz. Építed magad, erősíted magad, de ennek 

fenntartásához szükséged van külső megerősítésekre. 

Ellenben, ha már hiszel magadban, akkor már tudatosan is tudod, hogy képes 

vagy rá, MOST. Nincs szükséged külső jelekere, nem arra gondolsz, hogy igen 

meg van minden meg LESZ, hanem arra, hogy meg VAN minden és csak a 

következő lépésre koncentrálsz. Ha hiszel akkor nincs benned kétely, hogy 

eléred-e a célodat, nem vagy bizonytalan a célod elérésében sem. 
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Ne értsd ezt úgy, hogy nem fontos az önbizalom, a cél állítás, a tervezés, ezek 

nagyon fontosak, ezek képezik az alapját annak, amikor már HISZEL is. 

Sok-sok minden olvastam az elme, a gondolataink erejéről, sok-sok 

megközelítésben, egy dolog mindben azonos volt. 

MOST! 

JELEN VAN CSAK! 

És valóban ezt mutatja meg ennek a pilótának a története. Ő sem gondolkodott 

mindig így, nem mindig volt ilyen a szemlélete. Előtte kialakította, felépítette a 

magabiztosságát, utána megerősítette az önbizalmát és ezt követően elkezdett 

hinni magában, hinni a céljaiban. Pályafutásának eredményeit nézve ez a 

lelkifolyamat remekül le is követhető. 

HIGGY MAGADBAN, HIGGY A CÉLJAIDBAN! 

Motiváció fenntartásához fontos, hogy inspirálódjunk, vegyük észre mások 

példáit. Igazából példát bárhonnan vehetünk. Mi hölgyek a belső hajtóerőnket 

akár egy forma 1-es pilóta teljesítménye is fenn tudja tartani. Ugyan a forma 1 

nem kifejezetten nőies, de ahogyan egy kimagaslóan sikeres pilóta gondolkodik, 

amilyen a szemlélete adhat inspirációt a motivációnk fenntartásához. 

Tanulni mindig, minden hol és mindenkitől lehet. 

Csupán annyi kell, hogy nyitott legyél, befogadó és játssz a nézőpontoddal, lehet, 

hogy csak egy-egy morzsa, amit tudsz hasznosítani, de az is építő. 

Mellékhatásként meg így kiszakadsz a saját gondolati „mókus kerekedből” és 

lazábbá válsz. 

Végül azt veszed észre, hogy lazán és könnyedén éled meg a minden napjaidat. 

Minden jót! 
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8. 3 kívánság 
 

 

 

Belegondoltál már abba, hogy a mesékben miért van gyakran csak 3 kívánság. 

Ezen eltöprengtem és a következőkre jutottam: 

Minden mese, minden korban picit tanító jellegű is, ezért, ha a kívánságok 

darabszáma kötött akkor már kell egy picit gondolkodnunk.  

Hétköznapi szóhasználatban a kívánság és a cél összemosódik. Azonban a kettő 

között a lényegi különbség az, hogy az egyikben az érzelmek, a másikban az 

észszerűség a meghatározó a megfogalmazásnál. 

Célok meghatározásban is lehetnek érzelmek, de nem csak azok. 

Célban mindig kell találni valami  

 reálisat,  

 logikusat,  
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és ez gyakran abban tud megnyilvánulni, hogy időben picit tovább gondoljuk, 

számba vesszük a következményeket is. 

Ne értsél félre, nem azt mondom, hogy nem kellenek kívánságok, ezekből 

lehetnek a céljaink.  

Arra bíztatlak, hogy készül fel előre a kívánságaidból és ezeket úgy határozd meg, 

mint egy racionális célt. 

Minden jót! 
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9. Hét törpe céljai 
 

 

 

 Neked milyen céljaid vannak jelenleg?  

 Milyen álmaid vannak?  

 Mit szeretnél elérni a következő félévben? 

Miért is kérdezem? 

Azért, mert célok nélkül igazából nem élünk! Ugyan tesszük a dolgunkat, talán 

nem szenvedünk hiányt semmiben, de igazából nem örülünk semminek se. Lehet, 

hogy minden apróságon bosszankodunk pl. miért esik az eső, miét vannak olyan 

sokan a buszon, miért kell sorban állni a kasszánál, hiába voltam fodrásznál a 

hajam sehogy se áll. Ismerősek ezek? 

Idézd fel a Hófehérke és a hét törpe mesét. A törpék háza elég elhanyagolt, 

rendetlen volt, minden nap elmentek a bányába, keményen dolgoztak, sok-sok 

drágakövet és aranyat bányásztak ki, de ez nem tette őket boldoggá, kedvetlenek 

és morgósak voltak. Megérkezett Hófehérke és minden megváltozott. De mi is 
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lett más? Hófehérke vezette ugyan a háztartást, de segítettek neki a törpék, sőt 

még volt kedvük a házkörüli kertet is gondozni. Minden nap ugyan úgy, mint 

régen elmentek dolgozni, ugyan azt a munkát végezték, de most már jókedvűen, 

énekelve, kibányászott kincseknek már örültek. Mi, is változott? Volt céljuk! 

Hamupipőkével együtt élni!!! 

Látod már, mit is jelent, ha van valamilyen célod?! Szürke hétköznapok már nem 

is olyan szürkék. Több kedved van ugyanazokat a dolgokat is elvégezni. 

Egy-két apróbb cél és a hétköznapok lazán, könnyedén kedélyesen telnek el. 

Minden jót! 
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10. „Maradj otthon” és a szervezettség 
 

 

 

Egyre többen vagyunk otthon. 

A különböző intézkedések miatt függetlenül attól, hogy otthon vagyunk vagy ha 

kint is vagyunk nem mindent csinálhatunk akkor, amikor az szeretnénk. Erre 

reagálhatunk úgy is, hogy korlátozva vagyunk, de úgy is, hogy ez a védelmünket 

szolgálja. Ezek külső körülmények, amiket tetszik/nem tetszik tudomásul kell 

vennünk, nem tehetünk úgy, hogy nincsnek. Az, ha úgy döntünk, hogy nem tarjuk 

be, akkor is tisztában vagyunk vele, hogy vannak és ekkor vállalnunk kell a 

felelősséget. 

A jelen helyzetben sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy mindig is voltak külső 

körülmények, keretek, amikre nem volt ráhatásunk. Ilyenkor azt tehetjük, hogy 

azzal foglalkozunk amire van ráhatásunk. 

Jelen helyzetben is vannak olyan területek, amikre igen is van ráhatásunk. Amire 

leginkább hatásunk van az saját szemléletünk, gondolkodásunk. 

Most első sorban arra gondolok, hogy saját életünk részleteit a külső 

körülmények ellenére mi határozhatjuk meg, mi szervezhetjük. Azonban most 
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még nagyobb jelentősége van annak, hogy szervezett legyen az életünk, egyrészt 

a külső körülmények és intézkedések így élhetők meg, más részt ezzel meg van 

az az érzetünk, hogy van beleszólásunk a saját életünkbe.  

Szervezettség, napirend, ütemezés (mit mikor) remek keretet ad napjainknak, ez 

a ritmus kell a lelkünknek is, ezzel meg tudjuk gátolni, hogy „szét csúszunk”.  

Miért is fontos, hogy ne „csúszunk szét”? Hát azért, mert így tudjuk a bennünk 

bujkáló félelmet kezelni és így nem lesz belőle pánik.  

Szervezettség azért is fontos, mert ezt lecsendesült, higgadt, racionális 

állapotunkban tudjuk megtenni, és ennek az állapotnak meg van az a jó 

tulajdonsága, hogy tartósan meg tud maradni. Valamint, ha megszervezzük 

életünket, napirendet alakítunk ki és erre visszatekintünk és megtudjuk állapítani, 

hogy „de jó! ezt is/azt is megcsináltam,” sikerélményt ad. Ez a visszajelzés saját 

magunknak rengeteg pozitív energiát tud adni, és az ez energia segít, hogy a 

következő napokat is „kisimultan” pozitív szemlélettel éljük meg. 

Mindenkit arra biztatnák, hogy gondolja át a hetét, napjait és találja ki mit mikor 

csinál. Nagyon fontos, hogy ezt valamilyen módon rögzítsük is, ennek a 

jelentősége most azért is nagyon fontos, mert a rá-rá tekintéssel tudjuk megadni 

magunknak a siker élményt, a pozitív visszajelzést.  

A napirend összeállításhoz záró gondolatként adnék egy kis tippet: 

Minden napra legyen valami olyan is beütemezve, amit „tuti” meg fogsz csinálni, 

ez lehet valami apróbb dolog, ami már szokásod is. Ezzel bebiztosítasz magadnak 

egy picinke sikerélményt. Ez nem önbecsapás, hanem önmagunknak egy kis 

ajándék! 

Szeretettel dr. Nagy Kata 
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11. Elvárások, engedelmeskedés 
 

 

Gyakran használjuk, hogy az elvárásoknak meg kell felni, az elvárások miatt 

teszem ezt/azt, nem akarok már az elvárásoknak megfelni. 

De mi is az az elvárás? 

WIKISZÓTÁR definíciója szerint: 

1. Feltételezett jövő; elképzelés az események kívánt alakulásáról, ami 

ténylegesen megvalósulva örömet, sikert okoz, elmaradva pedig 

veszteségérzést. 

2. Biztosnak tekintett igény, amelyre úgy számít az illető, mintha természetes, 

magától értődő lenne. 

3. Megkövetelt viselkedés, amelynek a nem teljesítése bajt eredményez. 

Belegondoltál már, hogy milyen elvárások léteznek? 

 társadalmi 

 családi 
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 közösségi 

 saját magunkkal szembeni 

Amikor azt mondjuk, hogy az elvárásoknak nem akarok megfelni, akkor melyik 

elvárásnak nem akarsz megfelelni? 

 Mi a Te elvárásod saját magaddal szemben? 

 Milyen jövőt képzelsz el? Mások milyen jövőt képzelnek el neked? 

 Mire van igényed? Mások szerint mire van neked igényed? 

 Hogy szeretnél viselkedni? Hogy kellene viselkedned mások szerint? 

Javaslom próbáld megválaszolni ezeket a kérdéseket, és a válaszaid alapján rá 

tudsz jönni, hogy a saját elvárásaid mennyire hasonlítanak az egyéb 

elvárásokhoz. 

Elvárásokra nem mondhatjuk azt, hogy rosszak, szükségesek is mivel ezek jelölik 

ki a határainkat teszik lehetővé, hogy békésen tudjunk élni az életünket. Az íratlan 

szabályok egyrésze is elvárás, gyakran ezek valamilyen praktikus okból alakultak 

ki, de az idő múlásával már elvárás is lett. Erre példának említem, hogy a metró 

mozgólépcsőjén mindenki jobb oldalra áll egymás mögött egyesével, így aki siet 

annak kialakul egy szabad sáv. Ez nagyon gyakorlatias és praktikus, több kisebb 

baleset után alakult ezt ki. Megjegyzem, hogy nem minden országban van így, 

ezért van az, hogy a külföldi turisták nem így állnak, velük szemben mi elvárjuk 

ezt a viselkedést. Azonban egy elvárásnak akkor lehet megfelelni, ha tudjuk mi 

is az elvárás. Elvárást valahogyan kommunikálni kell, sok-sok vitát előzhetnénk 

meg ha az elvárások egyértelműen kommunikálva lennének. Továbbá azt sem 

szabad elfelejteni, hogy változunk mi is mások is, ezért lehet, hogy egy korábbi 
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elvárás teljesen jó volt, de a változások miatt mára már nem az. Ha ezt nem 

jelezzük, akkor szimplán csak lázadók, elégedetlenek vagyunk. 

Neked mik az elvárásaid magaddal szemben? 

Ez a kérdés kapcsolódik ahhoz is, 

 hogy tudd mit is szeretnél,  

 hogy tudd mi a vágyad, 

 hogy tudd mi a célod! 

És eljutottunk a CÉL ÁLLÍTÁSHOZ!!! 

Minden jót! 
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12. Címkézés Joy 
 

 

 IMÁDOM 

 MEGVÁLTOZTATNÁM 

 ELENGEDEM 

Boldog élethez, kiegyensúlyozott hétköznapokhoz annyi is elég lenne, hogy 

minden szituációra, történésre a fenti három címke közül egyet „ráragasztanánk? 

Ennyire egyszerű? 

Ezt a gondolatot a JOY magazin májusi számában leltem fel. Eléggé 

elgondolkoztatott az írás több szempontból is, és az alábbi megállapítások 

jutottak eszembe: 

Nem mondjuk ki mindig, ha valami jó, nem fejezzük ki mindig kellőképpen a 

pozitív érzéseinket. Ami jó azt természetesnek vesszük. Nincs mindig erőnk 

változtatni, nem vagyunk elég bátrak, félünk a változástól. Ami nem jó attól 

inkább szenvedünk, ekkor is félünk egy picit. 

De hogy is van ez a mesékben? 

Mindhárom jelen van a mesékben, boldogság, öröm jó dolgok, mesék történései 

mindig megváltoztatnak valamit a szereplők induló helyzetén és a rossz, gonosz 

dolgok eltűnnek. 

Minden jót! 
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13. Nem rég költöztél ide? 
 

 

 

Jól érzed magad, de…. Igazából nem is tudod mi a gond, sok új benyomás ér, jó 

lenne valakivel megbeszélni ezeket. 

Új élethelyzetben, amikor valami nagy dolgot elértünk pl. új helyre költöztünk 

elégedettek vagyunk. Eltölt a „megcsináltam” érzés, ez nagyon jó, de utána mi 

jön? Kicsit üresek lettünk, mert a nagy cél teljesült és új még nincs. Célokat találni 

nem is olyan egyszerű, biztosan sok minden kavarog a fejedben, de „kivel 

beszéljem meg” merül fel benned. Családod, barátaid mondhatják azt, hogy mit 

is akarsz, legyél végre elégedett.   

Szerintem teljesen normális, ha az egyik célod után másikat szeretnél. Már elértél 

valamit és szeretnél tovább haladni. Ennek megtalálása lehetséges úgy is, hogy 

egy kellemes kávézóban beszélgetsz velem, Én együtt gondolkodok veled. Pár 

alakalom és elfogyasztott remek kávék után már tudni fogod merre menj tovább. 

Minden jót! 
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14. „élet építkezés” 
 

 

Toronydarus bejegyzésemben már használtam az életünk és az építkezés közötti 

párhuzamot. Most ezt folytatom. 

A legtöbb építkezés bontással vagy legalább tereprendezéssel kezdődik. A 

tervezést követően be kell szerezni az építőanyagokat, meg kell találni a jó 

szakembereket, illetve saját magunkat „kupáljuk ki”, hogy meg tudjuk csinálni a 

feladatokat. A beszerzésnél mérlegelni kell, hogy mi áll már rendelkezésre, mit 

lehet használtan beszerezni esetleg a bontásból hasznosítani. 

Életedet ilyen módon építed? Ha úgy érzed, hogy romokban van az életed  

Első lépésként célszerű „statikai” vizsgálatot végezni, ezzel megállapíthatod mit 

is kell lebontani.  

Második lépésként be kell szerezned az építéshez szükséges anyagokat, át kell 

gondolnod mit is használsz fel a bontásból. Ne feledd, nem kell minden bontott 

anyagot felhasználnod!!! 
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Harmadik lépésként eldönthetted, hogy az „élet építkezést” Te magad végzed 

vagy igénybe veszel szakembert. 

Negyedik lépésként elkezded az építkezést és ne hagyd abba, csináld, csináld!!!! 

Ötödik lépésként élvezd az új életedet! 

Hatodik lépésként kezd el gondolkodni mikor és mit szeretnél felújítani. 

Tudod az „élet építkezés” eredményeként felépített életet gondozni kell! 

Jó építkezést és nem feledd, ha „élet építési” szakemberre van szükséged Én állok 

rendelkezésedre csak keresned kell.  

Minden jót! 
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15. Felújítás 
 

 

 

Lakás felújítás mindig egy nagy döntés. Van, amikor meglévő lakásunkat kell 

felújítani, ezt van, hogy előre alaposan megtervezzük, gyűjtögetünk rá. Örömmel 

vágunk bele, amikor úgy látjuk itt az idő. Van, amikor az élet alakítja úgy–pl.: 

egy beázás-, hogy kénytelenek vagyunk a felújítani. Ekkor nem mindenek 

vagyunk csak boldogok nem. Lehet, hogy egy másik nagy döntés az új lakásba 

költözéshez kapcsolódik a felújítás. Ilyenkor teli vagyunk tervekkel, öröm és 

boldogság tölt el bennünket, hiszen az új otthonunkat építjük fel. 

„Élet építőként” is végzünk felújításokat és ahhoz hasonlóan, ahogy lakást 

felújítunk. Azonban ezeket a felújításokat általában nem éljük meg örömmel, 

sokszor rengeteg félelem tölt el bennünket, és sok-sok kérdés. Sokszor már látjuk, 

hogy valami elromlott, meg kellene javítani, de halogatjuk.  

Gondoltál már arra, hogy amikor az életedben gondjaid vannak azt úgy szemléld, 

mint ahogy a lakás felújítást? Itt is összeírhatod, hogy mit mi után kell csinálni, 
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kivel kell leegyeztetni és kitől kaphatsz segítséget. Nézelődhetsz, hogy mások, 

hogy csinálták, vagy elhatározhatod, hogy a végén mit is szeretnél elérni, milyen 

is szeretnél lenni. 

Érdemes lenne kipróbálnod! 

Minden jót! 
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16. Költözés 
 

 

 

Több okból költözhetünk, új helyen kaptunk munkát, régi lakást kinőtük, új lakást 

találtunk, összeköltözünk párunkkal, elvesztettük a munkánkat, hozzánk 

költözött egy családtag, albérletet a tulajdonos felmondta, össze vesztünk és 

szétköltözünk.  

Mindegyik okban az azonos, hogy ez változást okoz, sok tenni valóval jár, össze 

kell pakolni, szállítást megszervezni, takarítani kell. De a cselekvések mögötti 

érzelmi töltetek mások, egy részüknél pozitív, más részüknél negatív. A döntés 

egy részüknél saját döntés, más részüknél más döntéséhez kapcsolódva „muszáj” 

döntés.  

A döntéseknél tartva az mindegyik oknál van egy cél, amit már mi magunk 

határoztunk meg és az oda vezető utat is. 

Egy költözés, ha tudjuk, ha nem egy SMART cél állítás.  
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A “smart” szó jelentése angolul “ügyes, okos”, tehát bármilyen pozitív vagy 

negatív okból költözünk akkor is okosak vagyunk. A SMART betűi coachingban 

a következőket jelenti: 

 S: specific, tehát konkrét, pontosan körülírt; 

 M: measurable: mérhető; 

 A: achievable, tehát megvalósítható, elérhető; 

 R: relevant, tehát témába vágó, releváns; 

 T: time-bound, tehát időkerethez köthető. 

 

Egy költözésre lefordítva: 

 S: XXXXYYYY helyre költözünk; 

 M: minden cuccunkat össze kell pakolni és A-ból B-be el kell vinni; 

 A: elérhető, szinte hétköznapi dolog; 

 R: adott élethelyzetben teljesen természetes; 

 T: XX dátumkor vagy dátumig meg kell valósítani. 

 

Mindent összefoglalva költözéskor teljesen tudatosan szervezzük életünket, az 

egyik alap coaching módszert használjuk. Gondolj bele, ha költözés után is 

SMART célokat állítasz fel sokkol könnyebbé és szervezettebbé válhat az életed. 

Ez így lehet akkor is, ha negatív okból került sor a költözésre. 

Egy próbát meg ér! Legfeljebb sokkal rövidebb idő alatt érzed majd jól magad! 

Minden jót! 
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17. Becsomagolás 
 

 

 

Időnként úgy alakul az életünk, hogy utaznunk kell és elkezdünk csomagolni. 

Átgondoljuk, mire lehet szükségünk és azokat a dolgokat bepakoljuk. Van, aki 

előre készített lista alapján csomagol. A megérkezést követően derül csak ki mit 

hagytunk otthon, illetve mik a felesleges dolgok. Nagy valószínűséggel a lista 

alapján csomagolóknál kevesebb az otthon maradt és a felesleges dolgok. 

Érdemes elgondolkodni azon, hogy nem lenne érdemes életünket is egy előre 

átgondolt és leírt lista alapján élni! 

Minden jót! 
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18. Kanyargós Út 

 

 

 

Vannak helyek, ahol a természeti adottságok miatt egy szerpentin megépítésével 

az ott lakóknak kitárul a világ, sok helyre gyorsabban eljutnak, áruk szállítása is 

könnyebbé válik és hozzájuk is többen juthatnak el. 

Amint megszokták az utak használatát előtör belőlük, hogy elég veszélyesek a 

kanyarok, esős időben sziklaomlások elzárhatják az utat, növekvő forgalom miatt 

torlódások alakulhatnak ki. Már nem is olyan jó a szerpentin! 

Alagutak építésével a korábbi kanyarok kiválthatóak és újra jobb a közlekedés! 

De egy kis idő múlva már az alagutak sem olyan jók, jelentkeznek a problémák. 

Hatalmas viaduktok épülnek, így már nincsenek szerpentinek, alagutak, így 

minden még gyorsabbá válhat. 
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Ebből a kis leírásból több következtetést vonhatunk le: 

• Változások örömet, valami jobban hozhatnak. 

• Folyamatos változás szükséges. 

• Változások egyre nagyobb gyorsulást okozhatnak. 

• Változásokat szükségletek váltják ki. 

Párkapcsolatok is hasonlíthatóak egy ilyen kanyargós úthoz, a változás nem igen 

kerülhető el.  

• A Te kapcsolatod milyen? Elszigetelt? Szerpentines? Alagutas? 

Viaduktos? 

• Te egy személyben vagy az ott lakó, a tervező, az építő? Párod ebben társ 

vagy ellenzék? 

• Milyen utat szeretnél építeni? 

Ha segítség kell a válaszok megtalálásához Én segíthetek Neked és a Párodnak 

is. Keress bizalommal. 

Minden jót! 
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19. Tengeri Szél 
 

 

 

Tengerparton a szél szinte állandóan jelen van. Hol csak hűsítő fuvallat, hol 

erősebb, hol viharos. A tenger mindig más és más arcát mutatja a szélben, a 

„változások szele” még erre az alapvető elemre is hat. 

A „változások szele” életünkben is jelen van, ettől van igazából mozgásban, az 

enyhe szellőket sokszor észre se vesszük, azonban az erős vagy viharos szelet 

annál inkább. Talán a viharoknak túl nagy –negatív- jelentőséget tulajdonítunk. 

A változás életünkben folyamatosan jelen van, törvényszerű, ha számítunk rá 

tudjuk a javunkra, fejlődésünkre fordítani. A vitorlázás alapja az, hogy a szelet 

be tudjuk fogni, „életünk szelét” is befoghatjuk és így, mint a vitorlások 

gyorsabban haladhatunk. A viharokat pedig a szelek megfigyelésére alapozva ki 

is tudjuk kerülni. Nézzük csak a vitorlásokat, ők sem hajóznak mindig ki, figyelik 

a szelet, az időjárást és annak függvényében futnak ki a kikötőből. Tisztában 

vannak a szél jelentőségével, fürkészik erejét, és az éppen megfelelőt használják 

ki a haladásra. 
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Életünkben megjelenő „változások szelével” mi is tisztában lehetünk és 

hajózhatunk úgy, hogy a szél erejét magunk javára fordítsunk.  

Fogadjuk el, hogy van „változások szele”, tiszteljük az erejét, de 

navigálhatjuk is. 

Minden jót! 
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20.  Toronydaruk 
 

 

 

Megfigyelted már az építkezéseken dolgozó toronydarukat? Kicsit félelmetesek, 

de rendkívül kecsesen mozognak, és döbbenetes dolgokat emelnek a magasba és 

illesztenek a helyükre. Magát a darut egy ember kezeli, de e mellett sok ember 

közreműködése kell ahhoz, hogy a feladatát jól végezze.  

Ott van a tervező, aki az épületet megálmodta, ott van az építésvezető, aki 

megtervezi, hogy konkrétan melyik elemet hová és mikor kell tenni, ott van a 

földön lévő munkás, aki a daru kötelékére rá segíti a terhet és ott van a magasban 

lévő másik munkás, aki lesegíti a terhet. 

Távolról csak annyit látunk, hogy könnyedén mozog a daru és emelgeti a 

terheket.  

Életünk is egy nagy építkezés, távolról talán mások élete is olyan könnyednek 

tűnik, ahogy a toronydaru mozog. De minden csodásnak tűnő élet mögött 

tervezett és összehangolt cselekvés áll. 
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A Te életed, hogy épül? Esetleg most úgy érzed, hogy romokban hever? Ne 

csüggedj, az építéseken dolgozók is sok mindent megtanultak, megtapasztaltak 

mielőtt profikká váltak.  

„Élet építkezéshez”, tervezéshez, építés vezetéshez, a daru kezeléshez a coaching 

segítségével profivá válhatsz. 

Az „élet építkezésről” is van egy cikk, olvasd el azt is. 

Minden jót! 
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21. Rendrakás, takarítás 
 

 

 

Rendrakás, takarítás nem feltétlenül tartozik a legkedveltebb teendőink közé. De 

oly sokszor találkozunk vele, hogy kell csinálni. 

Pl. nagy ünnepek előtt mindig kellene, ezt hallottunk nagymamáinktól és ők is a 

nagymamájuktól. 

DE miért is alakult ez ki? 

Talán azért, hogy az ünnepet megtisztult lélekkel tudjuk megélni! Edit írásában 

is ez szerepel:  

„Bár a külsőd alapjában a belsőd kivetülése, néhány külső változtatással tudsz az 

energia szinteden javítani és felkészítheted a belsődet is jobb napokra. 

Takaríts és dobj ki régi dolgokat, hogy azzal helyet csinálj az újnak.” 
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Tovább gondolkozva: sok mesében találkozhatunk azzal, hogy a nagy -pozitív 

fordulat előtt történi takarítás (Hófehérke, Hamupipőke, Szépség és a szörnyeteg 

stb.…),  

Talán ez is arra utal, hogy ha körülöttünk rend és tisztaság van, akkor a 

lelkünkben, gondolatainkban is rend lesz. Mivel a külsőnk és a belsőnk 

folyamatos kapcsolatban van, ide-oda hatnak, kivetülnek. 

Nem tartom magam sem tisztaság- sem rend mániásnak, de amikor valami nagy 

döntés, változtatás előtt állok és csak úgy cikáznak a gondolataim, mind egy nagy 

rendezkedést csinálok. (átrendezem a gardróbot, konyhaszekrényt, lecserélem a 

dekorációt …. stb.). Ezek a tevékenységek egyrészt kikapcsolnak, ha végeztem 

jó érzéssel tölt el, hogy alkottam -sikerélményt nyújt, csodásan elfárad a testem. 

És nagyon sokszor már a ténykedés közben, de legkésőbb, amikor kialudtam 

magam más nap, hirtelen rendet érzek a lelkemben, gondolataimban, tudom mit 

kell tennem, tudom mi a célom. 

Ha pörögsz egy probléma körül utánoz Hófehérkét vagy Hamupipőkét és 

rendezkedj, takaríts. 

Látod ilyenekben is tudnak segíteni a Mesehősök!! 

Minden jót! 
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22. Idő a barátunk? 
 

 

 

Az időt sokféleképen kezeljük, értelmezzük. 

Egész életünk kapcsolódik az időhöz, testünk is egy óramű tulajdon képen, a 

körülöttünk világ is óra, mert ciklusok váltják egymást. 

Definíció szerint az idő: „(főnév) órával mért mennyiség, amely a világ ismétlődő 

változásain alapul. A folyamatos létezés mérhető mennyisége, ami a múltból a 

jelenen keresztül a jövő felé tart. Ez a fizikai világon belül a mozgások érzékelhető 

egymásutánisága és egymásmellettisége, ami befejezett ismétlődő mozgásokon 

keresztül nyilvánul meg.” (forrás: wikiszótár.hu) 

Hétköznapi életünkben az idő ad keretet a napjainknak, ugyan ezzel a kerettel 

sokszor harcban állunk. Túl gyorsan telik, túl lassan telik, hol megállítanánk, hol 

sürgetnénk. 

De ha a definíciót is nézzük akkor ez a cselekvéseink láncszemei, igazából a 

céljainkat is idő nélkül nem is tudnánk meghatározni! 

Gondolkodtam azon, hogy még is mi az oka/gyökere annak, hogy nem vagyunk 

sokszor barátságban az idővel, és következőkre jutottom: 
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 céljainkat nem határozzuk meg egyértelműen, 

 nem tervezünk, 

 az adott történéseket mindig csak egy nézőpontból szemléljük, 

Manapság gyakran lehet hallami, hogy gazdálkodj az idővel, tanuld meg a Time 

menedzsment. (üzletasszony könnyedén trénig során egy alakalom is erről szól). 

Meglátásom szerint, ha elfogadjuk, hogy az idő ad nekünk ritmust, az bontja 

céljainkat apróbb célokra, akkor sokkal könnyebb lesz, hogy az idő a barátunk 

legyen. 

Csak egy picit figyelni kellene magunkra, a céljainkra, egy picit tudatosabbá 

kellene válnunk, rájöhetünk, hogy ha van ritmusa az életünkre -és ez igazából 

rajtunk múlik- sokkal lazábban és könnyedébben élhetjük az életünket! 

Szívesen segítek, hogy az idő a barátod legyen, keress meg és megtaláljuk, hogy 

melyik tréning, illetve egyéni foglalkozás a leginkább Neked való! 

Minden jót Neked! 
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23. Határidős feladatok 
 

 

Egy kedves barátnőm munkája ciklikus, nagyon kötött határidőkhöz kötött. 

Mindig is csodáltam milyen nyugodtan végzi ettől függetlenül. Egyszer csak 

elárulta mi a TITKA. Hát a mesék és azon belül is, ha rá törne a határidők miatti 

szorongás, akkor mindig hamupipőkére gondol.  

Amikor közeledett a bál időpontja, nem csüggedt mindent gyorsan megcsinált, 

takarított, mosott, főzött és ruhát is vart. Amikor a mostohája a ruháját 

megszaggatta, ugyan elcsüggedt, de meglátta az öregasszonyt és elterelődött a 

figyelme saját magáról, neki adott inkább ételt. És kedvessége megkapta a 

jutalmát, az öregasszony tündérkeresztanyává változott és csodás ruhát, hintót és 

személyzetet varázsolt. Barátnőm ezt úgy fordítja át a munkájára, hogy csinálja, 

amit kell, ha valami nem stimmel, valami adatot, anyagot még várnia kell szétnéz 

kinek tud esetleg segíteni és tudja, hogy a határidő előtt, ha szükséges lesz egy 

tündérkeresztanya, aki neki fog segíteni.  

Lehet, hogy első olvasására naiv hozzáállásnak tűnik, de nála már évek óra 

működik egy nagyvállalati környezetben lévő gazdasági területen. 
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Racionális szemlélettel az igazi TITOK a hozzá állása, ha hisztizik, ha feszült 

akkor sem módosulnak a határidők, a részadatok attól nem érkeznek meg 

korábban. Míg ő hamupipőkére és a tündérkeresztanyára gondol, derűssé válik, 

lenyugszik és ilyen lelkiállapotban koncentráltabban tud dolgozni. Ez az állapota 

„ráragad” a munkatársaira is, és több nyugodt ember hatékonyabb tud lenni és ha 

szükséges tündérkeresztanyává tud változni. (az irodában az első 

tündérkeresztanya a barátnőm volt) 

Minden jót! 
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24. Pénteki pánik helyett könnyed csütörtök 
 

 

Biztos Téged is elönt péntek reggelente, hogy „Te jó ég! Mennyi dolgom lett 

volna a héten és sehogy se állok és már péntek van!” 

Hát ez az érzés minden csak nem megnyugtató. Ez után következik a pánik szerű 

kapkodás és az újabb aggódás, hogy itt a hétvége és mennyi mindent kell 

megcsinálni. Ezt követően talán apátiába esünk és vagy sajnáljuk magunkat vagy 

éppen egy nagy belső veszekedést folytatunk. 

Javaslom, hogy MA -igen tudom, hogy még csak csütörtök van- gondold át mit 

is terveztél, illetve mit is kellett volna a héten megcsinálnod. Vedd figyelembe a 

közelgő hétvégét is. Mind ezt nyugodtan tedd meg. Enged meg magadnak ezt a 

pár percet. Csinálhatod ezt liftben, kávéfőzés közben, folyosón bandukolva, vagy 

a buszon is. 

Ma még nem pánikolsz, mert még csak csütörtök van. 

Ezen a pár percen nem múlik semmi, de igy lehet, hogy a holnapod nem lesz a 

szokásos péntek. 

Minden jót és könnyed csütörtököt! 
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25. Én idő régen 

 

 

 

 

Gondolhatsz arra, hogy ez is egy új divatos kifejezés és „mánia”. Én időben 

csináljam azt, amit akarok és csak magammal foglalkozzak? Nincs erre időm! 

Család és a környezetem is mit szólna ehhez? Csak úgy lustuljak? Ugyan már! 

Folytatás:  

De ha egy kicsit visszanézünk, megláthatjuk, hogy ez nem is új keletű dolog, csak 

akkor nem nevezték így, tulajdon képen is nevezték sehogy, csak tették. Nézzük 

csak például a pásztorokat, amikor kint voltak a nyájjal közben többen faragtak 

valamit, ezt nem azért tették, mert kellett, hanem mert volt kedvük hozzá, így 

derűs és nyugodt emberek voltak. Földeken dolgozó parasztoknak délidőben 

mindig volt egy kis pihenő, ilyenkor elvonulva ki szunyókált, ki csak úgy 

heverészett. Mondhatnánk arra, hogy addigra már elfáradtak és kellett egy kis 

pihenő, vagy meleg volt már. Ezek a racionális magyarázatokban is van valami, 
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de ekkor tényleg nem csináltak semmit csak befelé figyeltek. Régi városlakók 

kedvelt programja volt a séta, (amikor „A” pótból” „B” pontba megyünk gyalog 

az nem séta! A séta az, amikor nem konkrét, helyváltoztatási céllal gyalogolunk) 

ekkor csak gyalogoltak és gondolataikba merültek, vagy nézelődtek. Hasonló 

szokás volt az is, amikor kiültek a ház elé vagy az ablakba és csak nézelődtek. 

Gyakran fordult elő az is, hogy a napi mászkálás során, ha templom előtt mentek 

el, akkor beugrottak egy pár percre imádkozni, ez nem volt kötelező, ezt azért 

tették, mert jó volt egy kis spirituális elmélyülés. A régieknek nem hiszem, hogy 

lett volna lelkiismeret-furdalásuk ezek után. 

Láthatod a régiek sem csináltak nagy dolgokat, ilyesmiket Te is találhatsz, csak 

találd meg azt, amivel kicsit ki tudsz kapcsolódni és feltöltődni. Ha nem akarod, 

nem kell én időnek nevezned, csak találj valamit.  

Minden jót! 
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26. Szokások megkönnyítik az életünket 
 

 

 

Nem biztos, hogy rögtön felmerül bennünk, amikor új helyzetbe, körülményekbe 

kerülünk, hogy akkor szokásainkon változtatni kell. 

Itt most tudatosan használom a „kell” szót, mert vannak olyan helyzetek amikor 

igen is kell változtatni. Például, ha új munkahelyre kerülünk akkor nem a 

korábban megszokott útvonalon kell közlekednünk, talán már nem is tartjuk 

tudatosan szokásnak, hogy útközben mit is csináltunk. Azonba, ha más útvonalon 

kell közlekednünk nem biztos, hogy ugyan azt meg tudjuk tenni. Hogy 

pontosabban mire gondolok? Elmesélek egy konkrét példát: több busszal 

(átszállással) tudtam megközelíteni a munkahelyemet, az átszálló pontnál ott volt 

egy jó kis pékség, gyakran ott vettem reggelit, pékárút, ami teljesen belefért amíg 

vártam a buszomat. Hétvégén vagy szabadság alatt ez a bolt nem esett utamba, 

időnkét eszembe is jutott, hogy de kár. Másik munkahelyre kerültem, amit 
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mertóval tudtam megközelíteni igy a reggelim beszerzését más módon kellett 

megoldanom. Új szokást kellett kialakítanom. E miatt az fel térképeztem a 

lehetőségeket és így leltem rá az otthonom közelében egy szuper pékségre. Ezzel 

reggeli beszerzés megoldva és most már bármikor tudok fincsiségeket venni. 

(most mondjuk nem, mert „maradj otthon” van) 

A jelenlegi helyzetben is sok olyan dolog van, amit nem csinálhatunk úgy ahogy 

korábban. Ez is olyan helyzet, hogy „kell” változtatnunk, de közelítsük meg úgy, 

hogy az új szokás lehet, hogy jobb lesz. 

Lehet, hogy felmerül benned, hogy a felhozott példám nem is teljesen szokás. 

Meglátásom szerint a szokások olyan rögzült cselekvések, viselkedési minták, 

rutinok, amik gyakorta ismétlődnek.  

Az időnk 45%-ban a szokásaink vezérelnek – állítja több egyetemi kutatás. 

A jó és a rossz szokásaink adják meg az életünk kereteit, legyen szó a napunk 

ritmusáról, az életmódunkról, a munkavégzésünkről, a szeretteinkkel töltött 

időről vagy a házimunkáról. Ezek alapján könnyű arra a következtetésre 

jutnunk, hogy a megfelelő szokások kialakításával (illetve a nem megfelelő 

szokások elhagyásával) gyökeres változásokat érhetünk el az életünkben. 

A kialakult helyzetben amikor „kell” is van javaslom, hogy régi olyan 

szokásainkat, amiket egyszerűen nem végezhetünk engedjük el, felesleges 

„siránkozni”, hogy nem tehetem meg. Inkább találjunk ki újakat helyettük, 

fontos, hogy ha valamit elhagyunk találjunk ki valamit a helyére.  

 

Szokások kialakításában az új napirend, feladat ütemezés is sokban segíthet. Mert 

ezzel „mellékhatásként” be is épülnek az új szokások. 
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Feladatütemezés során egy picit ki is cselezhetjük magunka, ha olyan dolgokat is 

beütemezünk, amiket szeretünk, pl. FB posztok olvasgatása, kedvenc sorozat 

megnézése. Ezek elvégzése sikerélményt ad és egyben lendületet/kedvet, hogy a 

többit is megcsináljuk/gyakoroljuk. 

Új szokások, rutinok kialakításánál fontos, hogy legyünk türelmesek magunkkal. 

Nekem az szokott segíteni amikor játékosan fogom fel, ezt azzal szoktam 

„beindítani” magamnál, hogy amikor az új szokás szerint kellene valamit 

elkezdnem, akkor magamnak azt mondom: „hogy játsszuk már!”. Ez a 

megszokott „csináljuk már!” helyett használom. 

Próbáld ki! Meg fogod tapasztani, hogy milyen ereje van a szavaknak még akkor 

is, amikor magadnak mondod. 

Szokások kialakítást meglehet úgy is közelíteni, hogy  

✓ Először számba vesszük melyik -korábbi olyan szokásunk, amit 

egyszerűen most nem gyakorolhatunk – szokásunk hiányzik a legjobban 

vagy fáj, hogy nem csinálhatjuk.  

✓ Másodszor gondoljuk át miért is szerettük.  

✓ Harmadszor idézzük fel milyen volt amikor ezt a szokást kialakítottuk. 

Szeretettel: Kata 
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27. Epilógus 
 

 

Ebben a könyvben szereplő cikkeimet saját tapasztalataim, tanulmányai és sok-

sok megélt helyzet inspirálta.  

Pozitív szemlélettel, egy kis tudatossággal sokkal könnyebb tud lenni az életünk 

és nem elhanyagolható mellékhatásként sokkal sikeresebbek is lehetünk. 

Bármilyen kérdésed lenne, vagy úgy gondolod, hogy valamiben tudnálak 

támogatni, akkor keress bizalommal. 

www.bsgconzulting.hu 

halibsg@gmail.com 

hali@bsgconzulting.hu 

 

Köszönöm, hogy végig olvastad! 

Muchas Gracias! 

http://www.bsgconzulting.hu/
mailto:halibsg@gmail.com
mailto:hali@bsgconzulting.hu
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VÉGE 

 


