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Ezt a könyvet ajánlom kolléganőmnek Bagolynak, és 

barátnőmnek Anikónak, akik nélkül sosem tudtam 

volna meg, hogy a gödörtől a harmóniáig vezető út 

önismereti munkával (és humorral) van kikövezve. 

  



Bevezető 
 

 

Kedves Olvasóm! 

Immár 10. éve dolgozom fitnesz edzőként, és nap mint nap találkozom a fejlődni vágyással, a jobbá 

válni akarással a munkám során. Amikor valaki személyi edzésre érkezik, a konzultáció első perceiben 

arról beszélgetünk, hogy „Meg kéne szabadulni néhány kilótól”, és fejlődni akar mondjuk erőben, meg 

hajlékonyságban: hétköznapi, fittséggel kapcsolatos célokról beszélünk. Aztán hetek, hónapok 

elteltével kirajzolódik egy ember, egy sors képe, ami annyira színes, összetett és tág, hogy az a néhány 

kiló, ami miatt elkezdtünk együtt dolgozni már szinte mellékes téma.  

Mindannyian a fejlődések és megakadások különleges egyvelege vagyunk: e kettő izgalmas, szomorú, 

őrjítő, boldogságos egyvelege adja a mindennapjaink tartalmát, az életünket. Mindannyian haladni 

akarunk, jobban élni akarunk, színesebb mindennapokat, nyugalmat akarunk, vonzóbbak lenni 

akarunk, jobbak lenni akarunk. Minél jobban ismerjük magunkat, és minél inkább hajlandók vagyunk 

kinyitni a szemünket, és megtenni a lényeges lépéseket, annál nagyobb az esélyünk, hogy a FEJLŐDÉS 

legyen túlsúlyban – és elérjük a vágyott dolgokat. 

A „30 lépés felfelé” egy személyes naplónak indult: a Fitneszanyu Blogban, a 29. születésnapomon 

indítottam, önös célból. Fejlődni akartam, de nem testben, alakban – hanem személyiségben, 

érzelemvilágban, szokásrendszerben. Mivel azonban a 30 lépéses posztok kattintásainak száma 

hatalmas érdeklődésről tanúskodtak, úgy döntöttem, hogy e-bookban is elérhetővé teszem a saját 

tapasztalataimat. Ezt a könyvet kezeld csak a naplómnak – mely személyes, és pusztán tapasztalatból 

íródott; és persze kicsit kezeld útmutatónak is – hiszen edzőként a tervezés és végrehajtás, a koncepció 

állítás, a lépésről-lépésre fejlődés a mindennapjaim része, talán meríthetsz ötleteket ezen a téren. 

A könyv olvasásához semmi mást nem kérek, csak nyitottságot. Tekints rá úgy, mint egy 

csemegepultra: semmit sem kötelező elvinned belőle, csak ami megfogott, ami valóban ad Neked is 

valamit, kedves Olvasóm. Szinte kizárt, hogy Neked is pont azon a 30 területen kell fejlődnöd, amiben 

nekem. De ha bármely pontja megtetszik az én „fejlődéstörténetemnek”, vedd át és használd bátran! 

 

Szeretettel ölel: 

 

2018, Budapest         Hámori Blanka 

              www.holisztikusfitnesz.hu 

  



A 0. lépés: a felismerés (Az eredeti blogbejegyzés) 
 

2017. október 4.  

Ma vagyok 29 éves. Reggel óta zokogok, megállíthatatlanul. Korábban azt gondoltam, fájni 

fog, hogy pont a szülinapom reggelén megy el a gyerekem apás-hétvégére, de most ez 

tökéletes így. Mert használhatatlan vagyok. Legszívesebben magzatpózba kucorogva sírnék a 

kanapén estig, de persze nem fogom megtenni: hamarosan megmosom az arcom, a hajam, 

sminkelek és elindulok a terembe – istenments hogy bárki is megsejtse, hogy valami nem oké. 

Vagyis: hogy semmi nem oké. 

 

Persze nem a mai napról van szó. 29 évesnek lenni fura, de azért nem a világvége, a probléma 

ezen túlgyűrűzik. Ez elmúlt évekre visszatekinteni: nyomasztó. Előre nézni: ijesztő. A közbülső 

időben pedig, vagyis a hétköznapokban, pedig reggeltől estig szorongok, SENKIVEL nem 

találkozom szívesen, és SEMMIT nem csinálok szívesen. A feladatokat – a legkisebbeket is – 

óriási kihívásnak érzem, és rettegek a kudarctól. Egyre több mindenben hibázok. 

Gyomorgörcsöm van a legkedvesebb emberektől is. A gyomorgörcsöt migrén követi, mindegy 

mennyit iszom, hogyan eszem, mennyit pihenek: hányásig menő migrénjeim vannak. Közben 

hihetetlenül dühös vagyok. Éjszaka rémálmaim vannak és egy ijedt, összezavarodott aggyal 

kelek fel, amíg le nem tisztul, hogy új nap kezdődött – és visszacsöppenek a szorongásomba. 

Néhány hónapja még legalább nagyítóval kerestem az apró örömöket a napjaimban – már 

ehhez sincs kedvem. Rezignáltam látom el a feladataimat, és alig várom, hogy vége legyen a 

napnak. A munkám, a blogírás, vagy a sport nem tölt el örömmel. Sőt, újabb okokat adnak a 

szorongásra. 

 

Tudom, hogy van probléma. 

Ez nem puszta rosszkedv. 

 

De most, mielőtt gyógyszerhez és terápiához folyamodnék, adok magamnak 30 hetet.  

Ez a szülinapi elhatározásom. Az utolsó esély, amibe kapaszkodom. 

 

30 hét – 30 lépés. 

Olyan dolgok, amiket jól esik változtatni, vagy nagyon kell változtatni – mert évek óta 

ugyanazok a feladatok, problémák jelzik ezt! 

 

Tudom, kristály tisztán érzem, hogy gyökeres változtatásokra lesz szükség. Kifejezetten nagy 

dolgokat tekintve is, és egész apró, napi szintű kis szokásokat tekintve is. A hozzáállásomról 

nem is beszélve. Szóval jön. A 30. életév. A legfontosabb felismerésem pedig a szülinapomon, 

hogy az idő nem vár meg: ha nem használod ki, nyomtalanul tűnik tova. 

„A legnagyobb hiba, hogy azt hiszed, hogy van időd.” 

  



Szóval 30 olyan dolgot találtam (mint írtam: kicsiket es nagyokat, kézzel fogható tetteket es 

belső folyamatokat) amiket tudom, hogy rendbe kell tennem. 

 

Azt nem tudom, hogy ez hoz-e nagy áttörést. Vagy bármi újat is.  

 

De most szükségem van erre a (fokozatos) változtatásra, hogy innen, a mostani 

lélekállapotomból el (fel) kerüljek. A tapasztalatokról a blogomban is írok, mert hátha másnak 

is segít.  Vagy csak érdekes lehet. 

 

Úgy érzem, ha kiírom magamból jobb lesz. 
 

Szóval, Kedves Naplóm (és Kedves Olvasóm), induljon az a 30 lépés felfelé: a gödörtől a 

fényig. 

 

2017. okt. 4. Budapest,        Blanka 

  



A napom egy pohár vízzel kezdem (1. lépés) 
 

Szóval a szülinapomon a 30. életévem kezdete elgondolkodásra késztetett: számot vetettem 

magammal és rá kellett ébrednem, hogy valódi változtatásokra van szükség, ha valódi 

változásokat szeretnék. A szorongásból és depresszióból keresem a kiutat, melyekkel évek óta 

küzdök. Fokozatos, kisebb-nagyobb szokásbeli és gondolkodásbeli változtatásokat vezetek be, 

hogy megnézzem: jobban leszek-e tőlük és munkában és anyaként és egyáltalán tudok-e még 

életvidám, netán boldog lenni. Az első héten nagyon alap, egyszerű lépést iktattam be, mely 

tulajdonképp eddig is az életem részét képezte, most azonban azt szeretném, hogy szokássá 

váljanak.  

„Kívánom a csend szépségét, a napfény dicsőségét (…), a víz és a föld 

higgadt erejét.” (Pam Brown) 

A folyadékbevitelre való odafigyelést tűztem ki célul. Többször is leírtam több helyen, hogy a 

vízivás nagy kihívás nekem is, ezért telefonos emlékeztetőt használok, hogy napközben ne 

felejtsek el inni. Ha van egy aktuális kedvenc bögrém vagy kulacsom, azt is kihasználom: jó 

feltűnő helyre helyezem, így eszembe jut az ivás. Érdekes volt, hogy alighogy kimondtam, hogy 

ez lesz az első változás, az edzőteremből hívtak a csajok, hogy vár egy csomag a recepción. 

Mikor megérkeztem a terembe, láttam, hogy az Európai Sporthét rendezői küldtek nekem egy 

ajándék kulacsot a bloggeri tevékenységemet elismerendő. Ez nagyon jól esett és megerősített 

abban, hogy ezt az egyszerű változtatást, pici odafigyelést komolyan vegyem. Szóval a napot 

innentől nem kávéval, hanem MINDIG egy pohár vízzel kezdem, és mellé beveszem a kis 

étrend kiegészítőimet: első sorban az alga kapszulámat, amiből gondosan kikészítem a 2 

szemet (meg persze a pohár vizet mellé) a kisfiamnak. 
 

Feladatok, trükkök, tippek Neked: 

1. Gondold át, hogy a folyadék fogyasztás Neked is okoz-e problémát? Ha nem, ezt a 

lépést egyszerűen ugord át. 

2. Ha igen, akkor használj emlékeztetőt, hogy 2 óránként igyál: telefonos applikációt, 

feltűnő poharat az íróasztalodon, vagy a karkötő-módszert: tegyél 10 színes karkötőt 

a bal csuklódra, és minden vízivásnál helyezz át egyet a jobb csuklódra. Nap végén 

legyen az összes karkötő a jobb csuklódon! 

3. Számold ki, hogy Neked mennyi folyadékra van szükséged: a testsúlyodat szorozd 

meg, 0,044-gyel: ez a napi folyadék fogyasztásod literben. Ha sportolsz, plusz 

folyadékot fogyassz ezen felül. 

4. Minden kávézás plusz 1 pohár vizet jelent! 

5. A cukros üdítőket és energia italokat cseréld le vízre, teára, limonádéra, cukormentes 

üdítőre. 



Jegyzetek az 1. lépéshez:  



Zavaros gondolatok kiiktatása és a kedvenc mini-

meditációm (2. lépés) 
 

A 2. lépésként még mindig a reggelemmel variálok: nem véletlen, hiszen egy jól indult reggel 

az egész napra hatással van. Most arra koncentrálok, hogy a reggeleket kevésbé agyalósan, 

szorongósan, kattogósan indítsam. Ugyanis az agyalás királynője vagyok, nálam folyamatosan 

jár a „majomelme”, vagyis zakatolok már az ébredés pillanatától, az egészen apró teendőktől 

kezdve a jövőképemig mindenen. Igyekszem tehát egyfajta lelassulással és mini-meditációval 

indítani a napot. 

„Állítsd le a majomelméd, és nyiss a fény felé.” 

Az ébredés pillanatában leállítom az automatikus zakatolást. Csak kikapcsolni mindent, és 

elképzelni, ahogy a fogaskerekek leállnak, kiürül az elmém. Néha elképzelem, hogy a nagyon 

negatív, frusztráló gondolatokat szemeteszsákokba söpröm, és kihajítom, majd ablakot 

nyitok, hogy friss levegő és fény áradjon az elmémbe és lelkembe. Aztán elképzelem, hogy 

mindenem (a legkisebb sejtektől, a testemen-elmémen-lelkemen keresztül az aurámig) 

szeretettel töltődöm fel. Szinte ragyogok, vibrálok, újra szeretem magamat, az életemet, 

várakozással telve indulok neki a napomnak, és eltölt a hála. 

  

A másik számomra bevált minimeditáció a „szemeteszsákos” megoldás mellett a 

„hagymahéjas” verzió: elképzelem, hogy mint a hagyma héjakat hántom le magamról az 

aggodalmat, a megfelelési kényszert, 1-1 konkrét félelmet, a rossz berögződéseket, a fájó 

mondatokat, és végül nem marad más, mint a fény és a töltődés.  

 

Mindez előtt egyenletesen lélegzem, és fizikailag is ellazítom magam, izomcsoportonként, a 

talpamtól a fejem búbjáig – aztán pedig csak befelé koncentrálok. Ez az egész reggelente 

(vagy akár a kocsiban / buszon ülve, a szoliban fekve…) 3-5 percet vesz igénybe… 

 

Más módja van is persze, hogy zavaros gondolatokat leállítsd és pihentesd az elméd! Jó módja 

az olvasás, a filmnézés, a beszélgetés, a nevetés. Én például sok éve csak szakmai és önfejlesztő 

könyveket bújok – most viszont egy könnyed, humoros olvasmánnyal kapcsolom ki magam 

(ráadásul angolul olvasom). Elképesztő milyen érzés újra csakúgy olvasni – fejlődési cél nélkül! 

 

És az én folyamatosa-agyalós-szorongós-énemnek ez olyan, mintha sok év fuldoklás és 

görcsölés után vehetett volna  egy nagy levegőt… Ráadásul ezt humorral kiegészítve szuper 

módja a tényleges töltődésnek, sőt, talán nem túlzás azt állítani: gyógyulásnak! 

  

  



Most egyelőre azt érzem, mindez JÓ NEKEM. Még nagy változásról beszámolni nem tudok, de 

a “30 lépés projekt” ad valami kis világosságot az alagút végén: hogy lehet változtatni, 

érdemes, vannak még jó dolgok körülöttem. 

Ennél több nekem most nem is kell. 

 

 

Feladatok, trükkök, tippek Neked: 
 

1. Gondold át, hogy a túl sok zakatoló gondolat és a túl kevés elcsendesedés jelent-e 

problémát a Te életedben. Ha nem, vagy Neked már van bevált módszered erre, akkor 

ezt a lépést egyszerűen ugord át.  

2. Ha Te is változtatnál e téren, először csak figyeld meg, milyen gondolatokkal ébredsz -

nem kell egyből kiiktatni, csak figyeld, mik a visszatérő félelmetes vagy idegesítő 

gondolatmenetek. 

3. Próbáld ki az általam leírt mini-meditációkat a következő módon: feküdj hanyatt vagy 

ülj le egy csendes helyen. A legjobb, ha így kezded a napot, de ha erre nincs mód, mert 

pl. a család az ébredés pillanatától a fejeden ugrál, akkor a nap egy csendes 

szakaszában szakíts erre időt. Lélegezz 10x mélyen be és ki, és csak az orrodon 

beáramló hideg és kiáramló meleg levegőre figyelj. Majd lazítsd el a talpad, bokád, 

lábszárad, combjaid, medencéd és farizmokat, hasfalat, hátat, mellkast, vállakat, 

karokat és kézfejet, nyakat, arcot, halántékot, homlokot és a fejbőröd. Ezután „vetkőzz 

le” a zsákba-söprős vagy hagyma-héjas technikával (persze bármi mást is képzelhetsz, 

pl. van, aki lesepri magáról a zavaró tényezőket, de olyat hallottam, hogy valaki 

„kiporszívózza” az agyát 😊 ) – de ne időzz 1-1 negatív gondolaton, érzésen túl sokat. 

Ezután hagyj időt a töltődésre, a fényre, és ha néhány pozitív mondatot vagy mantrát 

is mondasz magadnak az a legjobb. Az én legegyszerűbb, legrégebbi mantrám: „Az 

életem akkor is csodás, mert így akarom és kész.” 

4. Próbáld legalább 1 hétig bevetni a módszert. 

5. Írd fel a tapasztalataidat. 
  



Jegyzetek a 2. lépéshez: 

  



Érteni és kezelni a dühöt (3. lépés) 
 

Az eddigi legizgalmasabb, legújabb lépés eddig a HARAG ÉS STRESSZ OLDÁSA, a rákérdezés 

módszerével. Ez (a korábbi 2 lépéssel ellentétben) tényleg teljesen újdonság nekem is, vagyis 

még sosem próbálkoztam vele. Maga a felfedezés, hogy tele vagyok dühvel, stresszel és 

frusztrációval önmagában meglepő gondolat volt – rengeteg sírás, dühös pillanat kellett hozzá, 

hogy ráébredjek, mennyi minden marcangol belülről és milyen erővel!! Mennyi hibáztatás, 

szégyen, elvárás, tehetetlenség okoz bennem feszültséget, mely 

o fáradtságban, 

o idegességben, 

o agyalásban, 

o rémálmokban, 

o sírásban, 

o migrénben, 

o dekoncentráltságban és depresszióban  

nyilvánul meg a mindennapjaimban… Erre rájönni ijesztő érzés volt! 

 

Képzeld, alighogy erre ráébredtem, és elhatároztam, hogy a bennem rejlő érzelmi-vulkánnal 

kezdek valamit, máris jöttek a jelek, hogy jó úton indultam el: először is egy ártatlan történés 

dühös sírást váltott ki belőlem. Először voltam képes kimondani, hogy igenis DÜHÖS VAGYOK. 

Aztán egy barátnőm osztotta meg velem, hogy ő mennyi haragot tartogat magában évek óta 

– igaz, ez nem rólam szólt, de a téma jelezte, hogy ez a probléma létezik, ott van a levegőben, 

az élet jelez, hogy foglalkozni kell vele. Pár nappal később botlottam bele a módszerbe, amit 

azonnal kipróbáltam. Ez a módszer nagyon egyszerű:  nem bonyolítja, misztifikálja a problémát 

és pont arról szól, amiről kell. A napokban tehát ezt gyakoroltam, a kérdéseken újra és újra 

végig mentem, más-más stresszes témákat elő véve (munkaügy, gyerek, múltbéli esemény, 

családi ügyek, anyagi ügyek, stb.) és nem is gondoltam volna, hogy bizonyos témákat mennyire 

megkönnyít! 

 

A módszer lényege, hogy azt a dolgot kell monitorozni, ami régóta és/vagy nagyon dühít, 

idegesít: 

 

1. Először is fel kell ismerni, hogy minden frusztráció és harag mögött egy VÁGY áll. 

Azért vagyunk frusztráltak vagy dühösek, mert AKARUNK valamit, amit NEM 

KAPUNK meg. Ezt a vágyat kell megfogalmazni úgy, hogy szerepeljen benne a 

“kellene” szó. 

Nekem (nem meglepő módon) az egyik ilyen düh-forrásom az egyedüllét: egyedül 

vagyok a gyerekkel, magányos vagyok, mindent egyedül oldok meg, többet dolgozom 

mint más, versenyt futok az idővel, nem számíthatok senkire, anyagilag nehezebb 

nekem, miért-nincs-5-percem-magamra, stb. Az én valódi VÁGYAM tehát: “Több 

segítséget kellene kapnom.“ 

 



2. A mondatot néhányszor elolvasva el kell fogadni, hogy a vágyam hátterében egy nagyon 

alapvető igény van – hiszen minden vágyunk bekategorizálható a lenti 4 igény 

valamelyikébe: 

– vágy a biztonságra 

– vágy a kontroll megszerzésére 

– vágy az elismerésre 

– vágy az egyedüllétre, eltávolodásra 

Természetesen a saját példámon jól látszik, hogy néha több kategóriába is besorolható a 

probléma. 

 

3. Meg kell állapítani, hogy esetleg nem REMÉNYTELEN-E a vágyunk? Teljesíthető-e 

egyáltalán? Ha nem, akkor ezt el kell fogadnunk. Teljesíthetetlen egy vágy, ha: 

– más valakiről szó (az én esetemben a “Több segítséget kellene kapnom” például ilyen, hiszen 

a segítség-nyújtás ténye nem tőlem függ.) 

– múltról / jövőről szól (“Nem kellett volna egyedülálló anyává válnom.”) 

– feltételhez kötött (“Ha lenne segítségem, minden könnyebb lenne…”) 

 

4. Tedd fel a kérdést: Kinek a hatalmában áll? 

Az, hogy pillanatnyilag nem kapok több segítséget, nem 100%-ban az én hatalmamon múlik. 

Amit megtehetek megoldásként: segítséget kérek. De a segítség kapás szintén már más 

hozzáállásától is függ. El kell fogadnom, hogy ez a helyzet nem csakis rajtam múlik.  

 

5. Létezik egyáltalán a probléma kézzelfoghatóan, vagy csak egy gondolati-halmaz, egy 

relatív meglátás? 

Valójában nem létezik a probléma, hiszen RENGETEG segítséget kapok, szülőktől, barátnőktől, 

közvetve az óvónőktől, munkatársaimtól is, mint egyedülálló anya. Néha kifejezetten 

szerencsésnek érzem magam. Nem egy “senkim sincs” állapotban élek, szóval a probléma nem 

állandó és nem mindent behálózó. 

 

6. Valóban tudhatom, hogy jobb lenne nekem / másnak, ha sokkal több segítséget kapnék? 

Nem tudhatom 100%-osan, hiszen egy csomó mindent köszönhetek annak, hogy az elmúlt 

években a legtöbb dolgot önállóan kellett megoldanom: erősödtem, fejlesztettem magam, 

megtanultam jobban szervezni, előregondolkodni, türelmesebb lettem, egyre ügyesebben 

bánok a pénzzel, az időmmel, bizonyos esetekben empatikusabb vagyok, máskor képes vagyok 

jobban képviselni magam, és így tovább. Egyre ügyesebb vagyok segítség kérésben is, ami 2-3 

éve még egyáltalán nem ment. Összefoglalóan: nem tudhatom, hogy valóban sokkal jobban 

járnék, ha nem így alakult volna. Rengeteg előnye volt és van, hogy egyedül vagyok.  

 

7. Hogyan írhatnám át ezt a vágyat? 

- Több segítséget kéne ADNOM. – megfordítva: a szüleimtől való elvárások helyett, kilépve a 

mantrából, elkezdhetek rájuk figyelni. 

- Több FIGYELMET / SZERETETET kéne kapnom. – behelyettesítés: a valódi vágyra, problémára 

megoldást találni. 



- NEM kéne több segítséget kapnom. – ellentétes vágy: mert (lásd a 6-os pontot) ennek is 

rengeteg előnyét élvezhetem 

 

8. Hogyan érezném magam, ha semmit sem gondolnék erről?  

Na ez egy izgalmas érzés: csak elképzelni, hogy elméletben NEM érzek többé stresszt emiatt a 

dolog miatt. Új, izgalmas, végtelenül megnyugtató érzés. Érdemes rendszeresen feltenni, míg 

a probléma még dühít, foglalkoztat.  

 

 

Feladatok, trükkök, tippek Neked: 
 

1. Ülj le, és gondold át nyugodtan, melyik téma az, ami „beakadt” Neked, ami naponta 

dühít.  

2. A következő oldalon levő üres helyet és ezt a fejezetet használva tedd fel a megfelelő 

kérdéseket, és nézd más szemmel a problémát! 

3. Sportolj! A mozgás csodálatos stressz levezető tevékenység, a megfeszült izmokból 

végre kiáramlik az energia, kellemes fáradtság, ellazulás, elégedettség élmény zárja a 

folyamatot (pont a düh ellentéte). 

 

 

 

 

„A harag és a neheztelés bárkit tönkre tehet, ahogy a levegő, az élet is 

megéget, ha gomolygó füstben éljük…”  

(Apátlan anyátlanok c. film) 



Jegyzetek a 3. lépéshez:  



 

Jelen lenni a jelen pillanatban (4. lépés) 
 

Érdekes felfedezés volt az előző lépésben, hogy mennyi düh és frusztráció van bennem. Aztán 

készítettem egy “harag-listát”, vagyis összegyűjtöttem, hogy mik a főbb témák, amik 

visszatérőn dühítenek, idegesítenek, és egyeséve feltettem a legfőbb kérdést: “Kinek a 

hatalmában áll?” Hamarosan észrevettem, hogy háromféle dolog van a listán: 

Reménytelen vágyak keltette frusztráció:  

Azok a dolgok, amik máson múlnak (Pl. valakinek valamit meg kéne tennie, vagy valamilyennek 

kéne lennie) vagy a múltra/jövőre vonatkoznak (Pl. másképp kellett volna történnie 

valaminek, vagy nekem kellett volna másképp reagálnom), illetve a nem kézzelfogható, 

hiedelmeken alapuló dolgok (pl. milyennek kéne lennie egy ideális párkapcsolatnak vagy 

rendes munkahelynek) 

Dolgok, amiken én magam tudok változtatni, de valamiért nem teszem meg:  

Itt azt néztem meg, hogy miért nem teszek az adott dolog érdekében? Félek valamitől, vagy 

nem eléggé fontos? Ennek kapcsán egy nagy döntést is meghoztam, de erről később írok. 

És a dolgok, amikre félig, hatással vagyok, félig nem:  

Bizonyos szintig enyém a változtatás (vagy a hozzáállás megváltoztatásának) joga, bizonyos 

szinten viszont el kell fogadnom, hogy nem tudok hatással lenni az eseményre. 

Egy szó, mint száz: kimondtam magamnak, hogy hosszú perceket, órákat, éveket töltöttem 

olyan dolgokon való idegeskedéssel, melyekre  

 

o vagy nem vagyok befolyással – ez esetben felesleges rajtuk kínlódni;  

o vagy képes vagyok változtatni rajtuk, ha szeretnék – ez esetben a cselekvés vagy 

elengedés lesz a megoldás, de semmiképp sem az idegeskedés. 

 

„Minden éremnek 2 oldala van. Én akkor is szeretem a szebbik felét nézni.”  

(Dale Avery)  

 
  



Közben kezembe akadt egy nagyon látványos kép az érzelmi spirálról: 

 

 

 
 

 

 

 

A harag-listám csoportosítása és a fenti érzelmi-spirál arra világított rá, hogy ne pocsékoljak 

több időt a frusztráció vagy düh hullámvasútjában ülve, lefelé száguldva a spirál aljára! 

 

Én magam is meglepődtem magamon: alapvetően pozitív és tudatos embernek tartottam 

magam, de az elmúlt hetekben ráébredtem, hogy évekig folyt el az energiám és időm az olyan 

romboló érzelmekre, mint a szégyen, a bűntudat, az harag, a hibáztatás, az aggódás a jövőn 

és egyebek… 

 

Most azt gyakoroltam, hogy ÉSZREVEGYEM ezeket a lefelé-száguldós pillanatokat, mikor az 

agyam “automata pilótára” kapcsol és önálló, negatív gondolatmeneteket indít el. Már 

kiszúrni is nagy kihívás volt, de a nagy kérdés az volt, hogyan tegyek ellene?! 

 

A legegyszerűbb megoldást választottam: egyszerűen csak igyekeztem ez esetekben kiszállni 

a száguldó gondolatmenetből, és VISSZAZÖKKENNI A PILLANATBA.  

https://fitneszanyu.cafeblog.hu/files/2017/11/22853201_10209837378602820_5666159678716801744_n.jpg


Jelen lenni a jelenben, az itt-és-mostban. A következő módszereket választottam ehhez: 

 

1.KÍVÜLRŐL NÉZNI AZ ÉRZELMEKET: 

A fenti spirál képe sokat segített benne, hogy megértsem és főképp kívülről lássam a bennem 

létrejövő érzelmeket. Ha már konstatáltam, mi zajlik bennem, könnyebb elengedni is az 

érzelmet – bár én nekem az “elengedés” néha túl megfoghatatlan, sőt, mondjuk dühös 

pillatban elképzelhetetlen is, ezért inkább kilépek az adott érzelmi állapotból a 2. lépéssel: 

 

2. EGY TÁRGY / HELYZET MEGFIGYELÉSE: 

A bárhol-bármikor bevethető technika: ha nagyon elkalandozom, igyekszem rajta kapni 

magam, és visszazökkenni a jelen pillanatba azzal, hogy megfigyelem mi van körülöttem, sőt, 

én ki is mondom magamban, mi történik, ezzel kényszerítve a gondolataimat, hogy itt-és-most 

legyenek jelen: “Látom, hogy a busz kapaszkodója kék, a jegylyukasztó sárga. Érzem a vizes 

levelek illatát.” vagy múltkor átsétáltunk a kisfiammal a Ligeten és sikerült több 

elkalandozásom megállítani: “Itt vagyok a Ligetben, ez egy gesztenye fa, itt egy piros pad. Ádi 

az oviról beszél, mit is mond?” Az elmúlt hetekben az egyik legnagyobb újdonság számomra 

ez a technika. 

 
 

 

3.SPORT MÁSKÉPP: 

Edzőként muszáj erről is írnom: a rutinból végzett edzésnél nincs rosszabb és saját bőrömön 

is tapasztaltam, hogy egy ideje se kedvem, se energiám az edzéseimre. Most azonban az 

edzéseken belül is igyekszem jelen lenni: olyan gyakorlatokkal, amik másképp vesznek 

igénybe. Súlyzók és gépek mellett most egyensúly gyakorlatokat és más módszereket is 

bevetek – közben pedig folyamatosan emlékeztetem magam, hogy az izommunkára 

koncentráljak. Kifejezetten ilyen (koncentrálóra késztető) gyakorlatok a lassításos gyakorlatok 

(pl. gyors karhajlítás, lassú visszaengedés) vagy az egyensúlyt fejlesztő gyakorlatok (pl. 1 lábas 

guggolás vagy fitballos gyakorlatok). 

 

Nem véletlen, hogy az emberek ragaszkodnak a hobbyjukhoz. A sport, a festés, a fotózás, a 

zene, a bíbelődés, a horgászat az, amitől a legtöbb ember tökéletesen ki tud kapcsolni – tehát 

minden, ami a jelen pillanatba „kényszerít”. Ha ez kimarad pl. gyerekvállalás után, könnyebben 

beszippant a szürkeség, az agyalás, a mókuskerék! 

https://fitneszanyu.cafeblog.hu/files/2017/11/Mindfulness.jpg


„Az ember úgy tudja a legjobban bebiztosítani magát a jövőre nézve, ha 

teljes mértékben megéli a jelen pillanatot.”  

(Daniel Suelo) 

 

 

Feladatok, trükkök, tippek Neked: 

 

1. Tedd fel a kérdést, hogy azok a témák, amik a legtöbb fejtörést okozzák, akár 

naponta többször, milyen perspektívával bírnak? Képes vagy rajtuk Te változtatni? 

Mit tehetnél? Tedd helyre ezt a kérdést. 

2. Gondold át, hajlamos vagy-e lecsúszni az érzelmi spirálon? Próbáld, megállítani a 

folyamatot legközelebb, azzal, hogy nevén nevezed a negatív érzelmeket! 

3. Légy jelen a pillanatban! A 3 módszer közül legalább egyet próbálj ki! 

4. Találj egy hobbyt (akár régit, akár újat), mellyel képes vagy az agyalás helyett a 

pillanatot élvezni. 

  



Jegyzetek a 4. lépéshez:  



Egy óra mozgás (szívvel-lélekkel) (5. lépés) 
 

Ezen a héten egy fontos lépést tettem előre: visszaiktattam a teljes testes edzéseket az 

életembe. Néhány hónappal ezelőtt egy sérülés miatt az edzés háttérbe szorult az életemben, 

ami nagyon frusztrált, de érdekes önismereti út is volt egyben. A láb terhelését a minimálisra 

kellett csökkenteni, ami nagyjából gyógytorna gyakorlatokat jelentett, és ez meglehetősen 

próbára tette a türelmem. De meghozta a gyümölcsét! Mert most újra elkezdtem terhelni a 

comb- és farizmokat, igaz még csak óvatosan. 

 

Mióta a fitnesz az életem része, mindig újra és újra rácsodálkozom, hogy mennyi mindent 

kaptam már a mozgástól: 

 csinosabb testet, büszkeséget 

 ruganyosságot, energiát 

 erős és szívós vagyok 

 jobban tudok fókuszálni 

 az edzés mindig én-idő is 

 szebb a bőröm 

 optimalizálódott az étvágyam 

 a sport az én-időm: ami az önismeret alapja 

 megismertem a büszkeség, a siker, a haladás élményét 

 megtanultam, hogy néha több időre van szükség 

 fejlődtem türelemben, akaratban, jobban ismerem a testem jelzéseit 

 új utakat, ismerősöket találtam és mindig felfedezek valami újat magamban, a világban… 

 

Talán sablonos ez az összefoglaló, de az, hogy képes vagyok közel 30 évesen, egyedülálló 

anyukaként 10-12 órákat dolgozni akár, majd programokat csinálni a gyerekemmel, és közben 

még az egyéb teendőket is ellátom, mindezt jó közérzettel, energikusan – nos, ez gondolom a 

sportnak is köszönhető. De a sport nem csak nálam bizonyított. Számtalan vendégemnek 

változott meg szó szerint TELJESEN az élete pusztán csak attól, hogy heti 3x 1 óra mozgást 

iktatott az életébe. Csalódásokon lettünk túl, gyász folyamatokban segített a mozgás, párok 

találtak egymásra, kisbabák születtek meg, karrierek íveltek felfelé, sérelmek, traumák 

gyógyultak a sport által.  

Úgy érzem manapság, mikor a fitnesz felszínes világában minden a külsőségekről és az egóról 

szól, érdemes megjegyezni, hogy a csinosabb testnél sokkal többet kapunk a fitt életmód által! 

Önismeretre, alázatra, új sikerélményekre, új ismeretségekre, a hatásaink megismerésére, az 

újdonság élményére és én-időre tehetünk szert! A mozgás, a fitnesz egy kapu, ami csodás új 

világot nyit meg – ha képesek vagyunk nemcsak a kilóinkra fókuszálni! 

  



Tippek, trükkök, feladatok Neked: 
 

1. Gondold át, milyen mozgást szerettél vagy szeretsz űzni! Melyik és hogyan férne bele 

mostanában az életedbe? 

o futás vagy gyaloglás a szabadban 

o táncos mozgások 

o biciklizés, túrázás 

o aerobik típusú mozgás 

o úszás 

o konditerem, gépek, súlyok 

o kardiógépek edzőteremben vagy otthon (pl. ellipszis tréner, szobabicikli…) 

o labdajátékok 

o küzdősportok 

o tenisz 

o otthoni torna 

o egyéb: …………………………………………….. 

 

2. Társas vagy inkább magányos mozgás esne jól? 

3. Érzed-e úgy, hogy segítség / társ kell, mert nem szeretnéd vagy nem tudod önállóan 

elkezdeni a sportot? Ki lehetne ebben a partnered? 

4. Milyen időpontokban tudnád a heti 3x1 órát beiktatni az életedbe? 

5. Csak próbáld 2 hétig tartani a 3x1 óra mozgást, és vezess naplót róla: milyen érzésekkel 

indultál el, hogyan érezted magad a végén, hogyan változott ez az idő folyamán, 

jobban aludtál-e, stb… 

 

 

„A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. Nem kinyilvánítás. Hanem 

kihívás. A lehetetlen lehetőség.”  

(Muhammad Ali) 



Jegyzetek az 5. lépéshez: 

  



Tedd meg azt, amit halogatsz (6. lépés) 
 

Az egyik legjobb feladat az eddigiek közül ez a mostani: a halogatással való leszámolás. Sajnos 

egy borzasztóan halogatós típus vagyok, mert bizonyos dolgokhoz nem fűlik a fogam, és csak 

akkor végzem el őket, amikor már nagyon nyomaszt az érzés, hogy el kéne végezni – vagy 

nagyon nyomaszt egy határidő. Az elmúlt 2 hétben időt szakítottam néhány olyan dologra, 

amit évek óta halogattam, mert “a pillanat nem volt megfelelő“, vagy “van sürgősebb feladat 

is“, vagy “most erre nincs idő“… Érdekes tapasztalás volt!  

 

A halogatott dolgaimat listába szedtem, és sorrendbe állítottam őket aszerint, hogy melyik 

a fontos és sürgős, melyik a fontos, de nem olyan sürgős, és melyik a nem fontos és nem is 

sürgős, de már régóta sort akarok keríteni rá típusú feladat. Íme az én listám: láthatóan van 

rajta tényleg lényeges teendő, és van olyan is, amit csak a magam kedvére „kell 

végrehajtanom”.  

o elmenni fogorvoshoz 

o végig sétálni a Duna-parton hídtól-hídig, egyedül, este, csak úgy cél nélkül 

o elintézni egy hivatalos ügyet a volt vállalkozásommal kapcsolatban 

o elmenni színházba a barátnőimmel (évek óta nem voltam!) 

o egy új hobby beiktatása, ami NEM a munkámmal kapcsolatos (erről később még írok:)) 

o elvégezni egy munkát, aminek (sajnos) nincs konkrét határideje  

o belefolyni egy együttműködésbe, ami nagyon jól jönne, de mindig hátra soroltam, mert 

nincs konkrét megállapodásunk 

o megkötni egy megtakarítást, amit rég terveztem 

o családi albumba fotók válogatása (évekre visszamenőleg, 10000 mappából…) 

Viszont a nagyon izgalmas, hogy mintha az Univerzum megérezte volna, hogy a projektem 

neve: ”A HALOGATÁS KIVÉGZÉSE”, mert a 2 hét során kifejezetten komoly döntési 

helyzeteket is elém lökött az élet: 

 megérkezett egy papír, amivel egy jogi ügyet tudok/tudtam végre rövidre zárni, amihez 

nagyon nem volt kedvem 

 választás elé érkeztem a munkában, és meghoztam a döntést, hogy váltok!  

 véglegesen kiiktattam 1-2 olyan embert, akiknél már korábban felismertem: minden 

erőmmel próbálok megfelelni, de ez sosem fog bekövetkezni. Nos, most ennek a 

próbálkozásnak is véget vetettem. 

„A kezdet az egésznek a fele.”  

(Arisztotelész) 

  



Az 5 másodperces szabály 

 

A hétköznapjaimban apró feladatokban iktattam ki a halogatást: az ún. 5 másodperces 

szabállyal. Ezt mindenképp szeretném Veletek megosztani, mert nagyon hatékonynak érzem! 

Ez NEM az az 5 másodperces szabály, amire gondolsz, a földre esett ételek esetében, hanem 

egy halogatás-elleni módszer, aminek az alap tézise, hogy az ihlet 5 másodperc alatt elszáll – 

Mel Robbins ‘5 second rule’ videója szerint. 

 

Az egyéb gondolataink megölik a legjobb ötleteket, mindössze 5 másodpercünk van, hogy 

megvalósítás mezejére lépjünk! A módszerről: amikor jön egy jó ötleted, vagy van egy 

inspirált pillanatod, esetleg csak tudod, hogy valamit meg kell tenned, akkor számolj 

hangosan: 5 – 4 – 3 – 2 – 1 majd indulj el, és csináld. 

 

A legjobb ötlet elhal, ha halogatod: a motiváció keresés és hangolódás helyett kezdd el azonnal 

megvalósítani azt. Ha egy kevésbé kellemes feladat vár, például kéne főzni, kéne edzeni, kéne 

takarítani típusú gondolatok, akkor is vesd be ezt a módszert! Csak koncentrálj a cselekvésre, 

és láss hozzá. Én hamar észrevettem, hogy sokkal több mindent viszek véghez a teendői 

listámról, mint eddig. Egy csomó időt spórolok, kezdenek megvalósulni a dolgok. A töprengés 

helyét átveszik a tettek. Én magam is sokszor arrébb raktam egy-egy gondolatot, hogy “majd 

foglalkozom vele“ számtalan értékes cikk ötlete veszett kárba, mert félóra elteltével nem 

emlékeztem a téma vezérfonalára. Sokszor pedig hagytam a részletek, a “hogyan” elterelje a 

figyelmem, elbíbelődtem a részletekkel, ahelyett, hogy ténylegesen nekiláttam volna csinálni 

a feladatot. 

 

Egyszer azt olvastam valahol, hogy a motiváció keresésnél sokkal hatékonyabb, 

eredményesebb akár motiválatlanul csinálni azt, amiről tudjuk, hogy az eredményhez vezet. 

Az élsportolóknak sincs mindig kifejezett kedvük az edzéshez, ilyenkor muszáj-üzemmódban 

fapofával nekilátnak a teendőknek. 

 

Az eddigi lépések közül nekem egyértelműen ez az 6. hozta el az eddigi legkomolyabb 

változásokat! Elképesztően jól vagyok, elégedettséget érzek, a sok apróbb és komolyabb lépés 

együtt megtette a hatását, úgy érzem, mint aki újjá született! A perspektívátlan, depressziós, 

éjszaka álmatlanul forgolódó önmagam, amiről az első posztban írtam, most távolinak tűnik.  

 

 

„Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra…” 

 

Ez a mondás tökéletesen összefoglalja a mondanivalót. Amit ma megtehetsz, vagyis ma 

beiktatható, van rá energiád és időd, azt tedd is meg. A legjobb olyan naptárt használni, 

mellyel átlátjuk a következő heteket, hónapokat, és a teendőket előre felírni – először listára, 

majd reális időpontokba betűzdelni a naptárba. Így lehet lépésenként haladni, és nem 

idegeskedni, vonszolni a teendői listánkat éveken át… 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nI2VQ-ZsNr0


Tippek, trükkök, feladatok Neked: 
 

1. Írj listát azokról a dolgokról, amiket halogatsz (akár évek óta!) 

2. Tedd őket sorrendbe: melyik a sürgős és fontos feladat? Melyik fontos,, de nem 

olyan sürgős? Melyik az, amelyik egyik sem, de már szeretnél pontot tenni a 

végére? 

3. Melyik tölt el örömmel, melyik kevésbé? Melyikhez tudnál segítséget kérni, vagy 

akár másra bízni? 

4. Melyik teendőt mikorra tudod időzíteni a naptáradba? 

5. Használd már ma az 5 másodperces szabályt! 
  



Jegyzetek a 6. lépéshez: 

  



Elégedettség és hála (7. lépés) 
 

Van egy anyuka-barátnőm (az ovis években lettünk jóba), akivel nemrég együtt ebédeltem. 

Egy nagyon kiegyensúlyozott, magabiztos nő, akiről mindig rám ragad a jókedve és 

határozottsága. Ebéd közben kifejtette a mostani időbeosztását, munkáit és magán életét. 

Nagyon egyszerűen annyit mondott: “Most jó így. Azt hiszem le tudnék így élni egy életet.“ 

 

Az az egy mondat nagyon érdekes és új érzéseket hozott elő belőlem. Én magam sosem vagyok 

elégedett. Állandóan valami problémát látok magam előtt, mintha egy folyamatos keresd-a-

hibát-játékban vennék részt. Egy-egy jókedvű vagy kifejezetten boldog pillanatban is gyorsan 

emlékeztetem magam arra, hogy azért nagyon sok pótolni / rendbe hozni való van az 

életemben. 

Ezen az ebéden viszont meglegyintett az elégedettség szele. Nemrég írtam az érzelmi spirálról: 

e szerint a pozitív érzelmek alján az elégedettség van. Ez a jóllét alapja. Bevallom korábban 

mindig negatívan gondoltam erre a szóra, “mert hiszen az elégedettség a fejlődés útját állja!” 

Közben rá kellett ébrednem, hogy a folyamatos elégedetlenség pedig a boldogság útját állja. 

 

Úgyhogy a 7. lépésként azt gyakoroltam (és gyakorlom továbbra is), hogy néha kikapcsoljam 

az agyalós, hiba-keresős üzemmódot, és meglássam az életünkben azt, ami szép, ami jó, ami 

működik! Ma például egy kifejezetten hosszú nap után: 

 nem szóltam rá a gyerekre minden alkalommal, mikor automatikusan megtettem volna. 

Láttam, hogy amit csinál, az tulajdonképpen rendben van.  

 elfogadtam, hogy nem pipáltam ki mindent a teendői listámról, de új időpontokba beiktattam 

őket. Elfogadtam, hogy rendben van ez így. 

 a tükörbe nézve úgy döntöttem: akár elégedett is lehetek, sőt, néha kifejezetten szépnek 

látom magam. 

Hovatovább, újra elővettem a HÁLA érzését, ami a legtöbb pozitív energiát tudja elhozni. 

Ennek fényében elkészítettem a 100 dolog amiért hálás lehetek listámat, ami nagyon is 

feltöltött, illetve olyan pozitív érzelmekkel látott el, hogy szinte sírtam örömömben, mire a 

végére értem: 

1. 10 közeli ember, akiért hálás vagyok 

2. 10 új találkozás az elmúlt évből, amiért hálás vagyok 

3. 10 fontos történés az Életemben, amiért hálás vagyok 

4. 10 hétköznapi tárgy, amiért hálás vagyok 

5. 10 negatív/félelmetes esemény az elmúlt évből, ami végül jóra fordult 

6. 10 zene, ami örömmel tölt el 

7. 10 helyszín, ahol imádok lenni 

8. 10 jó döntésem, amiért hálás vagyok 

9. 10 ember vagy élmény vagy könyv vagy film, ami megnevettet 

 



Ez a 7. egy érdekes, tanulságos, de hosszantartó (talán soha véget nem érő) feladat nekem! 

Elégedettnek és hálásnak lenni a folyamatos elégedetlenkedés és aggódás helyett: úgy érzem 

ezt napi szinten tovább kell gyakorolnom! És feltenni néha a kérdést, hogy tragédia-e, ha 

valami úgy van, ahogy van? Dráma-e egyáltalán? Mi történik, ha ez nem változik? Azt kell 

mondjam, én az elmúlt napokban, sok dologgal kapcsolatban rájöttem, hogy csak én fokoztam 

a semmit, és egy kis nyitottsággal, rugalmassággal, elfogadással egy csomó dráma 

kiküszöbölhető! 

 

 

„Ha az egyedüli ima, amit elmondasz egész életedben, így hangzana: 

„Köszönöm.”, az is elegendő lenne.”  

(Meister Eckhart) 

 

 

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 
 

1. Csendesedj el, és gondold el, milyen lenne, ha így élnél le egy életet vagy akár 

csak néhány évet. 

2. Gondold át, hogy mi az az 5 dolog, amiért MA hálás lehetsz. 

3. Írj egy 100 pontos hálalistát a fentiek szerint! Néha olvasd át, és érezz mély 

hálát, amiért ennyi mindent kaptál az Élettől ajándékba! 
  



Jegyzetek a 7. lépéshez:  



Merj elköteleződni egy döntés mellett (8. lépés) 
 

Az eldönteni szó töve a “dönt, dől”. Kétfelé nem tudunk dőlni, csak egyfelé. Ha valami mellé 

lerakjuk a voksunkat, vagyis döntünk valami mellett, elköteleződünk valami mellett, az azt is 

jelenti, hogy más dolgoktól muszáj búcsút venni. El kell engedni őket, véglegesen. 

 

Úgy éreztem, hogy ezen a téren nekem van min dolgoznom, úgyhogy múlt héten sorra vettem 

azokat a dolgokat, ahol 2 vagy több lovat próbálok megülni egyszerre. Nálam ez egyértelműen 

a MUNKA területe: nagyon sok mindennel foglalkozom, az energiáim így szétszóródnak, 

ahelyett, hogy egy helyre fókuszálnék. Évek óta így működik az életem, egyrészt mert sokféle 

munkát végzek szívesen és örömmel, másrészt meg azért, mert amikor egyedülálló anyuka 

lettem, úgy éreztem, minden lehetőséget meg kell ragadnom. 

 

Mivel azonban eltelt jónéhány év, rengeteget tanultam, megértem bizonyos dolgokra, és 

eljött az a pont hogy választanom kellett, valami mellett letenni a voksomat. Vállalni a 

felelősséget egy döntésért, leszállni a többi lóról, elköteleződni 1 feladatkör és 1 csapat 

mellett.* 

 

Így igent mondtam egy vezetői pozícióra az edzőteremben, ahol eddig bedolgoztam edzőként. 

Nagyon izgulok és nagyon várom! Az összes eddigi lépésem közül ez a legkézzelfoghatóbb, 

leglényegesebb, mert konkrétan érinti a hétköznapjaim, a jövőképem, az anyagi helyzetem, az 

identitásom. 

 

Közben azonban el kell engednem a mostani elfoglaltságaimat, ami nagyon nehéz: háttérbe 

szorítani a blogom, a saját „brandem”, nem elvállalni a fitt magazinok cikkírós megbízásait, és 

az edzésekből is kevesebb lesz. És elbúcsúzni attól a munkámtól (a testelemzés témaköréről 

beszélek), amit imádtam, ahol rengeteget tanultam, és ahol nagyon sok szeretetet és 

vidámságot kaptam, no meg szakmailag is és saját magamról is megtapasztaltam néhány 

újdonságot. Ez volt a nehezebb ebben a letenni-a-voksot dologban! Elengedni azt, ami eddig 

a stabilitást nyújtotta, amit hamar megszerettem, megszoktam, amit naponta lelkesen 

csináltam. Ráadásul ezt év végén, az elfogódott karácsonyi hangulatban még nehezebb! Az 

előző lépés pont a Hála gyakorlása volt a 30 lépéses projektben, és az (immár ex-) 

munkatársaim egytől-egyig szerepeltek a listámon… 

 

Persze ez csak egyetlen döntés, egyetlen területen (munka), az Élet azonban még sok 

hasonlót tartogat, tudom. A hozzám hasonló biztonsági játékosok és szabad-lelkek nehezen 

teszik le a voksuk sok területen: legyen szó párkapcsolatról, egy-egy szemlélet 

képviseletéről, vagy más elköteleződésről. Ez is egy fejlődési irány: elköteleződni, gyökeret 

ereszteni. Persze az is egy irány, azt is választhatjuk, hogy szabadok maradunk és 

megengedjük magunknak, hogy rugalmasak maradjunk. Minden csak döntés kérdése.  
  

http://www.facebook.com/inbodyhungary


„Az igazi szabadság nem az elkötelezettség teljes hiányát jelenti, hanem 

azt, hogy képes vagy önállóan dönteni, és elkötelezni magad, amellett, ami 

neked a legjobb.”  

(Paulo Coelho) 

 

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 

1. Gondold át, hogy az elköteleződés-rugalmasság kérdése, problémája jelen van-e az 

életedben. Ha nem, egyszerűen ugord át ezt a fejezetet. 

2. Ha viszont létezik a probléma, néha nehezen döntesz vagy teszed le a voksod, írj listát 

arról, hogy mely területekre vonatkozik ez. 

3. Gondold át, hogy melyik területen vállalhatsz rugalmasságot, hol kell döntést 

hoznod? 

4. Néha segít a pro-kontra lista írása, de néha csak egy egyszerű kérdést kell feltenned: 

Melyik az én utam, hol fejlődhetek igazán? Hol vagyok inkább a helyemen? 

5. Jópofa módszer a pénzfeldobós módszer. Ha nagyon nem tudod, hol a helyes döntés, 

nevezd a fejet az egyik, és az írást a másik opciónak, majd dobd fel az érmét. 

Miközben esik le az érme, érezni fogod, mire vágysz igazán.  

 

 

 

*Megjegyzés: Mikor ebből a naplóból e-book lett, már 1 éve dolgoztam az említett edzőteremnek, és életem 

legsikeresebb, legelégedett évét zártam. A döntés jó volt, és habár nehezen született meg, egyetlen percet sem 

bántam, sőt, naponta hálás vagyok, hogy sok hónapnyi hezitálás után elköteleződtem ezen a munkahelyen! 

Nemcsak jól érzem magam, de rengeteget tanultam, fejlődtem is, átléptem a határaim, és sikerélményeket értem 

el. Egyszóval: a helyemen vagyok.  



Jegyzetek a 8. lépéshez:  



Csodás, vibráló női lét (9. lépés) 
 

A 9. lépésnek a NŐIESSÉG ÉLVEZETÉT választottam, méghozzá azért, mert nőnek lenni, nőként 

élni, a női lét jobb és rosszabb aspektusait elfogadni igazi kihívás, és ugyanakkor igazi öröm is. 

Ezen a héten úgy döntöttem: igenis hálás leszek azért, hogy női testbe születtem és női sorssal 

bírok. 

 

Igaz, ezt nem valódi újdonságnak éltem meg, hanem inkább megerősítettem, tudatosítottam 

magamban, hogy nőnek lenni jó. Ami kihívás volt, hogy a női sorssal kapcsolatos panaszkodást 

(“nehéz a gyerekkel, sok a házimunka, nekem-miért-nehezebb-mint-másnak”, stb.) 

elengedjem, és néha direkt leállítsam. Vagyis az elvont és fizikai értelemben is vett női létem 

szépségeit újra meg újra szépnek látom, és örülök, hogy nőként minden női csodát 

megtapasztalhatok: 

 boldog vagyok, hogy megtapasztalhattam a szülés és az anyaság csodáját 

 hálás vagyok a sokszínű érzelmekét, érzékenységért 

 hálás vagyok az empátia és a gondoskodás öröméért 

 hálás vagyok az újjáéledési- és reménykeltési képességemért 

 hálás vagyok, hogy női testbe születtem: képes vagyok élvezni és szeretni a testem adta 

gyönyöröket 

 hálás vagyok az otthon teremtés képességéért 

 még a kiszolgáltatottság megtapasztalásáért is hálás vagyok, mert új dolgokat tanított 

rólam és a világról  

 köszönöm, hogy képes vagyok harcolni azért, ami fontos 

 köszönöm a kreativitást és alkotás képességét 

 hálás vagyok a gyengédségért és harmóniáért, amit meg tudok teremteni, ha szeretnék 

 a kisugárzásomért 

 hálás vagyok, hogy rengeteg szeretetet tudok adni 

 és a testért, ami napi 24 órán át szolgál, és amit képes vagyok szépnek látni, sőt 

gyönyörködni benne néha 

 

Ezen a héten, minden egyes reggel, hálát adtam azért, hogy NŐ lehetek és amennyiben 

kedvem volt hozzá, különlegesebb sminket készítettem vagy csinosabban öltöztem fel: 

csupán, hogy önmagamnak tessek, és hogy jobban érezzem magam. Arra is végre időt 

szakítottam, hogy randizzak – nem feltétlen párkeresési célzattal, csak mert egy férfi mellett 

még kézzelfoghatóbbak a női energiák. Kipróbáltam a rúdtáncot, mely a sport és a nőiesség 

egyvelege. És persze sors-szinten is elmélkedtem a NŐI létről: hogy nem véletlenül születünk 

férfinak vagy nőnek, és hogy a sport és a vezetői lét mennyi férfias tulajdonságot fejlesztett 

bennem (akaraterő, kitartás, másik meggyőzése, irányítás stb.), míg bizonyos női minőségek 

(elfogadás, melegség, törődés, stb.) fejlesztésre szorulnak! Ettől a felismeréstől persze nem 

estem kétségbe, hiszen a nők egyik legszuperebb tulajdonsága, hogy képesek a fejlődésre! 😊 

 



„A nő Isten egyik legszebb csodája.”  

(Benyák Zoltán) 

 

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 
 

1. Állj a tükör elé, és fogalmazz meg pozitívumokat a testeddel kapcsolatban.  

2. Gondold át, milyen pozitív vagy akár negatív, de mégis tanulságos történések fakadtak 

abból, hogy Nőnek születtél.  

3. Milyen női minőségek (bizalom, nyitottság, befogadás, törődés, nyugalom, színesség, 

vibrálás, érdeklődés, fejlődés, harmónia, stb.) vannak meg Benned és melyeken 

érdemes fejleszteni? 

 

 

 

 

 

FONTOS: Ha férfiként olvasod ezt az e-bookot, akkor Neked a férfi-minőségekben is lehet  

gondolkodnod: milyen csodás életszakaszok és eredmények köszönhetők annak, hogy helyt 

álltál FÉRFIKÉNT a felelősségvállalásban, a kitartásban, az otthonteremtésben, stb.?  

Ugyanakkor a női energiák Benned is jelen vannak (ahogy a nőkben is ott vannak a férfias 

minőségek), és ez jó! Te is tapasztalhatod a törődés, a gondoskodás, a megértés, a gyengédség 

és együttműködés csodás erejét! Sőt, egyes tanítók szerint akkor mozdul majd előre nagyot a 

világ, ha a férfiak „nőiesebbé” válnak – amin a fenti tulajdonságok „bevállalását” értik. 

Ugyanis csak a férfias és nőies vonások egyensúlya (jin és jang) hozhat sikert – ezt már sokan 

felismerték, ezért vannak sikeres cégek vezetésében, parlamentekben egyre nagyobb női 

létszámok!  



Jegyzetek a 9. lépéshez: 

  



 Oldódjunk fel a csakúgyjólvagyok-érzésben (10. lépés) 
 

A 10. egy elég lényeges, évek óta halogatott lépés volt, de az én 30 lépéses projektemben pont 

karácsonyra esett a végrehajtása, így kifejezetten jól esett ezzel foglalkozni. A 7. lépésként a 

hála és elégedettség gyakorlása volt a feladatom, és rá kellett ébrednem, hogy habár rengeteg 

dologért lehetek hálás (a gyerekemért, az egészségemért, a munkámért, a családomért, 

stb.), de napi szinten az apró örömökből, élvezetekből elég kevés van az életemben. 

 

Nem nagyon van olyan dolog, amit csakúgy csinálnék, csak mert jó. Mert élvezem. Mert 

örömet okoz. Nagyon szerencsés vagyok, mert olyan munkám van, amit szeretek, és olyan 

emberek vesznek körül időm 99%-ban, akiket szeretek, és jóféle gyerekes programokból sincs 

hiány – de hogy valamit csakúgy kedvtelésből csinálnék, úgynevezett kikapcsolódásként vagy 

hobbyként, az nagyon ritka. Évekig úgy gondoltam, hogy majd jön egy nyugisabb időszak, 

mikor időbeosztásban, energiában és anyagilag is eljön a fordulópont, és beiktatom az 

életembe a szórakozást, a cél nélküli vidám teendőket, a hobbykat, és lesz időm örülni. De rá 

kellett ébrednem, hogy sosem jön el ez a pillanat, hacsak nem tudatosan választunk ilyen 

pillanatokat. 

 

Ezért elkezdtem igenis időt szakítani arra, hogy az élet szépségeit is megéljem, és írtam egy 

listát olyan dolgokról, amik csakúgy örömet okoznak, pedig 

NEM hoznak fejlődést edzésben, 

NEM hoznak előrelépést a munkában, 

NEM válok általuk jobbá, nem fejlődik az önismeretem, 

NEM hoz pénzt a konyhára, 

NEM fejlesztem vagy nevelem vele a gyerekem, 

NEM  leszek általa jobban szervezett, és hatékonyabb… 

 

… csakúgy, szimplán, örömet okoznak, amíg végzem őket! 

  

Íme néhány példa a listámról, azokról a dolgokról amik csakúgy, mindenféle fejlődési 

szándék nélkül örömet okoztak az elmúlt 2 hétben: 

 új hobby (a rúdtánc, amiről már írtam, és a régi, gyerekkori hobbym: a rajzolás) 

 újféle sminkek kipróbálása 

 hidratáló-simító arckezelés a kiszáradt bőrömnek 

 új zenék edzéshez 

 egy kedves üzenet egy kollégának (ez a lépés a munkahelyváltás után közvetlenül került 

terítékre, így ez adta magát a búcsú ajándékokhoz) 

 1 moziélmény 

 kirándulás egy városban, ahol még nem jártam 

 1 múzeumos délután 

 2 új könyv 

 este “a 3 legjobb dolog aznap” felsorolása a gyerekemmel 

 őszintén érdeklődni valaki iránt, akivel régen beszéltem 



Ennek még az alakunkhoz is köze van: 

 

Még jó sok dolog van a listámon, de most nem ezeket sorolom fel, hanem leírom, hogy ez a 

lépés nagyon fontos, ugyanis kapcsolódik a fitneszhez! Méghozzá a túlevések kapcsán. 

 

Korábban a Holisztikus Blogban írtam róla, hogy a túlevéseknek többféle oka lehet, nemcsak 

az “unalomevés” és a “bánatevés” létezik! Létezik az ingerhiányból fakadó evészet, a 

szexualitás hiányából és az intimitás hiányából fakadó evészet, lehet az ok, hogy kevés 

elismerést kapunk, vagy hogy akadályoztatva érezzük magunkat, esetleg, hogy nincs rendszer 

az életünkben, és ehetünk kényszeresen azért is, mert kevés az életünkben a valódi öröm vagy 

élvezet. Bevallom, én is hajlamos vagyok több kalóriát bevinni a kelleténél, és erre eddig csak 

a mennyiségek kontrollálása volt a megoldás – azonban azt tapasztaltam, hogy 

 

ha egy újabb kontrollt iktatunk be, az amúgy is túl kevés lazaság-szórakozás-élvezet mellé, 

akkor az arány még jobban felborul, és a túlevések óhatatlanul visszatérnek, hisz akkor már 

valóban ez marad az egyetlen kontroll-nélküli cselekedet és/vagy örömforrás! 

 

Ergo, a “csakúgy jól lenni” pillanat, szórakozás és élvezet mennyisége összefüggésben van az 

étkezésünkkel, az alakunkkal és egészségünkkel. Magamon és vendégeimen is észrevettem 

már, hogy az izgalmasabb, vidámabb életszakaszokban szebben eszünk, jobb formában 

vagyunk, de ezzel a 10. lépéssel most szó szerint a saját bőrömön érzem a különbséget! 
 

 

A humor: 

A nevetés, a humor, az önirónia tökéletes formája a kikapcsolódásnak, a csakúgy jól-lenni 

érzésnek. A nevetés során tökéletesen belefeledkezünk a pillanatba és boldogsággal töltődünk 

fel. Ha a családban és a munkahelyen is napi szinten jelen van a humor, ha naponta többször 

tudunk jóízűen nevetni, biztosan sokat tettünk az egészségünkért.  

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 

 

1. Válassz ki 1 olyan régi vagy új hobbyt, amiben csak szimplán jól érzed magad (pl. a 

nyelvtanulás, mert a diplomádhoz kell a nyelvvizsga: nem ilyen. Társastáncra 

beiratkozni, mert régóta szeretnéd ezt: ez pont ilyen.) 

2. Gondolj bele, hogy naponta hányszor nevetsz, és milyen dolgokkal tudnál még több 

humort csempészni az életedbe. 

3. Gondold át, hogy milyen olyan programok vannak jelen a hétvégéiden, amik valóban 

kikapcsolnak: ha kevésnek érzed, akkor határozd el, hogy havonta 1 beiktatsz 

(egyedül vagy családdal) egy kirándulást, vacsorát, hosszú sétát, vidám filmezést 

vagy színház-élményt. 

https://holisztikusfitnesz.cafeblog.hu/2017/06/21/a-lelki-ehseg-8-tipusa-allhat-a-tulsuly-hattereben-konyvajanlo/


Jegyzetek a 10. lépéshez:  

  



Átéléssel, őszintén érdeklődni valaki vagy valami iránt 

(11. lépés) 

– A legfontosabb az érdeklődés. 

– És mi iránt érdeklődjek? 

– Kezdetnek jó lesz. 

 

Az őszinte érdeklődésben erő rejlik. Erre kellett rájönnöm ezen a héten, mikor is az őszinte 

érdeklődést választottam következő, 11. lépésként. Ez az a lépés a 30 lépéses projektemben, 

amit nem előre gondoltam ki, hanem adta magát: egyrészt most újra együtt dolgozom 

valakivel, akinek a szemén őszinte érdeklődés látszik, ha beszélget valakivel. Nyitottan, 

őszintén figyelve szívja be az információt. Csodálatos ember, csodálatos vezető – az ereje 

többek közt ebben az érdeklődésben rejlik. A másik intő jel az volt, számomra, hogy a legjobb 

barátnőm figyelmeztetett: kicsit lépjek ki néha a saját agyalásomból, kattogásomból, legalább 

mikor olyanokkal vagyok, akiket szeretek – és figyeljek jobban rájuk. 

 

Mindkét jelzésért hálás vagyok, mert az elmúlt héten újra felfedeztem, milyen jó őszintén 

hallgatni a másikat. Másrészt picit visszakanyarít a 4. lépéshez (Jelen lenni a jelen pillanatban) 

gyakorlásához, hiszen aktívan figyelni a másikra nagyon is a JELEN PILLANATBAN ZAJLIK. 

Most tudtam meg például: 

 hogy a gyerekemnek hiányzik egy régi ovis csoporttársa 

 hogy egy barátnőmet régóta zavarja egy fontos dolog az életében 

 hogy egy kolléganőm nem érzi jól magát a bőrében és 180 fokos fordulatot vesz a munka 

terén 

 hogy az apukámnak még nem 100%-os a korábban eltört válla 

 hogy egy vendégem, akit évek (!) óta ismerek, milyen zavaros testi-lelki változásokat élt meg 

 hogy az anyukám milyen egyedül érzi magát, mióta meghalt az anyukája és a testvére 

 

Minél jobban figyelek másokra, annál többször teszem fel a kérdést magamnak: 

Még mennyi mindent nem tudhatok a körülöttem élőkről?! 

 

 

A másikra figyelni mindig szuper. Beszélgetni mindig izgalmas. rengeteg izgalmas sztori, 

élmény vesz körül bennünket – arról nem is beszélve, hogy mennyit segíthetünk valakinek 

pusztán a hallgatásunkkal!  
  



Nem valaki, hanem valami iránt érdeklődni 

 

Ez egy izgalmas, színes és tartalmas hét volt, ennek a lépésnek köszönhetően! Ugyanakkor 

muszáj arról is írni, hogy nemcsak valaki, hanem valami iránt is jó érdeklődni – sőt, szerintem 

ez a nyitottság, tudásvágy, kíváncsiság az élet mozgató rugója! Én magam a munkámban és a 

hobbyjaimban mindig is érdeklődő voltam, ittam az infókat, ezért nem foglalkozom most ezzel 

-csak a fent leírt kapcsolatokkal- hiszen nekem az a fejlődési irány, és nem az ami már jól megy. 

Azonban erre is van egy szuper módszer, amit szeretnék most megosztani. 

 

Tinédzser koromban utáltam a fizika órát, de mikor összebarátkoztam egy Andi nevű 

osztálytársammal, valahogy eljutottam egy fizikai előadásra a gimiben. Természetesen 

fogalmam sincs miről volt szó, megértettem-e akár egy szót is az egészből, viszont az előadó 

befejezésként elmondta, milyen fontos újabbés újabb témák iránt érdeklődni. „Hónap elején 

válassz ki egy témát, amiről még semmit nem tudsz. Lehet ez a csillagászattal kapcsolatos, 

vagy egy író élete, esetleg egy betegség, vagy akár a tenyérelemzés. Nyiss egy fehér mappát, 

és abban a hónapban a fellelhető összes információt olvasd el, és gyűjts a mappádba.” 

 

Én bizony kamaszként ezt megtettem, és nagyon izgalmas élmény volt! 

 

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 
 

1. Kezdj el érdeklődve figyelni egy-egy beszélgetés során. Tényleg légy jelen, amikor 

válaszok érkeznek. 

2. Találj témákat, amikről keveset tudsz és kezdj el utánuk olvasni, információkra szert 

tenni. 

3. Légy az, aki nyitott és kíváncsi – tegyél fel kérdéseket (MIKOR, MIÉRT, HOGYAN…), 

ennél jobb útja nincs a fejlődésnek.  
  



Jegyzetek a 11. lépéshez: 

  



Dinamizmus és vitalitás (12. lépés) 
 

A 30 lépéses projekt lényege, hogy szépen lassan haladva, új módszereket beiktatva, új 

gondolatokat elsajátítva kilépdeljünk a gödörből, ami lehet egy általános kedvetlenség vagy 

akár depresszió. Azonban elengedhetetlen a továbblendüléshez, a mindennapos fejlődéshez 

a dinamizmus és vitalitás. Az egyetem alatt volt egy barátnőm, akivel ez a 2 szó volt a mottó, 

a jelszó, az életkedvünk kifejezése: amikor kimondtuk, tényleg éreztük, hogy tele vagyunk 

erővel és képesek vagyunk hegyeket megmozgatni. 

 

Ezt a fajta életkedvet az évek során, a taposó malomban képesek vagyunk elveszteni – de én 

nekem hál’ Istennek sosem tűnt el igazán, csak az utóbbi hónapokban. Viszont, mivel elég jól 

fenntartottam a lelkesedésem lángját 29 éves koromig, tisztában vagyok vele, hogy mely 

dolgok hozzák meg nekem se perc alatt az életerőt, és indítanak el egy dinamikus napon. 

Ezekből most néhányat összeszedtem és ezen a héten gyakorlom, hogy tudatosan elővegyem, 

ha nagyon kedv-vesztett lennék: 

  - dinamikus zene, motivációs hanganyagok 

  - mozgás és tánc 

 - mantrák, megerősítések 

„Nincs öregebb annál, mint akiben kihunyt a lelkesedés lángja.” 

(Henry David Thoreau) 

Érdekes fordulat, hogy miközben ezt a fejezetet írtam, azon gondolkodtam, hogy nincs is 

motiválóbb és dinamikusabb dolog, mint a tánc-zenés mozgás, és mennyire szerettem mindig 

is az e típusú aerobik órákat tartani. Nos, rá 1-2 napra a teremben egy megbeszélésen kiderült, 

hogy a step-dance aerobik oktatónk elmegy, és én kapom meg az óráit – így most újra tartok 

ilyen típusú órát! Így heti 2 reggel már biztosan dinamikusan, telve életerővel indítom a 

napomat! Hát nem csodás egybeesés? 😊 Az Élet megint reagált a 30 lépésemre! 

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 
 

1. Érzed magadban naponta a kíváncsiságot és az energiát? Ha ezzel nincs problémád, 

nyugodtan ugord át ezt a fejezetet. 

2. Ha nem érzed, akkor találj 3 olyan tevékenységet, amelyet szerinted lelkesen végeznél 

vagy régebben lelkesített (sport, kézműves tevékenység, akár munkafolyamat.) 

3. Találj 3 célt, vagy közelgő eseményt, melyeket lelkesen vársz! 

4. Beszélj olyan emberekkel, akik láthatóan energikusak és dinamikusak! 

5. Fizikailag is légy dinamikusabb: mozogj többet! 

 
  



Jegyzetek a 12. lépéshez: 

  



Segíteni valakinek, hogy rácsodálkozzon az élet apró 

csodáira  (13. lépés) 
 

A héten egy apró lépést iktattunk be a kisfiammal együtt: egy “Legjobbdolgok” befőttesüveget 

neveztünk ki, amelybe hétvégén bedobáljuk egy-egy cetlin, hogy minek örültünk legjobban a 

héten. A legmókásabb pillanatokat, a legvidámabb programokat, a legszebb meséket, a 

legpozitívabb visszajelzéseket… Szóval ez volt a 13. lépés – ami nem is azért fontos, mert 

nekem óriási öröm, hanem mert a fiamnak is taníthatom apró lépésenként felfedezni, ami 

VAN, amit KAPOTT, ami JÓ – így a hála érzését is… Ez a módszer annyira egyszerű és annyi 

örömöt adott már most, szuper!!  

„A lélek abból táplálkozik, aminek örül.” 

(Reinhard K. Sprenger) 

Már huszonévesen tudtam, hogy ha van valami, amit biztosan át akarok majd adni a 

gyerekeimnek, akkor ez az! De egyébként is csodás dolognak tartom, ha valamit, ami nekünk 

már megy, átadunk másoknak vagy épp erősítjük bennük, hogy ez egy működő dolog…  

 

 

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 

 

1. Nevezz ki egy füzetet, dobozkát vagy befőttesüveget, amibe hétvégén a gyermekeddel, 

pároddal együtt jegyzitek fel az örömöket. Fontos, hogy ez közös program legyen 

valakivel, hisz az önálló hála-lista írás korábbi feladat volt. Most a másikra 

koncentrálunk. Ha épp egyedül vagy, írj egy régi barátnak vagy rokonnak vagy 

munkatársnak: „Csakúgy eszembe jutott egy vicces gondolat: ….. / agy egy szép emlék: 

…… / szerintem tetszene neked ez: …… 

2. Mondj valami pozitív észrevételt ma valakinek: akár a körülményekről, akár valami 

közös témáról, akár egy eseményről, akár őróla.  

3. Vedd észre, hogy egy zsörtölődő, panaszkodó magatartás mögött igény lehet egy 

pozitív megerősítésre! A panaszkodó beszélgetésekben most 3 napig NE vegyél részt – 

legyen egy pozitív megjegyzésed, és lépj tovább.  
  



Jegyzetek a 13. lépéshez:  

  



Módszerek és stratégiák leváltása (14. lépés) 
 

Ennek a bejegyzésnek az írásakor, hétvégén igazi krízis helyzet tört ki, amely kétségbeesett 

zokogást és félelmet váltott ki belőlem. Egy olyan megalázó, számomra félelmetes és 

kiszolgáltatott helyzetbe kerültem, amelyben sajnos már nem egyszer volt részemaz elmúlt 

években (a kisfiam egyszerűen nem került haza az apasági láthatásból, külföldről, miközben 

sértő-bántalmazó üzenetek lepték el a telefonom, és a hatóságok semmilyen szinten nem 

gondolták, hogy ezen a nemnormális helyzeten segíteniük kéne) …. de most az eddiginél 

sokkal hamarabb nyugodtam le, és váltottam stratégiát. A gondolatom nagyon egyszerű volt: 

„Ha ez a kétségbeesés, fenyegetőzés, kérlelés, sírás nem hozott eredményt az elmúlt x 

alkalommal, x évig, akkor most sem fog.” Ha valaki nem hajlandó együttműködni, és az eddigi 

eszközökkel sem tudtam elérni, hogy együttműködjön, akkor hiába is vetem be ugyanazt az 

eszköztárat. Az első nagy zokogás után (köszönhetően persze egy csodás barátnőmnek és a 

jogi segítőimnek) megráztam magam, és stratégiát váltottam.  

 

Első lépésként: lenyugodtam, és elértem, hogy higgadtan tudjam szemlélni a szituációt.  

Ez borzalmasan nehéz egy olyan impulzív embernek, mint én vagyok! Sajnos az elmúlt években 

rögzült az is, hogy bizonyos hangszínekre és sms-típusokra (Pavlov kutyájaként) 

automatikusan félelemmel, kétségbeeséssel reagálok. Azonban most leültem, kikapcsoltam az 

érzelmi robot-pilótát, amely már indult volna az összeomlás és kiborulás felé – mihelyst 

tudatosan lenyugodtam, összeszedtem a gondolataim. 

 

Feltettem a kérdést, hogy az eddigi reakciók helyett hogyan tudok még reagálni? Miből 

választhatok? A félelem és áldozati szerep helyett választhatom a higgadtságot. A 

kiszolgáltatottság érzés helyett a tevékenységet. A bosszúvágy helyett egy konkrét és jobb 

jövőképet. * 

 

Az eddigi önismereti, önfejlesztési módszerem közé azért emelem be ezt a sztorit, mert ez 

is bizonyítja, hogy az önismeret nemcsak úri hóbort, de néha tétje van a tudatosságnak! 

Betartani, hogy több folyadékot fogyasztunk, vagy naponta hálalistát írunk: jó móka és nagy 

változásokat hoz. De egy igazságtalan és ijesztő szituációban TUDATOSAN higgadtnak 

maradni, vagyis tudatosan stratégiát változtatni: nem jó móka, de szintén előreLÉPÉS. 

 

A heti tanulság tehát, hogy visszatérő konfliktushelyzetekben (vagy bármilyen visszatérő 

negatív szituációban, pl. a nagy fogyás utáni rendszeres visszahízás, negatív érzelmekbe 

burkolózni estére, stb.) felesleges ugyanazt a nem bevált stratégiát alkalmazni! Akárhányszor, 

akármilyen lendülettel futsz fejjel egy ajtónak, ha eddig nem nyílt ki tőle, valószínűleg nem is 

fog. Sorra kell venni az egyéb lehetőségeket, módszereket, stratégiákat az ajtó kinyitásához. 

„Minek erőltetni azt a módszert, ami nem működik?!  A szorgalommal 

végzett hülyeség is csak hülyeség marad.” 

(Fitneszanyu Blog)  



*Ez lépés óriási változásokat hozott az életembe: konkrétan a fent leírt, rosszul működő 

kapcsolatra nézve végletes változást. A kommunikációm, a hozzáállásom, a szerepem mind 

változtak és nagyon eredményesen működnek immár hónapok óta. Ez csak azt bizonyítja 

számomra, hogy jól döntöttem, helyesen ismertem fel, hogy egy krízis helyzetben a saját 

hozzáállásomat és módszereimet is vizsgálni kell, mielőtt a körülmények vagy a másik ember 

változását követelem makacsan!  

 

Természetesen mindez az Élet bármely területén igaz: feltehetjük a “Működik-e ez a 

stratégia?!”-kérdést a mozgással, étkezéssel, párkapcsolattal, munkamorállal és egyebekkel 

kapcsolatban is… És ha ki tudjuk mondani, hogy “Nem, nem működik hosszú ideje…”, nos, 

akkor ideje változtatni. 

 

„A váltoZÁShoz változTATÁSra van szükség. A változtatás mértékével 

egyenesen arányos lesz a változás mértéke.” 

(Török István) 

 

 

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 
 

1. Az életed mely pontjain vannak visszatérő kudarcélmények vagy konflikus helyzetek? 

Mik azok a szituációk, ahol megfigyelhető valami mintázat – de sosem pozitív a 

végkimenetel? Mi az, amire már a gyomrod is görcsbe rándul? 

2. Tedd fel magadnak a fenti kérdéseket a kritikus pontjaival kapcsolatban: Hogyan 

szoktam reagálni ebben a szituációban? Működik-e ez a stratégia?  

3. Ha ki tudod mondani, hogy nem működik, akkor ülj le és (egy nyugodt pillanatban), 

gondold át, milyen érzéseket, szerepköröket, reakciókat, hangvételt választhatsz még 

az adott helyzetben. 

4. Próbáld ki a lehetséges egyéb opciókat a következő alkalommal, és nézd meg az 

eredményt. Pl. egy lekezelő szülői reakcióra nem vadul védekezni és visszavágni – 

hanem csendben megkérdezni, miért zavarja őt az adott tulajdonságod. Egy 

figyelmetlen társnak nem célozgatni mosogatás közben, hogy egyedül érzed magad – 

hanem leültetni, és a szemébe nézve elmondani az érzéseket. Egy szétszórt gyereket 

nem leüvölteni – hanem parafa táblán jelezni neki az egyes tevékenységeket. Nem 

mindig a békés út a megoldás, néha pont az a stratégia váltás, hogy bekeményítünk: a 

lekezelő szülőtől elköszönhetsz, és otthagyhatod, ha eddig a csendesség volt a (nem 

bevált) stratégia. Ha a szétszórt gyereknél 2 parafa tábla is van, és egy csomó kedves 

együttműködési-kísérlet, most az asztalra csaphatunk. A lényeg, hogy MÁSKÉPP 

csináljuk, mint eddig. (Mindegyik fenti példa saját tapasztalat! 😊 ) 
  



Jegyzetek a 14. lépéshez:  



Egyszerű hétköznapok: együnk több nyerset és 

pihenjünk eleget! (15. lépés) 
 

Ezt a 2 szabályt egybe vettem, mert nem is annyira újdonságként kell beiktatni, mint inkább 

TUDATOSÍTANI. A fitnessben alapszabály mindkettő. És nagyon egyszerű is őket megérteni: ha 

a sejtjeink elegendő tápanyaghoz és regenerációs időhöz jutnak, sokkal jobban tudnak majd 

szolgálni bennünket! Ha semmi máson nem változtatunk, csak naponta legalább egy nyers 

zöldséget és gyümölcsöt eszünk, illetve jobban és eleget alszunk éjjelente – nos, az eredmény 

1-2 héten belül érezhető: szebb bőrrel, kevesebb szem alatti karikával, optimális étvággyal, 

több energiával számolhatunk! 

 

Több nyers: 

Ennek a bejegyzésnek az írásakor pont egy hatalmas szülinapozásban volt részünk a hétvégén: 

a keresztlányom szülinapját ünnepeltük és nagyon jól is sikerült. Nos, a háziasszonnyal nagyon 

egyszerűen fogalmaztuk meg az egészséges buli lényegét: szinte alig volt süti az asztalon, és a 

chipsek és ropik száma nulla volt. Egy tál sajtos pogi és stangli figyelt csak be, amúgy meg 

saláták, nyers zöldség, mártogatós és grillezett húsok, zöldségek képezték az ételek 90%-át. 

Ezek előkészítése amúgy sokkal rövidebb és egyszerűbb is, mint sütemény sütéssel bajlódni. 

(Na nem érzékeljük ezt a 30 fős buli előtt persze.:))) Mindenképp jobb több nyerset enni, ezt 

persze minden fitnesz-magazinból tudjuk, de a “való életben” ezt nehezebb bevetni: 

rendelések, kész kaják, gyorskajáldák sajnos sokkal könnyebben és gyorsabban elérhetőek. De 

téves elképzelés, hogy a fitt táplálkozáshoz nagy előkészületek kellenek.  

 

 

Elegendő pihenés: 

A fáradtságot sokszor negatív élményként definiáljuk, pedig valójában egy nagy segítőtársunk: 

ő jelez, hogy mennyit bírunk, ő óv a végkimerüléstől. Rendszeresen tartok “gyerekmentes” 

vasárnapot – hála a szeretteimnek – ami egyedülálló anyukaként néha szószerint életmentő. 

Most vasárnap is nagyot aludtam, sétáltam egy nagyot este a városban, gyönyörködtem a 

zsongásban, este megnéztem egy filmet és rendeztem a gondolataim is. Ez mind a pihenés – 

nemcsak az alvás! Viszont az alvásomra is figyelek (ez nem új lépés, ezt gyerekkorom óta 

komolyan veszem, és a gyerekemmel is tartom) – azonos időben fekszem, azonos időben 

kelek, 7 órát jól alszom, TV nélkül, kikapcsolt telefonnal, megfelelő ágyban, megfelelő 

hőmérsékletben. 

Egy jó nap az éjszakával kezdődik!  



Tippek, trükkök, feladatok Neked:  

1. Vásárolj kevesebb feldolgozott és előre elkészített ételt. 

2. Naponta 1x fogyassz nyers zöldséget vagy gyümölcsöt 

3. Válassz olyan köretet, mely a lehető legkevesebb feldolgozáson ment át. 

4. Tízóraira vagy uzsonnára péksüti helyett fogyassz gyümölcsöt. 

5. Olyan táplálék kiegészítőt vásárolj, ami természetes és nem futószalagról jön ki! 

6. Pihenj legalább 6-7 órát. 

7. Kapcsold ki a TV-t, mikor elalszol, ne görgesd a telefonodat lefekvés előtt közvetlenül! 

8. Lehetőleg ugyanabban az időben kelj és feküdj le. 

9. A körülményekre figyelj: ágy minősége, hőmérséklet, fény viszonyok. 

10. Lazíts kicsit elalvás előtt, kapcsold ki a kattogást. 

11. Az alváson kívül is regenerálódj aktív pihenéssel. 

12. Tanulj meg jó, mélyen lélegezni orron keresztül: így a sejtjeid elegendő oxigénhez jutnak és 

jobban regenerálódsz éjszaka, jobban funkcionálsz majd nap közben.  

  



Jegyzetek a 15. lépéshez: 

  



Rendezett reggelek – 3 bevált módszer (16. lépés) 
 

Mióta elkezdtem a 30 lépéses projektet, szinte teljesen rendbe jött az alvásom, jobban érzem 

magam egész nap (szellemileg, érzelmileg és fizikailag), és a jövőképem is helyreállt. Érdekes 

tapasztalat, hogy az első 1-2 apró változtatástól (pl. több folyadék fogyasztás, egyszerű 

mindfulness technikák…) képessé váltam a nagyobb változtatásokra is (pl. munkahely váltás), 

amik viszont egyértelműen pozitív, újabb változásokat hoztak az életembe! Teljesen 

egyértelmű, hogy minden mindennel összefüggésben van, és a lépéseknek eredményeik 

vannak, viszont az eredmények egyúttal lépések is, amik tovább visznek a teljesebb élethez. 

 

Szóval elkezdtem jobban aludni, aminek köszönhetően kipihentebb lettem, és mivel 

kipihentebben keltem, a reggelek nyugodtabbak, vidámabbak, ráérősebbek az utóbbi 

időben (ami egy 5 éves ovissal rengeteget számít! 😊 , ami az egész napra kihat – így egy 

pörgős, pozitív nap után megint csak jobban alszom, majd kipihentebben kelek és így 

tovább… 

 

Íme 3 dolog, amit még be szoktam vetni, hogy a reggelek gördülékenyebbek legyenek: 

 

1. Időben fekszem és időben kelek 

Erről már volt szó, de a reggelek kapcsán újra hangsúlyozom. A saját bioritmusom szerint, elég 

korán fekszem (kb. 10-11 körül), és este, ha a kisfiam elaludt, már NEM dolgozom, nem 

agyalok, hanem igyekszem lazítani. Reggel 5-kor kelek, szóval összesen 6-7 órát alszom – azért 

ilyen korán, hogy 1 órát a csendben tölthessek, a gondolataimmal, a kávémmal, ráhangolódva 

az új napra. Néha mozgok is – otthoni edzés vagy egy gyors jógás átmozgatás jól esik néha.  

 

2. Este előkészülök 

Már este előkészülök, hogy reggel ne legyen kapkodás. A kapkodás nekem nem hozott még 

nagy sikert, szóval az edzőcuccot, határidő naplót, ovis cuccot stb. már (legalább 1 kupacba) 

összerakom este. Néha listát is írok a másnapi teendőkről, hogy már koncepció szerint 

haladhassak az indulás percétől. 

 

3. Reggel hálanaplót írok 

Korábban is írtam már róla, hogy a hála, a pozitívumok számontartása nekem napi szintű. 

Reggel összeszedem, milyen jó dolgok történtek velem előző nap, min nevettünk nagyon, 

miben mutatkozott siker, milyen szeretteimet láthattam, ölelhettem, stb. Nagyon fontos, hogy 

már előre hálás vagyok az aznapért: a lehetőségekért, a találkozásokért, a kihívásokért… Így 

feltöltődve, pozitív rezgésekkel indul hát a napom.  

„Örömmel készülök fel az előttem álló napra. Mint egy gyermek nyaralás 

előtt.” (Végtelen szerelem c. film) 

  



Tippek, trükkök, feladatok Neked: 
 

1. Gondold át, milyen ritmusban tudsz feküdni és kelni, amely a napok többségén 

tartható? 

2. Miről kell lemondanod azért, hogy ezt kivitelezd, és hajlandó vagy-e rá? 

3. Mi az, amit már előző este elő tudsz készíteni, hogy a reggeled könnyedebb legyen? 

Kávéfőzőt, ruhákat, munkaeszközöket…? 

4. Hogyan tudsz reggel ráhangolódni az aznapra? Milyen pozitív tevékenységgel vagy 

gondolatmenettel tudod jobban indítani a reggelt? 

5. Emlékeztető: a 2. lépésben leírtakat is vesd be bátran reggelente! 
  



Jegyzetek a 16. lépéshez: 

  



Telefon: félretéve (17. lépés) 
 

Bevallom, elég online anyuka vagyok: a telefonom a munkaeszközöm is, és sok dologban 

használom afféle időnyerőként: telefonon konzultálok is; emaileket / edzésterveket / cikkeket 

írok, miközben várok valakire; a hivatalos ügyeket is ha lehet, neten intézem… 

Kapcsolattartásra (nemcsak csetelgetésre, de valódi információ cserére) is nyilván a kezem 

ügyében van. Lehet hogy az “online anyukák” nem szimpik elsőre, de szerintem 100x 

értékesebb dolgokkal is lehet időt tölteni, ahelyett hogy postára meg hivatalokba vonszolnám 

magunkat délután, hullafáradtan… A gyerekem életében még minimális a telefonozás, hiszen 

még kicsi (talán a következő 30 lépésemben ez a probléma is jelentkezik majd 😊 ), az én 

életemben viszont igenis domináns volt eddig. Ezen nem is nagyon szeretnék változtatni, 

hiszen mint írtam rengeteg időt és energiát halmozhatok így más dolgokba, de mégis: 

 

17. lépésként azt iktattam be az életünkbe, hogy este 18:00-21:00 között nincs telefon a 

kezemben. Nem érdekel, miért pittyeg, ki mit írt, milyen emailek jöttek. Nincs olyan dolog, 

ami ne várhatna néhány órát – sem munkában, sem magánéletben! 

 

Nincs olyan, hogy beszél hozzám és a tekintetem a telefonomra téved – ha valamit mégis 

hirtelen intézni kell, szólók, hogy most 10 percet kérek szépen, aztán újra tudok figyelni. 

Felnőtt társaságban én is utálom, ha valaki belemélyed a telefonjába miközben beszélek hozzá 

– miért érezne másképpen a gyerekünk? 

 

Annyira bevált ez a lépés, hogy néhány hétre rá megszüntettem a Facebook-oldalam, és az 

újonnan létrehozott oldalamon már csakis a munkámmal foglalkozom. Olyannyira, hogy azt a 

néhány ismerősömet is, aki van, már a visszajelölés utáni másodpercben a „Követés leállítása” 

gombbal száműzöm a virtuális életemből. Igen, az én Facebook falam szinte teljesen üres. A 

munkám gyorsabb, hatékonyabb az információ-szűrésnek köszönhetően, és bátran mondok 

egy szép nagy “NEM”-et, ha valaki azt kérdezi láttam-e azt az xy videót, amit már mindenki 

látott, és ami letarolta a netet. Nincsenek vicces képek, csak olyan hírportálon szerzek 

információt, ahol ezt gyorsan és hatékonyan megtehetem. Nem csetelek. Nem görgetek. Az 

életem határozottan jobb így.  

„Igyekezned kell megállapítani, hogy mi az igazi „időhúzogatód”.  

(Timothy Ferris) 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 

1. Gondold át, mennyi időt töltesz online, és mennyi ebből a tényleg hasznos idő. 

2. Iktass ki MINDEN olyan görgetést, kattintást, ami csak az idődet rabolja. 

3. Jelölj ki (családdal főleg, de anélkül is) offline, kütyümentes órákat, napokat. 

4. Állítsd le a felesleges emberek és oldalak követését, vagy töröld őket. 

5. Halkítsd le az értesítéseket, és csak naponta 1x nézz e-maileket és üzeneteket. 



Jegyzetek a 17. lépéshez:  



Így nézek ki, ez a sztorim, ilyen vagyok én (18. lépés) 
 

Korábban eszemben sem volt személyes dolgokról írni a blogomban, csak edzéstervekkel és 

szakmai témákkal jöttem, csakhogy egy idő után egyre karakteresebben képviseltem a 

komplex fejlődést és vállaltam fel, hogy én magam is úton vagyok. Lépegetek. Nem vagyok 

tökéletes, csak vannak érdekes tapasztalataim. Arra is rájöttem, hogy nyitni jó. Sőt, biztonság 

érzetet ad, ha megmutatom, ki vagyok. Senki sem bánthat, ha az vagyok aki, és szeretettel 

élem az életem. 

 

A félelem ellenszere a nyitás. Ezt nagyon nehéz felfogni és elfogadni valakinek, aki évekig 

küzdött a bántással, fenyegetéssel, sértegetéssel, megalázással. A nyitási kísérletek sorra azt 

bizonyították, hogy nyitni nem éri meg, kiszolgáltatottá tesz. A folyamatos megalázás 

visszahúzódóvá tesz, félelemmel tölt el. Most azonban nyitok: a 30 lépéses blogbejegyzésekkel 

is többek közt ez volt a cél. Maga a kiírás, a több személyes fotóm volt maga a terápia egyben. 

Jó érzés, megnyugtató és hihetetlenül felemelő kimondani: „Ez vagyok én. Itt tartok. Ilyen 

vagyok. Így nézek ki ezt értem el.” És közben tudni, hogy elég jó vagyok így, és még jobb 

lehetek.  

  

Szóval íme én, smink, póz, és jobbnaktűnniakarás nélkül: 

 

 

„Nem kell, hogy szeressenek ahhoz, hogy szeressem önmagamat” (Ízek, 

imák, szerelmek c. film) 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 

 

1. Mondd ki hangosan: „Ez vagyok én, itt tartok, és ez így van jól.” 

2. Tedd félre a megfelelés kényszert! 
  



Jegyzetek a 18. lépéshez: 

  



Gyakrabban figyeljünk a testünkre (19. lépés) 
 

A 30 lépéses projektemben direkt nem volt alakformálási célom, és az, hogy egyre jobban 

érzem magam, a külsőm is változik, csak kellemes extra a belső kisimulásomhoz képest. Igen, 

szebb a bőröm, kevésbé vagyok nyúzott, sőt, néhány kilót is ledobtam, mióta többet és 

koncepciózusan foglalkozom önmagammal. Mindez persze visszafelé is működik: a testem 

változásaiból, jelzéseiből következtethetek arra, hogy hogyan vagyok most. Az egész 

Holisztikus Fitnesz szemlélet erről szól egyébként, de most nem erről akarok írni. Az utóbbi 

hetekben elkezdtem -mindenféle változtatási és megfelelési szándék nélkül- figyelni a 

testemre: 

 a fájdalmakra az ízületekben 

 a fejfájásra (kb 1 éve migrénes vagyok, pedig sosem voltam) 

 a bőrömre 

 az étvágyamra 

 a fáradtságra 

Az érzéseink és belső folyamataink tényleg megjelennek a testünkben! A “gyomorszorító” 

idegesség vagy a “gombóc a torkunkban” létezik, fizikailag érezhető. Minden sejtünk reagál. 

Én magam elsősorban a fent említett dolgokban érzem, hogy nem vagyok jól, így 

tudatosabban kezdtem ezeket figyelni – és persze megfelelően reagálni. Mentális szinten és 

persze fizikai szinten is! 

 

„A lelkem és a testem együtt épül-szépül, vagy együtt jelzik, hogy több 

szeretetre vagy pihenésre vágynak”  

(Fitneszanyu Blog) 

A bőröm változása ennek a legfőbb bizonyítéka: 

 

 

https://fitneszanyu.cafeblog.hu/files/2018/01/IMG_20180121_102816.png


A bőrápolásomról egyébként: 

Persze sok mindenen múlik a bőr állapota, de nagyon is hiszem, hogy az van az arcunkon, ami 

belül: gyulladások, hiányállapot, problémák… Sajnos én eleve rossz arcbőrt örököltem, de 

egyértelműen segített: 

 hogy több folyadékot fogyasztok 

 kiiktattam a kristálycukrot és csak laktózmentes tejet fogyasztok 

 gondoskodom a megfelelő tápanyag (vitamin, ásványi anyag) bevitelről a 

kedvenc algámmal* 

 néhány havonta csinálok egy házi mélytisztításos-hyaluronos arckezelést* 

 jobban figyelek a megfelelő pihenésre és a kikapcsolódásra, és persze sok apró önismereti 

módszert és változtatást iktattam be – erről szól ez az e-book. 

 (*ez a bejegyzés tényleg nem a reklámról szól, de a kedvenc algámat és az arckezelést 

valóban szívből tudom ajánlani, a honlapomon megtaláljátok!) 

 

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 
 

1. Figyeld a bőröd változásait: iktass ki és be bizonyos tápanyagokat (ki: laktóz vagy 

glutén mentes tápanyagokat, be: vitaminokat, folyadékot, rostokat.) Próbálj ki új 

kozmetikumokat. Aludj többet. Mire hogyan reagál az arcbőröd?  

2. Figyeld a fájdalmakat a gyomrodban, az ízületekben, a gerinc környékén: milyen 

étkezések, mozgások, mennyi pihenés változtat ezeken és hogyan? 

3. Figyeld az étvágyad: kalóriáért vagy tápanyagért (vitaminért, ásványai anyagért) 

kiált a szervezeted? Esetleg több enegiáért (=pihenésért, töltődésért)? Vagy csak 

bizonyos érzésekért (nyugalomért, vagy ingerekért)? 
  



Jegyzetek a 19. lépéshez: 

  



Adjunk vissza valamit a világnak (20. lépés) 
 

Amikor erre a bejegyzésre sor került az általam végzett 30 lépés során, már megtörtént a 

munkahely váltásom: az új helyen csodásan éreztem magam, de nagyon sok pozitív érzésem 

maradt az előző munkaadóm iránt. Hálát éreztem, mert életem egy nehéz szakaszában felvett 

dolgozni, mikor erre nem lett volna különösebb indoka (valójában kitalált nekem egy új 

munkakört, és az első sikertelen időszakban is rengeteget biztatott), rengeteget tanultam, 

kísérletezhettem, rugalmasan oszthattam be az időm… Egyszóval egy csodás csapatot 

hagytam ott, és úgy éreztem: a mérlegen még mindig több a „kaptam”, mint amit „adtam”. 

Egy szó, mint száz, habár nem voltam már munkatárs, felajánlottam, hogy amíg nem találják 

az utódomat, addig besegítek nekik fordítani, levelezni, stb. Néhány hétig ezt realizáltuk is, én 

pedig borzasztóan jól éreztem magam, hogy kompenzálhattam kicsit.  

Visszaadni nagyon fontos. Sose maradjunk adósak – ez az én mottóm, hiszen a harmóniának 

ez is a része. Az előbb leírt történet egy konkrét céggel való viszonyomról szólt, de nem mindig 

ilyen kézzelfogható ez az adok-kapok játék.  

Én úgy tanultam, hogy ha az Élettől ajándékot kapunk (tehetséget, családot, jó élményt, 

lehetőséget, jobb körülményeket, stb.), azzal kötelességünk élni, és kamatoztatni. Mindazt a 

jót, amit kaptunk, kötelességünk mindig visszacsepegtetni a világba, apró kedvességek, 

mindennapi feladatok formájában. Egyszer megkérdeztem a főnökömet, miért ad olyan 

könnyedén ingyen bérletet a rászorulónak, miért ad nagyvonalúan többet a munkavállalónak, 

mint amennyit az elvár, és a válasza az volt: „Annyi mindent kaptam az Élettől, hogy úgy érzem 

kötelességem ezt visszaadni valamilyen formában.” 

„Az életed nem más, mint Isten ajándéka neked. Amit pedig az életeddel 

kezdesz, az a te ajándékod Istennek.” (Marc Gafni) 

Erről szól egyébként Arnold Schwarzenegger híres 6 szabályából a 6. is: „Mindig adj vissza 

valamit.” Ezt a pontot kevesen értik meg elsőre, pedig pontosan ugyanerről beszél ő is. 

Hálásnak lenni és visszaforgatni a jót akár konkrétan annak, akitől kaptál, akár a Nagy 

Közösbe.  

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 

1. Gondold át, kitől kaptál igazán sokat, és éreztél-e elég hálát az irányába. 

2. Van-e olyan, amit „csakúgy” adhatsz a világnak, viszonzást nem várva, pusztán csak 

az öröm, az adás kedvéért? 



Jegyzetek a 20. lépéshez:



Kínos beszélgetések, kellemetlen feladatok (21. lépés) 

 

Egy értékesítőknek írt best seller könyvben olvastam, hogy egy ember annál sikeresebb, minél 

több kínos beszélgetésben volt része élete folyamán. (A direkt értékesítők pontosan tudják, 

hogy ez 100% igazság.) Ez a gondolat nagyon megfogott, mert nekem is minden nagy 

“kiugrásom”, lényeges fejlődésem általában egy kellemetlen vagy kényelmetlen, sőt, néha 

fájdalmas beszélgetésből vagy gondolatból vagy felismerésből vagy teendőből fakadt. 

Közhely, de igaz: a siker a komfort zónánkon túl helyezkedik el.  

 

Én elsősorban a magammal való őszinte elbeszélgetést iktattam be. 

Hisz magammal is van bőven tisztázni valóm. Elővettem hát a jól bevált módszert: a naplómat, 

és összeszedtem: 

o milyen pontokon van változtatni-valóm az életemben? Mikben nem működöm jól? 

o mi az, ami régóta zavar mégsem tettem ellene hatékony lépéseket? 

o milyen kínos észrevételeket tehetek a személyiségemmel kapcsolatban? 

o milyen kellemetlen feladatokat halogatok régóta? 

Ezek egy része a munkámmal volt kapcsolatos, egy másik része a jövőképemmel és az élet-

terveimmel, illetve volt még egy fájdalmas gondolatmenet: elég-e az, amit egyedülálló 

anyukaként tudok / eddig tudtam a fiamnak nyújtani? Jól csinálom-e?  

 

Talán nem véletlen, hogy pont ezekben a hetekben, míg ezzel a lépéssel foglalkoztam, 

vonzottam be az életembe valakit, aki talán legszembetűnőbb tulajdonsága az őszintesége, és 

pontosan rátapint azokra a pontokra, amelyek bennem is kérdőjelként élnek… Kicsit ijesztő 

érzés, de mégis érdekes folyamatokat indított el bennem, hogy egy őszinte külső szemlélő 

felteszi azokat a kérdéseket, amelyekre itt volt az idő válaszolni. Az efféle tükrök mindig 

izgalmas életszakaszt nyitnak meg – és ehhez egy másik ember kell! 

 

Bizony, másokkal is le kell folytatnunk a kínos beszélgetéseket: érhetnek kínos kérdések, 

amelyek rólunk szólnak, a fejlődésünk szolgálják. 

„Hiába fürösztöd önmagadban, 

Csak másban moshatod meg arcodat. 

(József Attila) 

Van, hogy nekünk kell más irányában kellemetlen témával felhozakodnunk, hogy előrébb 

jussunk valamilyen területen. Az is lehet, hogy valamilyen konfliktust kell vállalnunk. Itt a 

kulcsszó az őszinteség. Nekem ez óriási kihívás volt, mikor vezetői pozícióba kerültem, és 

ráébredtem, hogy sok esetben meg kell mondanom kerek-perec, ha valamivel nem vagyok 

elégedett. Az is nehéz lehet, ha közeli szerettünkkel kell egy kényes témáról beszélni: például 

, hogy valamilyen téren mást szeretnénk, máshogy szeretnénk, valami nem jó… Ha a 



családunkban bevett szokás a szőnyeg alá seperni a problémákat, és ülni bizonyos tabu-

témákon, akkor ez duplán nehéz lehet. Ezeket a témákat (sok esetben a boldogtalanságunk 

okát) néha képesek vagyunk egy életen át hurcolni. 

És persze, van, hogy kellemetlen feladatokkal, vagy kényelmetlen teendőkkel kell 

szembenézünk. Ekkor a kulcsszó az akaraterő, és a tudatosítás: „Miért van erre szükség?” Én 

a héten összeszedtem magam, és bejelentkeztem fogorvoshoz. Valahogy nálam ez felnőttként 

is kihívás. De megtettem! 😊 

 

 

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 

1. Gondold át, milyen területeken van kudarcélményed, vagy hol akadtál el, és tedd fel az 

ezzel kapcsolatos kínos kérdéseket: mit kéne másképp csinálni, miért akadtam el xy 

ponton, miért vagyok bátortalan / lusta meglépni ezt-és-ezt a lépést? 

2. Gondold át kikkel, milyen témákról illene már komolyan elbeszélgetned. Ennél a 

lépésnél nagyon fontos tudatosítani, hogy közös témáról, konfliktusról, vagy éppen az 

illető személyértől, döntéseiről van szó? Szükséges-e beszélni, hogyan és mikor? 

3. Mely kellemetlen feladatok váratnak magukra? Tűzz ki olyan dátumokat, amiket 

biztosan tartani is tudsz!  

4.  Ha egy igazi konfliktusvállaló, nyers személyiség vagy, akkor ezt a fejezetet nyugodtan 

ugord át! 

  



Jegyzetek a 21. lépéshez:  



Alkotunk, míg élünk. Te miért kelsz fel reggelente? (22. 

lépés) 
 

Egy évekkel ezelőtti beszélgetés egyik kulcsmondata volt ez: “Te miért kelsz fel reggelente?” – 

egy kérdés, amit szerintem meg kell tudnunk egyértelműen válaszolni, ha lendületes, 

harmonikus életre vágyunk. Mert a harmonikus élet elengedhetetlen része, hogy 

o tudjuk, mi a feladatunk a világban, 

o higgyük, hogy hasznosat teszünk, értékeset alkotunk, 

o látjuk, hogy szükség van ránk, 

o tudunk lelkesedni,  

o és van jövőképünk, valami, ami felé tartunk… 

…szóval TUDJUK, hogy mi az, ami reggelente kiugraszt az ágyból. 😊 

 

Nekem hál’ Istennek fiatalon (19 évesen) egyértelmű volt, hogy munka terén a fit, 

egészséges, harmonikus életvitel elérése és tanítva-tanulása a fő irányvonal. Hamar 

ráéreztem, hogy az apró lépésekben haladást, az önmagunkkal való törődést (értsd: 

önismeret) fogom én magam is értelmezni, és tanítani is – mert ez megy. És immár 10 éve 

nem is nagyon léptem le erről az útról. És hál’ Istennek viszonylag fiatalon (23 évesen) lettem 

anyuka, így “szűkebb” körben is vannak szeretettel teli feladataim, a fejlődés és a harmónia 

megteremtése az otthonunkban és a kisfiam életében is hálás feladat! 

 

Szóval a lelki egyensúlyom egyik kulcsa, hogy értelmes elfoglaltságnak, hasznos 

tevékenységnek látom azt, amit naponta csinálok a munkámban és itthon is, de a 

motiválatlanság és kiégés és fáradtság sajnos engem sem kímélt mindig. Kb. 1 évvel ezelőtt 

(mikor ezt a 30 lépéses projektet indítottam, pont a megrekedtség érzése miatt), úgy éreztem, 

hogy ezeknek a szürke, kis mindennapos feladatuknak nincs értelmük, fárasztók, és nincs 

látványos eredményük… De időközben rájöttem (és most ezt gyakorlom), hogy a napi teendők 

elvégzése is egyfajta alkotás része, hiszen: 

 anyaként egy szebb gyerekkort alkotok éppen, egy kiegyensúlyozott életet, egy tisztább 

otthont; 

 edzőként a vendégeimmel töltött időben egy egészségesebb életet, egy jól funkcionáló testet, 

egy magabiztosabb nőt; 

 a napi munkámban (az edzőteremben) egy szebb, nyugodtabb, vidámabb, virágzóbb helyet a 

munkatársaknak és vendégeknek! 

Biztos vagyok Benne, hogy nem csak én vagyok hatékonyabb, lelkesebb, ha van MIÉRT / KIÉRT 

tenni a napi teendőket: hány olyan sikersztorit ismerünk, amiben az illető végre ráébredt, mi 

a hivatása, mivel adhat igazán a világnak, és azóta boldog és sikeres? Hány olyan pasit 

ismerünk, aki csak bóklászott a világban, amíg aztán családja lett és megtáltosodott? 



Nem, nem látom minden pillanatban fennkölt alkotásnak mondjuk az alsógatyók teregetését, 

a mosogatást otthon, vagy a termékek leszámolását az üzletben… de igyekszem magam 

emlékeztetni reggelente, hogy ha szeretettel töltöm meg a munkám, otthon és a 

munkahelyemen, az csak jó dolgokat szülhet. 
 

„Az élet értéke azokban az értékekben van, amelyet magunk hozunk létre, 

azaz mindenki saját maga adja meg életének értelmét.”  

(Werner Heisenberg) 

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 

 

1. Próbáld összeszedni, mely hétköznapi teendőidnek milyen értéke van!  

2. Milyen szépséget tudsz felfedezni a munkádban, és milyen értéket tudsz hozzátenni? 

3. Gondold át, merre haladsz, és milyen értékekre szeretnél még szert tenni – nem 

anyagilag, hanem életminőségben - milyen élményeket, tudást, jó tulajdonságokat 

teremtenél magadban és mit adsz másoknak? 

  



Jegyzetek a 22. lépéshez: 

  



Rugalmasság (23. lépés) 
 

Aki ismer tudja, hogy az egyik kulcsszó az életemben a KONCEPCIÓ – már poénszinten megy a 

családban meg a munkahelyen is, hogy nálam nincs olyan, hogy ne legyen koncepció, és ami 

az én naptáramba nincs beírva, az nem is létezik:) A legjobb barátnőm, ha félórával a 

tervezettnél félórával korábbra teszi a szokásos heti telefonon-dumálást, és ettől nem omlok 

össze, kifejezetten gratulál a spontáságomhoz. 😊 

 

Szóval a koncepció szerinti haladás nem rossz szokás, ha munkáról, edzésről, gyereknevelésről 

van szó, de ha mégis bedől a terv, akkor teljesen el tudok veszni, és ez viszont nem olyan jó! 

“Azt kell gyakorolni, ami még nem megy.” Nekem a tervezés és lépésről lépésre haladás megy 

(valójában a munkám során ezt tanítom másoknak!), de azt sem ártana gyakorolni, ami még 

nem megy: 

 

alkalmazkodni, rugalmasabbnak lenni, néha elengedni terveket, új utakat meglátni. 

 

Apró dolgokban igyekszem rugalmasabb lenni, spontán lenni. 23. lépésként ezt gyakorlom, de 

bevallom, hogy az elmúlt 30 lépés során még egyik feladatot sem láttam ennyire 

reménytelennek! 😊 Ehhez most valóban ki kell bújnom kicsit a bőrömből. Próbálok nem 

görcsölni azon, hogy nem látom át a következő heteket (Ennek a bejegyzésnek az írásakor 

ugyanis éppen az első osztályt kezdtük, és fogalmam sem volt, milyen órarenddel, elvárásokkal 

időbeosztással számoljak…) – majd csak lesz valahogy. Abban jól fejlődöm, hogy igyekszem 

nem kiborulni, ha a napi munkából 1-2 feladat másnapra marad. Ezt is még gyakorolni kell.:) 

És néha felteszem magamnak a kérdést, hogy 

 

“Mi van, ha nem 100%-ban a tervek szerint történt minden?!” 

 

Be kell valljam, ezt a módszert (vagyis a „Mi van, ha …” kezdetű kérdés feltevését) még évekkel 

ezelőtt egy olyan valaki ajánlotta, aki az én fogalmaim szerint a spontánság és 

nemösszeszedettség mintaképe volt, és ezt a kérdést és eleve a hozzáállását egyáltalán nem 

is értettem. Mostanában viszont valahogy eszembe jutott, hogy néha bevetem. 

 

Ez a kérdés segít rájönni, hogy nem tragédia, ha a napi terv bomlik vagy másképp sül el egy 

projekt. És hogy számtalan B-terv létezhet, ha elég kreatív vagy. És hogy néha ki lehet 

mondani, hogy valami nem sikerült. És legfőképp: alkalmazkodni gyorsan, rugalmasan, tudni 

kell! 

„A túlélés nem a legerősebb, de nem is a legintelligensebb fajnak adatik 

meg, hanem annak, amelyik a leginkább képes alkalmazkodni a 

változásokhoz.”  

(Charles Darwin) 



Tippek, trükkök, feladatok Neked: 

 

1. Gondold át, hogy a túlszervezettség, túltervezés és rugalmatlanság okoz-e neked is 

problémát? Ha nem (vagy épp ellenkezőleg, neked a szervezettséget kéne 

gyakorolnod), akkor egyszerűen ugord át ezt a fejezetet. 

2. Ha van olyan szituáció, melyben nehezen dolgozod fel, hogy nem a terveid szerint 

alakulnak a dolgok, csak tedd fel a kérdést: Dráma-e, hogy másképpen alakultak a 

dolgok? Milyen pozitívumot tudok ebből kihozni? 

3. Gondold át, hogy egyes szituációban hogyan tudsz TE rögtönözni vagy alkalmazkodni 

– és kérdezd meg magadtól, hogy célra vezetőbb-e ez az álláspont a makacsság vagy 

ragaszkodás helyett? 

  



Jegyzetek a 23. lépéshez.: 

  



Olvassunk többet (24. lépés) 
 

Nincs is jobb, mint ősszel bebújni a takaró alá szombat délután egy jó könyvvel, vagy nyáron a 

strandon hasalva elveszni valami jó történetben. Én magam az elmúlt hónapokban kicsit 

keveset olvastam magamhoz képest, de azért így is jónéhány szakmai és önismereti könyv (és 

kicsit kevesebb regény) “lecsúszott”. Most viszont a 2 kötelező őszi kedvencem visszahozta a 

kedvem: minden ősszel (vagy legalább minden második évben) ugyanis elolvasom Wass Albert 

Farkasvermét és Szerb Antal Utas és holdvilágát. Ez a 2 könyv számomra sosem unalmas, és 

még izgalmasabb visszaemlékezni, hogy mit jelentett és milyen érzéseket váltott ki 16-17 éves 

koromban, majd huszonévesen, és most közel a harminchoz megint ad újat! 

„A könyvben a nagyszerű, hogy minden életkorban, minden napunknak 

minden hangulatában mást és mást keresünk, mást és mást találunk 

benne.”  

(Keéri-Szántó Andor) 

És valahogy az elmúlt hónapokban sok könyvet kaptam ajándékba, talán nem túlzás azt 

mondani, hogy szinte jelzésképpen. Biztos vagyok benne, hogy ez is azért alakulhatott így, 

mert most a munkában és magánéletben is egy nyugodtabb, derűsebb időszakot élek és nem 

a rohanós-lázasan-agyalós-önmarcangolós korábbi éveket… most jobban esik leülni egy 

könyvvel, mint egy éve, mikor csak el-elkalandoztam olvasás közben. 

 

És itt azt is meg kell jegyezni, hogy mivel a fiam elsős lett, és nagyon nyitott az olvasás 

mágiájára, remélhetőleg hamarosan már önállóan is olvas majd és így én is túlléphetek az 

olvasási szokásaimban Rémusz bácsin és társain. 😊 

 

 

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 

 

1. Gondold át, hogy mostanában olvasol-e eleget vagy egyáltalán jellemző-e az életedre 

az olvasás? Ha ezzel a területtel nincs problémád, csak ugord át ezt a lépést. 

2. Jelölj havi 1-2-3 könyvet (ismerve magad, határozd meg a mennyiséget), amit biztosan 

elolvasol. 

3. Ha nehezen veszed rá magad az olvasásra vagy hajlamos vagy belealudni, mindenképp 

olvasmányos, szórakoztató könyvet válassz. 

4. Váltogatva olvass szakmai, önfejlesztő és szórakoztató, valamint szépirodalmat – 

nyilván életszakasztól és hangulattól is függ, hogy melyik mikor aktuális.  
  



Jegyzetek a 24. lépéshez:  



Minőségi programok: azokkal, akiket szeretünk (25. 

lépés) 
 

Mindig is nehezen kapcsoltam ki, olyan típus vagyok, aki valamiért szívesebben agyal a 

“kötelező” dolgokon folyamatosan, és dolgozik őrültként a szabadidejében, mint lazít a 

klasszikus értelemben: olvasással, kirándulással, szórakozással. Talán mert tényleg nagyon 

szeretem a munkám, talán mert a kötelességérzetem kicsit magasabb az átlagnál, talán mert 

türelmetlen vagyok és nem szeretek folyamatokat elnapolni. Mindig van valami teendő, 

mindig valamiben el vagyok maradva, és ehhez mostanában pont jött a sulikezdés a gyerekkel, 

és egy költözés… De ettől függetlenül tudom, hogy kikapcsolni, a teendőket félretenni és csak 

úgy élvezni a jelen pillanatot -lehetőleg azokkal, akiket szeretünk- nagyon fontos! Erről szól a 

golflabdákról, kavicsokról és homokról szóló kis történet is, amit a blogomban is 

megosztottam: a golflabdák a családot és barátokat jelképezik, a kavics a munkát és az anyagi 

javakat, a homok pedig minden mást: az élet apró dolgait. És hogy milyen sorrendben töltesz 

meg ezekkel egy üvegpoharat? Nos, nem mindegy! Ezt a videót érdemes megnézni: ha a 

kerősebe beírod, hogy  

„golflabda, kavics, homok”  

megtalálod az 1 perces frappáns anyagot, ami nagyon szemléletes! Nem titok: a csattanó az, 

hogy a legfontosabbak a barátok és a család, rájuk mindig kell, hogy időt szakítsunk! 

 

Szóval én ezen mindig is igyekeztem változtatni, és ezen a nyáron 2 új, fontos dolog is 

elősegítette ezt a feladatot:  

 

Első: A kisfiam szuper így 6 évesen: ezen a nyáron valami elképesztő sebességben ért meg a 

komolyabb programokra, hosszabb kirándulásokra, minőségibb programokra… Képzeljétek, 

2x is nyaraltunk és mindkettőt élveztem is!  

Második: Érkezett valaki az életembe, aki mellett néha már egész jól el tudok lazulni, és nem 

agyalni a félelmeken, a teendőkön és a végeláthatatlan munkán. (Nincs könnyű dolga velem 

szegénynek, mert tényleg kicsit vonalas vagyok 😊) Mindenféle jó kis programokat talál ki 

nekünk, és most hétvégén például majdnem 2 teljes napot töltöttünk Budapesten kívül, 

munka nélkül, net nélkül, ami nekem a lazaság netovábbja. :))) 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 

1. Havonta legalább egy közös (ha lehet egész napos) programot iktassatok be: azokkal, 

akik fontosak Neked, akiket szeretsz (szülők, gyerekek, társ, barátok…) 

2. Ilyenkor légy offline és légy jelen a pillanatban! 

3. Menjetek szokatlan helyekre: messze a várostól, múzeumba, vagy vízpartra.  



Jegyzetek a 25. lépéshez:



Értékes vagyok a tökéletlenségemmel (26. lépés) 

 

Az egyik legnagyobb kihívás számomra, hogy a kisebb-nagyobb kudarcok és bénáskodások 

ellenére értékesnek lássam magam, és meglássam a sikereimet és jó tulajdonságaimat is. Ez 

bizony sok nőnél jelen van (persze férfiaknál is), érdekes lenne belemenni, hogy miért hozzuk 

magunkkal a zsigereinkben sokan ezt az önlehúzó magatartást, és a félelmet, hogy nem 

felelünk meg eléggé, nem vagyunk elég jók…  

 

Talán a nevelésünk is hozzátesz, ahhoz a transzgenerációsan hozott félelemhez, hogy 

“HIBÁZNI NEM SZABAD.” Vannak családok, ahol egy régi hiba évekkel később is 

felemlegetődik, és a pedagógusok is imádják a hibázást kiemelni, a dicséret helyett (sajnos a 

kisfiam tanítónőjénél is tapasztalom, hogy 1 dicséretre 10 negatív visszajelzés jut…) 

 

Ahogy telnek a hónapok és évek, egyre elfogadóbb vagyok – önmagammal is, és 

könnyedebben kezelem a saját hibázásaimat is. Ez nem azt jelenti, hogy lazítok a 

lelkiismeretemen, meg a törekvésemen, csak épp: 

 

o elengedek bizonyos dolgokat, amik már csak erőlködésből mennek 

o ki tudom mondani, hogy valami nehézséget okoz, nincs hozzá érzékem 

o nem vagyok mindennap tökéletesen inspirált és ezt tudomásul veszem 

o sok esetben már nem a “kudarcot vallottam” kifejezést használom, hanem hogy 

“bénázgatok” vagy „próbálkozom” 

o elfogadom a segítséget és pozitív visszajelzéseket attól a csodás Férfitól, akit kaptam 

az élettől 

o humorral kezeljük a nehézségeket, ami a munkahelyemen alapszabály 

o erősítem az erősségeimet, szinten tartom, ami nem kiemelkedő készségem 

o elfogadom, hogy nem vagyok tökéletes anyaként sem, de TÖREKSZEM JÓL CSINÁLNI. 

„Ne mondd meg többé, kivé kéne válnom,  

Így elég jó vagyok, elég jó vagyok.” 

(The Mrs. Enough c. szám) 

 

A segítők és a humor 

 

Habár önmagunk elfogadása a fő cél, de nagyon jó dolog, ha vannak olyan emberek 

körülöttünk, akik biztosítanak róla, hogy (bár látják a mélypontjainkat vagy gyengeségeinket), 

jók vagyunk így, rendben vagyunk, értékesek vagyunk. Én a gimis barátnőimmel a ma i napig 

rendszeresen találkozom, és hatalmas szeretettel, sok nevetéssel, mély megértéssel fordulunk 

egymás felé – a múltbeli hibáinkon pedig rengeteget nevetünk. Ez gyógyító erővel hat, hiszen 

azt erősíti, hogy nincs megbocsáthatatlan vagy kiheverhetetlen „bűnünk”.  



 

Egy másik csodás barátnőm, Anikó tanította az elmúlt években, hogy néha elég törekedni és 

csinálni, a görcsös perfekcionizmus helyett. „Elég jó vagy” – ez egy alapgondolat a 

pszichológiában, és ez a fejezet pontosan erről szól. Nagyon igaza van, ő az egyik, akinek 

köszönhetően kezdtem elfogadni, hogy “vagyok, aki vagyok, és ott tartok, ahol tartok és ez így 

van jól.” (Ez egy szuper görcs elengedős mantra is egyébként – korábban már foglalkoztunk 

ezzel.)  

 

És nagyon szerencsés vagyok, mert a párom annyi szeretettel és humorral és empátiával fordul 

felém nap mint nap, hogy tényleg szerethetőnek és nagyon is értékesnek érzem magam. 

Korábban is szinten tartottam az önértékelésem, de mióta ő az életem része, százszorosan 

érzem erősnek magam!  
 

 

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 

1. Gyűjts össze 10 belső jó tulajdonságot önmagadról, és 10-et a külsőddel 

kapcsolatban. 

2. Gyűjts 10 esetet, mikor sikert értél el, megküzdöttél valamivel, vagy kitartottál. 

3. Gondold át, kik azok, akik melletted állnak és elég jónak látnak téged, és vedd észre 

ha ezt kifejezik. 

4. Gondold át, kik illetnek rendszeresen negatív vagy tiszteletlen jelzőkkel, és hogyan 

reagáltál erre eddig, majd (A stratégia-váltás értelmében!) gondold át, hogyan tudod 

ezt másképp kezelni mostantól. 

5. Mondd el magadban többször a varázsmondatot: „Elég jó vagyok. Értékes vagyok a 

tökéletlenségemmel.” – társíts nyugalmat, biztonság-érzetet, pozitív érzéseket, erőt 

ehhez a mondathoz. Naponta többször mondd el magadnak, és vedd is komolyan! 

  



Jegyzetek a 26. lépéshez: 

  



Siker = a saját hegyek megmászása (27. lépés) 
 

A siker számomra azt jelenti, hogy a semmiből létrehoztam valami értékeset, rendet raktam a 

káoszban, vagy megmásztam egy hegyet, amit elém tolt az Élet. Az utóbbi egy évben sokszor 

tudatosan kellett felidéznem, hogy milyen sikereket értem már el, mert amikor elkezdtem a 

30 lépéses projektet, úgy éreztem, hogy egyáltalán nincs ilyenem. Aztán rájöttem, hogy sok 

“gödrömből” hoztam már ki “valamit”: 

 

o a kamaszkori túlsúlyomból és depressziómból a sporttal jöttem ki, es önismereti 

munkával – amiből a mostani sikereim, az egész karrierem és önismeretem fakad 

o amikor terhes lettem, senki sem gratulált nekem, mert még egyetemista voltam, egy 

zavaros kapcsolatban, az összes visszajelzés arról szól, hogy épp tönkre vágom az 

életem, ha megtartom a babát – de az jóslatokkal szemben lediplomáztam, helyt 

állok anyukaként, es a munkában is, egyetlen téren se cserélnék senkivel sem! 

o az 1 évvel ezelőtti mélypont globális volt: elfáradtam és kudarc élményem volt 

anyaként, munkában, emberi kapcsolatok terén – de aztán 30 apró lépéssel kijöttem 

a fényre 

 

Úgy képzelem, hogy ha egy mélységet megélünk és tudunk vele mit kezdeni, vagyis erőt 

meríteni, új kompetenciákra szert tenni, új lendületet venni – akkor óhatatlanul kijövünk, de 

nem csak a gödörből, hanem még magasabbra törünk! Mert többek leszünk a megküzdés és 

tanulás által. (Lásd a kis rajzomat a következő oldalon. Egyébként az edzéseken is ezt a rajzot 

szoktam mutatni, mikor arról beszélek, hogy egy rosszul sikerült edzés, stagnáló fogyás sem 

feltétlen jelenti, hogy nullázódik az addigi teljesítmény – egyszerűen új elrugaszkodásra van 

szükségünk, mert jön a „következő hegymenet”.)  

 

És hiába éljük meg a következő “gödröt” mélyzuhanásként, valójában akkor már sokkal 

magasabban járunk, mint ahol előtte elkezdtük. Ide vonatkozik a kedvenc idézetem is: 

 

“Minden zuhanás végén oltár előtt ébred az ember.” 

(Szepes Mária) 

 
  



 
 

 

 

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 
 

1. Idézd fel, milyen „zuhanások” után milyen „oltárokat” tapasztalhattál meg életed 

során? Milyen negatív helyzetekből mit profitáltál? 

2. Gondold át, hogy egyes (nehezen szerzett) élettapasztalatok hogyan segítenek meg 

újra és újra még ma is? 

3. Szedj össze 5 olyan eseményt, amely nagy kiugrásnak számított életedben! 

4. Mit gondolsz, most épp milyen „hegyet” mászol éppen? Mit kell most megtanulnod, 

mivel kell megküzdened? 
  

https://fitneszanyu.cafeblog.hu/files/2018/10/20181005_122610.jpg


Jegyzetek a 27. lépéshez:  



Kompetencia-növelés (28. lépés) 
 

A fitnesz szakma tipikusan egy olyan terület, ahol a kompetencia (vagyis hozzáértés) 

növelésben, tanulásban nem állhatsz meg: ha lemaradsz, kimaradsz. Valójában ez a mentalitás 

és persze maga a sport, ami az edzők közt a folyamatos FEJLŐDÉST követeli meg. A 

kompetencia azonban nemcsak a konkrét szakmánkat érinti, hanem az élet minden területét 

a gyerekneveléstől az anyagiak kezeléséig. 

 

Ha jobb akarsz lenni valamiben, fejlődj! Az én módszerem: 

Leírni miben akarok jobb eredményt elérni, és ehhez legalább 10 dolgot felsorolok, amit 

ennek érdekében megtanulhatok vagy szokásommá tehetem! 

 

 Az elmúlt években, egyedülálló anyukaként meg kellett húzni a nadrágszíjat 

költségekben, így szokásommá vált, hogy felírom a kiadásaim és nyomon követem hol 

tartok a “megengedett” költségekhez képest. Ezzel a pénzzel való bánásban fejlődtem.  

 

 Amikor a kisfiam nagycsoportos lett, szokássá tettem hogy a napi rutint táblázatban 

pipálgatjuk, hogy megszokja a teendőket. Ezzel a szokásrendszer kialakítását 

gyakoroltuk.  

 

 Volt, hogy az életem egy merő stressz volt, akkor olyan módszereket tanultam meg, 

amik ebben segítettek, pl. A 3-fiókos-módszer. Így a stresszkezelésben váltam 

kompetensebbé.  

 

 Most, hogy a fitnesstermi háttér munkákat végzem és egyre kevesebb az edzésem, 

nem edzői továbbképzésekre járok, hanem kommunikációról és hatékonyabb 

időgazdálkodásról tanulok. Most abban fejlődöm, ami napi szinten szükséges. 

 

A 28.lépésként leültem és meghatároztam azt a 3 területet, amin változtatni szeretnék, 

egy sikeresebb életvezetés érdekében és összeszedtem az ehhez kapcsolódó teendőket.  A 

30 lépéses projekt után ezekbe vágok majd: 

 

1. Szakmai: kijelöltem egy továbbképzést, melyen részt szeretnék venni 

2. Testi fejlődés: megfogalmaztam, milyen kondíciókban akarok fejlődni (állóképesség 

és hajlékonyság), milyen módszerekkel látok ehhez hozzá 

3. Időbeosztás: csak napi 1 órát szánok mostantól email ellenőrzésre és üzenet 

megválaszolásra 

 

Mivel mindig van hova tovább fejlődni, így a sort nem is folytatnám, pedig rengeteg ötletem 

van még, hogy mit lehet megtanulni! Vannak konkrét tanulmányok köztük, és (mint a fenti 

időhatékonyság példa) egyszerű apró szokások beiktatása. 



Tippek, trükkök, feladatok Neked: 

 

1. Jelölj ki 3 olyan területet az életedben, melyekben valami zavar, és amin jó lenne változtatni: 

akár egészen nagy dolgokat (pl. kevésnek érzed a szakmai tudásod a kollégáidhoz képest, 

vagy hogy állandóan késel, esetleg az egészségeddel kapcsolatos problémád…) Gondold át, 

milyen információ hiányzik ahhoz, hogy ezen a dolgon változtatni tudj? Mit kell megtanulnod 

ahhoz, hogy ez a zavaró dolog eltűnjön az életedből? Írhatsz fel több opciót is. 

2. Gondold át, hogy ezek közül melyik a legfontosabb, és csak arra koncentrálj, majd határozd 

meg pontosan a teendőket és hajtsd végre. (Pl. Szakmai továbbképzésre van szükséged? Nézd 

ki a kurzust, jelöld be a dátumot, tedd félre a pénzt rá. Nem tudod milyen biztosítást köss? 

Nézz utána az információknak, jegyzetelj vagy beszélj le egy találkozót valakivel, aki ért 

ehhez.) A kulcsszó: juss hozzá az információkhoz, amikkel fejlődhetsz és valósítsd meg!  

 

„A tanulás nem más, mint annak felfedezése, hogy valami lehetséges.”  

(Fritz Perls) 

  



Jegyzetek a 28. lépéshez:  



Érzelmi hullámvasút: szállj le róla (29. lépés) 
 

“Egy érzelmi hullámvasúton ülsz: szállj le róla” 

– mondta egy éve Seiler Tünde, alias Bagoly (kineziológus és edző kolléganőm), jó néhány 

hónapja. Úgyhogy ez nem a “heti feladatom” a 30 lépéses projektben, hanem (mint 

szangvinikus embernek) egy állandó feladat. Igazság szerint korábban már írtam erről, amikor 

az ”érzelmi spiral” volta a téma: 

 

 
 

 

A huszas éveimben ezen a spirálon száguldoztam fel s alá a legboldogabb állapotokból a 

mélységekig – akár napi többször. De folyamatosan kerestem a megoldási technikákat, hiszen 

a harmóniára törekszem mióta az eszemet tudom, és rengeteg energiát emésztett fel az 

állandó érzelmi alkalmazkodás… Ma már hál’ Istennek egy csomó módszer segít, hogy 

kiegyensúlyozottabb napokat éljek:   

https://fitneszanyu.cafeblog.hu/files/2017/11/22853201_10209837378602820_5666159678716801744_n.jpg


1. Néha egyszerűen emlékeztetem magam, hogy most kiszállok a hullámvasútból és 

lenyugszom. Ilyenkor szószerint megkönnyebbülök. 

2. Nagyon sokat pihenek: ugyanabban az időben kelek és fekszem, és elegendő tápanyagot 

viszek be. Elalvás előtt a Mg+B6 vitamin alap. Szinte érzem, ahogy az idegrendszerem és a 

kedélyállapotom kisimul. 

3. Az őszinteség a kulcsszó lett az évek alatt és hogy nem véleményeket állítok (“Te ilyen, olyan 

vagy…”) hanem arról beszélek, amit én érzek (“Én úgy érzem, hogy… Rosszul esett, amikor…”) 

Egyszóval: jobb kommunikációval sok rágódást megspórolhatunk. 

4. Feszültséglevezetés: sport! Nyáron kevesebbet edzettem, de amikor néha kimentem egyet 

futni vagy jól megizzadtam, érezhetően jobb hangulatban folytattam a napom, mert pozitív 

érzéseket hoz: megnyugvás, sikerélmény, elégedettség, plusz fizikai fáradtság és egy csomó 

oxigén. 

5. Bizalom: alapvetően bizalmatlan típus vagyok, de ezen is próbálok tudatosan változtatni. Ha 

az alap biztonságérzet megvan (“nem vagyok egyedül a világban” – ez egyedülálló anyukáknak 

elég nagy kihívás…), akkor minden szebbnek tűnik. Általában nem valóban magamra hagyott 

voltam, csak zárkózott. Amint kicsit nyitunk, a bizalom is nő. 

 

 

Igazság szerint, segített az a felfedezésem is, hogy nem kell egésznap egy túlhevült 

hurráoptimizmusban tölteni a mindennapokat, csak a lehető legjobban elvégezni a munkát. 

Nem kétségbeesni, ha új feladat van, hanem derűsen és odafigyelve venni az akadályt. 

Egyszóval, a kiborulások és nagy túlhevülések ideje lejárt, vagy csak annyira az életem része, 

amennyire az nőként, egy színes-változatos élethez elengedhetetlen! 😊 

 

 

 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 

 

1. Gondold át, hogy a habitusodra jellemző-e az „érzelmi hullámvasút” – a nagyon lelkes 

pillanatok és a nagy kiborulások váltakozása. Ha nem, akkor egyszerűen ugord át ezt 

a fejezetet. 

2. Tanuld meg észrevenni a hétköznapokban, hogy mikor kezded a fel- és lefelé 

szálguldozást érzelmileg. Eleinte egyszerűen konstatáld, hogy most bizony nem 

„valami rossz történik az életedben”, csupán az érzelmek játszanak veled. 

3. Szemezgess az általam felsorolt módszerekből, melyek segítenek kiiktatni a nagy 

ingadozást: csak 1-2 módszerrel próbálkozz eleinte, és meglátod, már ennek is hatása 

lesz! 

4. Ne ijedj meg: nem kell megszabadulnod a nagy érzelmektől, nem kell jégcsappá 

válnod. Az érzelmek teszik színessé és izgalmassá az életet! Egyszerűen a hirtelen 

váltakozásukat (amennyiben szenvedsz ettől) próbáld csillapítani.  



Jegyzetek a 29. lépéshez:  



Szánj időt az önismeretre és önfejlesztésre (30. lépés) 
 

Hadd kezdjem ezt a fejezetet egy kis önvallomással: amikor 16 évesen (tehát 14 évvel ezelőtt) 

elkezdtem futni és aerobikozni, nem volt más kívánságom, mint hogy kicsit fogyjak. Nem 

sejtettem, de hamar rájöttem, hogy ezzel egy olyan útra lépek, amelyen a karcsúbb test csak 

egy apró pozitív mellékhatás – mert annyi minden másban is fejlődöm, és olyan sebességgel 

ismerem meg önmagam, ahogy addig esélyem sem volt. Később ez megállás nélkül 

folytatódott és a “2. nagy fogyásom” (a szülés utáni) csak fokozta az elköteleződésem a fitnesz 

mellett, pedig akkor 20 kilótól kellett megszabadulnom.  

 

Pontosan ezt szeretem a fitneszben, hogy a nagyon egyszerű lépésektől (Pl. “szeretnék pár 

kilót, tehát futok heti 3x a szabadban.“) nagyon komplex folyamatokig  lehet eljutni: nőtt az 

önbizalom – de nem csak a formálódás miatt, hanem mert ráébredünk, hogy képesek 

vagyunk összeszedettek és céltudatosak lenni. Nő a terhelhetőség, fejlődött az akaraterő, 

nő az önértékelés, és önismeret (nemcsak a pozitív oldalunkat és erősségeinket, de a 

gyengeségeinket is megismerjük). 

 

A fitnesz olyan, mint egy kapu, amin egy egyszerű kívánsággal besétálunk, majd egy olyan úton 

találjuk magunkat, ahol nincs megállás: mélyebbre kell ásni, szembenézni a gyengeségeinkkel, 

megmászni a saját hegyeinket, és akár akarjuk, akár nem, az úton rengeteg erősségre teszünk 

szert. 

 

És ez az, ami miatt ezt a pályát választottam és rajta is maradtam az elmúlt 11 évben, és 

képviselem a tudatosságot és őszinte önismeretet a felszínességgel teli fitnesz-piacon. Az 

elmúlt 30 lépésemmel is erre törekedtem, minden vendégemnek felajánlom ezt a 

nézőpontot az edzések mellé, és kicsit erről is szól a blogom. Nagyon hiszek benne, hogy a 

fejlődés akkor lehet csak valódi és értékelhető, ha az testi-lelki-szellemi síkon is felfelé 

halad, és minden irányból támogatjuk. 

 

Az utolsó feladat tehát: SZÁNJUNK IDŐT AZ ÖNISMERETRE ÉS ÖNFEJLESZTÉSRE! 

 

És hogy mely területre fókuszáljunk? 

Az nagyon-nagyon egyéni. Én a „30 lépés felfelé” feladataiban olyan területeket érintettem, 

amik NEKEM okoznak fejlődést. De hogy pontosan ez a 30 feladat lesz Neked is kihívás, az 

kérdéses. Hiszen annyi félék vagyunk, nem valószínű, hogy pontosan ugyanazzal a 30 

erősséggel és gyengeséggel rendelkezünk. Én sok időt szántam rá az elmúlt 1 évben, hogy a 

legfélelmetesebb “hegyeimet” azonosítsam és megmásszam – és a folyamat nem áll meg.  

 

Nekem lehet, hogy feladat kilépni a keretekből, tervekből, agyalásból és belazulni, másnak 

viszont pontosan az a kihívás és fejlesztendő terület, hogy tervezzen, kereteket alkosson, 

lazulás és felejtés helyett tudatosítson. (Ők jönnek hozzám konzultálni és edzésre 😊 ) Sőt, 

magadhoz képest is változhat a feladatod: lehet, hogy 10 éve a nyitottabbá válás, ismerkedés 

volt a tanulandó, most pedig pont a háttérbevonulás, elcsendesedés a kihívás… 
  



Az viszont jó lehet első lépésnek, ha beazonosítod a fejlesztendő területeket például egy 

ilyen “életkerékkel” (A következő oldalon lesz egy teljesen üres kerék, nyomtatható 

változatban) : 

 

 

 
 

…vagy ha hozzám hasonlóan összeírsz mondjuk 10 olyan lépést, ami neked kihívás lehet, és 

naplószerűen (szépen nyugodtan, legalább 1-2 hetet adva minden fejlesztendő szokásnak!) 

nekiállsz megzabolázni egy gyenge területet vagy tovább erősíteni egy erősségedet!  

 

Miért fontos ez?! 

 

Mert minél többet tudunk magunkról, és minél inkább hajlandók vagyunk fejlődni, annál 

pontosabban tudjuk, hol a helyünk a világban, mibe tegyünk energiát, mit engedjünk el, 

mennyit érünk, és annál többet adhatunk Önmagunknak (=minőségibb élet) és a Világnak 

(=értékes élet). Ennél többre pedig (szerintem) nem is vágyhatunk egy szebb élethez.  

„A tanulásnak sosincs vége. Minden életszakasznak megvannak a maga 

leckéi, amelyek várnak rád, ha megéred azt a kort.”  

(Cherie Carter-Scott) 

Tippek, trükkök, feladatok Neked: 
 

1. Találd ki a saját „10 lépés felfelé” naplódat, 10 olyan önismereti módszerrel, mely 

Téged visz előre! 

2. Ne félj szakemberrel, önismereti kurzussal, könyvekkel magadba nézni! 

3. Figyelj a visszatérő jelekre: ezek pontosan megmutatják, miben kell fejlődnöd! 

4. Ne feledd, hogy az önismeret nem „úri hóbort”: sikeresebbé tesz, 

kiegyensúlyozottabbá, egészségesebbé, ha a helyeden vagy a világban!  

https://fitneszanyu.cafeblog.hu/files/2018/10/eletkerek-05.jpg


  



Jegyzetek a 30. lépéshez:  



Zárszó (+1 játék) 
 

Egy éven át írtam a “30 lépés felfelé” bejegyzéseket a blogomba: voltak feladatok, melyekkel 

1 hétig, másokkal hosszú heteken át foglalkoztam, és bizonyos területeken a mai napig van 

gyakorolni valóm. 😊  Mivel az volt a célom, hogy 30 apró változtatással közelebb kerüljek 

önmagamhoz (egészen apró, kézzelfogható, és hihetetlenül fájdalmas, mélyre ásós feladatok 

is voltak köztük), így nem kis fába vágtam a fejszém, de úgy érzem egy igazán tanulságos, és 

végeredményben sikeres projektet zártam.  

 

 
 

A „siker” szó talán nem a legmegfelelőbb ha önismereti útról van szó, de mégis valami 

ilyesmiről van szó, hiszen rengeteg lényeges pontja az életemnek megváltozott az 1 év alatt: 

 megtalált a szerelem, egy kiegyensúlyozott, érett ember személyében 

 jól érzem magam a bőrömben, úgy érzem, sugárzom:) 

 megtaláltam álmaim munkáját, amit imádok csinálni és tele vagyok sikerélménnyel 

 új otthonra találtam 

 elengedtem korábbi fájó terheket, amiket éveken át cipeltem 

 a korábban viharos, konfliktusokkal kezelt kapcsolatom a gyerekem apjával kisimult 

 felismertem egy csomó új feladatot, és lezártam jónéhány régit 

 rengeteg új ismerőssel és új sztorival gazdagodtam 

 nyitottabb és bizakodóbb lettem, új célokkal és elképzelésekkel 

Hogy Neked hoz-e ekkora kaliberű változást a saját 10 (vagy 20 vagy 30) lépésed?  

Nos, biztos vagyok benne. 😊 

2018. okt. 4.           Blanka 

  



A játék 

 

Összefoglaltam Neked a 30 lépésemet egy képben – de nem ám csakúgy, tartalomjegyzékként! A 

képen elrejtettem plusz 1 mondatot (a kedvenc mantrámat), melyet most Neked kell megtalálni!! 😊 

Ez a kis játék emlékeztessen rá, hogy sose vegyük magunkat túl komolyan, és találjuk meg a színes, 

vidám, izgalmas momentumokat magunk körül. (A megfejtést az utolsó oldalon természetesen 

megosztom veled.) 

Jó szórakozást! 😊 

   



MEDITATÍV ZENÉK LISTÁJA: 

 

 

1. Kelta zene, légzéshez, jógához:  

https://www.youtube.com/watch?v=6xDyPcJrl0c 

2. Eső hang, alváshoz, légzéshez:  

https://www.youtube.com/watch?v=sDuadJovyBE 

3. Zongora:  

https://www.youtube.com/watch?v=VnzIsEgSrCE 

4. Klasszikus zene Debussy-től Chopin-ig:  

https://www.youtube.com/watch?v=mIYzp5rcTvU 

5. Mozart:  

https://www.youtube.com/watch?v=vwIUJbIU57s 

6. Madárcsicsergés és zene, meditációhoz:  

https://www.youtube.com/watch?v=Mug8HY2ekDE 

7. Koncentráció fejlesztéshez:  

https://www.youtube.com/watch?v=u2RvqKCn7S4 

8. Óceán és őserdő hangjai:  

https://www.youtube.com/watch?v=q6UB8sKMZrA 

9. Zen, vízcsobogás:  

https://www.youtube.com/watch?v=hsGOT_0L16U 

10. Alváshoz (6 óra!) :  

https://www.youtube.com/watch?v=Ne5J4bxWypI 
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Megfejtés: a kedvenc mantrám 16 éves korom óta:  

 

 

 

„Az életem csodás, mert így akarom, és kész!” 😊 

  



 

 

 

 

Az e-book olvasása és az általam alkalmazott gyakorlatok végrehajtása NEM helyettesíti a 

szakemberekkel való konzultációt, orvosi iránymutatást, gyógyszeres kezeléseket. Amennyiben krízis 

helyzetben vagy, kérj szakszerű segítséget! 

 

 

A „30 lépés felfelé” Hámori Blanka szellemi tulajdona, mindenféle sokszorosítása és terjesztése 

bűncselekmény.  
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	Zavaros gondolatok kiiktatása és a kedvenc mini-meditációm (2. lépés)
	Az ébredés pillanatában leállítom az automatikus zakatolást. Csak kikapcsolni mindent, és elképzelni, ahogy a fogaskerekek leállnak, kiürül az elmém. Néha elképzelem, hogy a nagyon negatív, frusztráló gondolatokat szemeteszsákokba söpröm, és kihajítom...
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