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Hogyan motiváld magad?
A motivációról
Sok esetben az elején tapasztalt motiváltságot felváltja a kevésbé lelkes
hozzáállás, amit a legtöbben úgy magyaráznak, hogy azért nem sikerült elérni
az adott célt, mert nem volt kellő önfegyelmem, nem volt kellő kitartás. Ha már
veled is megesett hasonló, akkor gondolkozz el egy kicsit ezeken a
kijelentéseken! Az ilyen szavakat akkor használja valaki, ha elvárásoknak akar
megfelelni, legyen az társadalmi, szülői vagy egyéb. Ha belső motiváltságot
érez az ember, akkor céljait saját magáért szeretné megvalósítani, mert mindez
örömöt okoz. Arra szeretnénk ösztönözni mindenkit, hogy bátran vágjon bele
vágya megvalósításába. Az alábbiakban néhány támpontot szeretnénk nyújtani,
hogy a kezdeti lelkesedés lendületet nyerjen és kitartson a cél eléréséig.

Hogyan győzd le a benned rejlő
félelmeket?
Először is egy jó tanács: ne okold szüleidet,
tanáraidat,
ex-partnereidet,
jelenlegi
partneredet a mostani helyzetért. Lépj
tovább. A rajtad kívülálló dolgokban való bűnbakkeresés rendkívül destruktív.
Ez olyan, mintha kinyilvánítanád, hogy nincs ráhatásod az életedre, a
tehetetlenség érzetét erősíted magadban és így te csinálsz saját magadból
áldozatot. Ez az egyik legrosszabb érzés, mivel úgy érzed, ki vagyok szolgáltatva
másnak, másoknak. Elsőnek tedd meg ezt a fontos lépést, hogy valóban
elkezdesz felelőséget vállalni az életedért és tudatosan elkezded irányítani azt.

Másodszor, ne a félelemre fókuszálj, hanem a célodra. Lásd magad olyannak,
amilyennek valóban szeretnéd. Sokkal inkább a kezedben van a siker kulcsa,
mint egy tőled kívülálló – misztikus hataloméban. Te döntesz amellett, hogy a
sikerre vagy a kudarcra figyelsz. Emlékezz arra is, hogy a múltban hányszor
aggódtál feleslegesen be nem következett dolgok miatt. Sok ember egyetért
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abban, hogy ha lehetősége lenne visszamenni az időben kb. 10 évet és tanácsot
adni saját magának, szinte kivétel nélkül mindenki elmondaná régi önmagának,
hogy ne aggódjon annyit, élvezze az életet.
Fogadd meg ezt a tanácsot most és valóban élvezd az életet, élvezd a
lehetőségét annak, hogy jól érezheted magad! Sok ember azt hiszi, hogy attól
fogja jól érezni magát, ha elér valamit, teljesít valamit. Azzal, hogy azt mondod
magadnak, csak akkor leszek boldog, ha ezt vagy azt eléred, magadtól vonod
meg a veled született teremtő erődet, hogy itt és most is boldog is tudsz lenni.
Általában az emberek belső félelmeikre panaszkodnak akkor, ha megkérdeznék
őket vagy önmagukat, hogy miért nem vágott még bele egy adott dologba vagy
mért nem valósít meg egy vágyat.
- Félek, hogy mit szólnak majd a szüleim, ha ezt teszem.
- Félek, hogy nem sikerül és akkor szégyenkeznem kell.
- Nem érzem magam elég jónak, okosnak, szépnek, stb. hogy
megvalósítsam a vágyamat.
- Jó nekem ez a mostani állapot, nekem már mindegy, csak a
gyerekeimnek legyen jobb! Őértük csinálom.
- stb.
Sokszor a belső félelem tartja vissza az embert, hogy nem tartja magát elég
jónak ahhoz, hogy megvalósítsa az álmát. De egy dolgon gondolkozz el. Az,
hogy félsz a kudarctól az természetes, hiszen senki sem szeretne
megszégyenülni mások vagy a környezete előtt.
De vajon inkább azt választod, hogy maradsz a
mostani állapotban és tovább élsz ezzel a
félelemmel vagy azt, hogy megvalósítod az
álmomat, önmagadért, mert jól érzed magad
attól, hogy olyannal foglalkozol, amit
szenvedélyesen szeretsz.
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A kérdés nem az, hogy félsz e, mert mindenkiben van félsz, hanem, hogy
hogyan tartsd fent a motivációt, hogyan indulj el a céljaid felé. A félelmek, mint
azt már taglaltuk természetesek. De ugyanakkor a legtöbbször teljesen
megalapozatlanok. Olyan, mint pl. amikor vizsga előtt mondogatják egy páran,
hogy „biztosan meg fogok bukni”. De tényleg olyan biztos ez? Hiszen még a
vizsgát se írták meg, de már elkönyvelik a bukást. Mennyire jellemző ez a Te
esetedben mikor a céljaidra gondolsz? Egészen 100%-ig biztos vagy benne,
hogy nem fog sikerülni? Még 1% esély sincs? Az igazság az, hogy fogalmad
sincs, de ahelyett, hogy a kudarcra
fokuszálsz, figyelmedet a sikerre is
fordíthatod.
Hiszen
úgy
sincs
vesztenivalód, nem igaz? Akkor talán itt
az idő, hogy pozitív aspektusból vágj
neki a célodnak, a másik „utat” már
számtalanszor végigjártad eredmény
nélkül.
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Hogyan találd meg, hogy mit
élvezel az életben?
Vágjunk is bele a közepébe!
Sokan élnek azzal a panasszal, hogy „igazából nem is tudom, hogy mit élvezek,
nem tudom mi okoz örömöt úgy igazán az életemben”. Ez egyszerűen nem igaz.
Mindenkiben él – a legtöbbször ez a valami több is, mint csak egy dolog - egy
szenvedély valamivel kapcsolatban. Lehet az zene, festészet, utazás, sport,
divattervezés, lakberendezés, könyvírás, rendezvényszervezés stb. A lényeg,
hogy foglalkozz, tedd életed részéve szíved vágyát. Egy ausztrál nővér Bronnie
Ware összegyűjtötte azokat a dolgokat, amiket a halálos ágyukon lévő emberek
a legjobban megbántak az életük
során vagy másképp csináltak
volna. Az egyik leggyakoribb
megbánás az volt, hogy „bárcsak
lett volna elég bátorságom, hogy a
szívem vágyát éljem meg és ne
mások elvárásainak próbáljak
megfelelni.”

A belső vágy erősebb minden másnál, ezért legyen bátorságod ahhoz, hogy
teszel azért, hogy meg is éld azt. Rengeteg erőt fogsz nyerni ebből,
boldogabbak lesznek a napjaid, még akkor is, ha csak hobbi szinten csinálod.
Sokan mikor a szívük vágyát emlegetik azért bátortalanodnak el mindjárt az
elején, mert úgy érzik, hogy például „hát én biztosan sose leszek olyan jó
divattervező, mint pl. Giorgio Armani. Vagy én sose jutok el Ausztráliába, mert
az olyan sokba kerül.”
Itt nem arról van szó, hogy kiből mi lesz, mit ér el, hiszen ez szintén egy újabb
megfelelés, egy mérce. Itt csupán a saját vágyadról van szó.
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Emlékezz arra, hogy a legtöbb olyan ember, akikhez hasonlítani szoktad magad,
szintén a „nulláról” kezdte. A vágy volt csupán meg. Legtöbbször a legnagyobb
különbség két ember között nem a tudásában keresendő, hanem hogy az egyik
tesz is azért, amit szeretne és csinálja, míg a másik csak beszél róla.
Szívük vágyának megvalósításánál sokan azért aggódnak, hogy ilyen már van,
ezt már megcsinálta valaki. A kreativitás nem azt jelenti, hogy teljesen egyedi
dolgot alkotsz. Nem kell ahhoz ragaszkodni, hogy ha valamit szeretnél
létrehozni, akkor annak egyedülállónak is kell lenni, amit azelőtt senki sem
csinált még. Amikor alkotsz valamit, akkor fejezd ki saját magad! Nem a tetszési
index növelése érdekében. Azért alkotsz valamit, mert így fejezed ki magad és
mert élvezed. A te sajátosságod, egyéniséget fogja megadni azt a pluszt, ami
mássá fogja tenni az adott dolgot/tevékenységet.

Gyakorlat:
Válaszolj magadnak az alábbi kérdésre:
Ha nem lenne semmilyen célod, nem
próbálnál elérni semmit, akkor mivel
töltenéd az idődet?
Ha legalább annyit keresnél, mint a jelenlegi munkádért kapsz, mit csinálnál,
mivel foglalkoznál?
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Ha meg van az adott dolog, ami szenvedélyt ébreszt benned, egyszerűen kezdj
el vele foglalkozni apránként. Csak cselekedj, kezdj hozzá. Pl. lakberendezéssel
szeretnél foglalkozni, nézz ki egy tanfolyamot, kezdj el olyan könyveket
beszerezni és olvasni, ami ezzel
foglalkozik, járj utána, pl. az interneten,
hogy olyanok, aki lakberendezők, mit
tanácsolnak, hogyan indulj el az úton. A
lényeg, hogy adj momentumot a
vágyadnak és kezdj el cselekedni!

Hogyan kezdj neki a célok
megvalósításához?
A célról röviden
A cél olyan legyen, ami valóban motivál és
cselekvésre késztet. A célnak hihetőnek kell
lennie. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy olyan
célt tűznek ki maguknak, amit nem hisz el az
agyuk és ezért nem is képesek véghezvinni.

Jó tanács:
általában nem működik az, hogy a nulláról a megvalósításba átugorj. Haladj
lépésenként. Egyébként nem hiszi el az agy a pozitív megerősítést/feltételezést,
pl.: „3 hónapon belül megyek Ausztráliába vagy meg van a pénzem, hogy
menjek Ausztráliába.” Ezeket a mondatokat a legtöbb embernél nem fogadja
be a tudatalatti. Első lépésként keress magadnak egy hihetőbb gondolatot,
érzést. Pl. „olyan jó lenne el menni Ausztráliába. Ismerek olyat, aki már volt
kint, nem különbek, mint én, nekem is menni fog.” Így egyre pozitívabb
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gondolatok felé fogsz eljutni. Mindezt nem kell egy napon belül, hanem
fokozatosan. Ha azon kapod magad, hogy pesszimista a hozzáállásod, gondolj
arra, ami egy kicsivel már jobb érzést kelt benned az adott témával
kapcsolatban.

A térkép
Akárcsak, ha elindulsz egy hosszabb
útra, előtte megnézed, hogyan fogsz
oda eljutni. A céloknál is alkalmazhatod
ezt a módszert, ami nagyon hasznos,
hiszen
szinte
lépésről-lépésre
kidolgozod, hogy mit hogyan fogsz megvalósítani, készítesz magadnak egy akció
tervet.
Egy utazás alkalmával nem éri el egyből a célt az ember, keresztül kell menni
egy-két városon, vannak megállóhelyek. Viszont az ember tudni fogja, hogy
merre megy tovább, ha eljut az egyik városba. Ez szintén igaz egy cél
elérésénél. Dolgozd ki magadban, írd le, mit hogyan fogsz csinálni, hogyan jutsz
el egyik pontból a másikba. Kezd kicsiben, ez biztosan menni fog. Először ezt
csinálom meg, majd ha ez meg van, hozzákezdek annak és így tovább. (Ezt is
lehet lépcsőzetesen, hogy pl. ez a végcél és ez lesz az első dolog, amit tenni
fogok).
A térkép természetesen nem a motivációs tényező, de segít abban, hogy
eljuthass az adott helyre, elérhesd az adott célodat. Ha nem tudod hogyan
indulj el, akkor bele se fogsz fogni az utazásba vagy lehet, hogy félsz attól, hogy
el fogsz tévedni, ebben segít a „térkép”.
A térkép sajátossága, hogy
megmutatja, hogy hova akarsz eljutni, továbbá több variációs lehetőséget
nyújt, hogy hogyan juthatsz el oda. Mindez megerősít majd, hogy valóban
eljuthatsz a célodhoz. A célra fókuszálás és hogy mindezt hogyan teszed majd
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meg, tovább erősíti a sikert. A lehetőség, hogy valamit elérj nem lesz addig
nagy, amíg nem látod, hogy hogyan érheted el az adott célt, ebben segít a
térkép.
Továbbá a térkép megmutatja, hogy hol állsz az adott pillanatban a kiinduló
ponthoz és a célodhoz képest és amennyiben egy útvonal nem sikerülne,
további lehetőségeket kínál, hogy elérd a célodat – segít hogy mindig a célra
fokuszálj és hogy valóban célba érj.
Az akció terv kidolgozásánál képzeld el, hogy megvalósítottad már az apró kis
célokat, mielőtt belekezdenél. Nem kell mindet egyszerre, hanem fokozatosan.
Érezd át milyen érzés, lásd magad, hogy ezt már elérted.
Amit fontosnak tartasz, azt kezd el megvalósítani, nem holnap, meg majd
következő hónap elején, hanem most! Ha valóban lelkesedsz a célodért, akkor
ez könnyen fog menni.

Egy pár jó tanács az első lépéshez
Sokan egyszerűen még mindig félnek nekikezdeni a megvalósításhoz, tartanak
megtenni az első lépéseket.

A célra fókuszálj, erre a kis időre kapcsold ki a külvilágot. Ezt most csakis
magadért teszed, a saját örömödre.
Kis célokat tűzz ki magadnak először, ezeket könnyebb elérni és mégis közelebb
visz a nagy célhoz. Ha a kis cél is túl nagynak tűnik, bontsd azt is több részre.
Ha van egy célod és tervet készítesz hozzá tedd úgy, mintha pl. egy
megbeszélésen lennél és a csoportnak az a dolga, hogy minél több ötlettel
álljon elő. Csak most te vagy a csoport. Képzelheted magad más(ok) helyébe is,
ő vajon hogyan kezdene neki, mit tenne vagy én milyen tanácsot adnék neki,
hogy hogyan vágjon bele a dologba.
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Nem kell egyből a tökéletességre törekedni. Fokozatosan fogsz fejlődni a
megvalósítás közben és csiszolni is fogsz talán a végső célon is. Ez teljesen
rendben van. Ha nem törekedsz egyből a tökéletességre, akkor bátran el fogod
tudni kezdeni a terved és nem fog zavarni, hogy valami még nem úgy alakult,
ahogy eltervezted. A lényeg, hogy már elkezdted csinálni! Ebből fogod meríteni
az energiát, mivel élvezed azt, amit teszel.
A túl sok gondolatban való tervezés helyett, kezd el a gyakorlatban a
megvalósítást. A gyakorlatban derül ki sok minden, hiába tervezel előre meg
mindent.
Azért lankad sokszor a lelkesedés, mert a megfogalmazott cél túl általános,
nincs ereje. Olyan célt kell találnod, ami az ÁLMOD, mert csak ez fog erőt adni,
hogy meg is csináld és lelkesedj. Nem az az érdekes, hogy mi a célod, hanem az,
hogy milyen hatással van Rád! (A művész nem azért teremt, hogy másoknak
örömöt okozzon vagy megfeleljen nekik, hanem hogy kifejezze saját magát!) A
homályosan, csak körvonalakban megfogalmazott
céloknak nincsen meg az az erejük, ami szükséges a
megvalósulásukhoz. Mindig el lehet dönteni, hogy
mennyire „erős” a cél, amit kitűztél, nézd meg
hogyan érzed magad tőle.
És még egyszer a kitűzött cél megálmodásánál : a
saját álmodat éld, ne másét! Senkinek nem kell
megfelelned!
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Gyakorlati jó tanácsok
A fokozatosság elve
Biztosan megesett már veled az, hogy az
elején hatalmas energiával fogtál bele
valamibe, úgy érezted semmi sem állhat
az utadba. Aztán később csökkent a
lelkesedésed, ha netán akadályba ütköztél vagy úgy gondoltad, hogy nem vagy
elég jó az adott dologhoz.
Egy jó tanács, hogy ha óriási lelkesedést érzel, kicsit fogd vissza magad, ne
kezdj el egyszerre teljes gőzzel ténykedni az adott dolgon. Nyugodj meg egy
kicsit. Jó példa erre a fogyókúra. Először sokan úgy vágnak neki, hogy „Az első
hónapban leadok 10 kilót”, vagy „Tanulok naponta legalább 2 órán keresztül
egy idegen nyelvet.” Kezd el kicsiben, még ha nagyobb is a lelkesedésed. Így
később is tudod tartani a tervet. Pl. hogy maradjunk a fogyókúránál, kezd csak
havi 2-3 kiló fogyással, ha le szeretnénk adni 20 kilót. Vagy csak napi 15 perc
tanulással, ha meg szeretnél tanulni egy idegen nyelvet. Sok ember számolt be
arról, hogy így sokkal tovább megmarad a kezdeti hatalmas lelkesedés és nem
válik teherré a cél megvalósítása. Továbbá, mivel kicsiben kezded el, később is
tartható lesz a tempó, nem fogod azt érezni, hogy most kevesebbet tettél a
célodért, mert ez a kis lépésenkénti előremenetel mindig tartható lesz a
jövőben is. Ezért működik olyan jól.

A hozzáállás saját magaddal
szemben
Miután elértél egy-egy részeredményt,
legyél büszke magadra és ne azt nézd,
hogy még nem érted el a végső
eredményt. Legyél saját magad
„legjobb barátja.” Ennek megfelelően
kezeld az eredményeidet is és bátran dicsérd meg magadat.
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Az örömforrás
Céljaid megvalósításán akkor ténykedj,
ha
nyugodt
állapotban
vagy.
Semmiképpen se akkor, ha éppen
stresszel teli napod volt. Így csak a
stresszes állapotot viszed át vágyaid
megvalósításába és ezt az érzést építed
bele a folyamatba. Amikor nem érezd jól magad, inkább aludj egyet, kapcsolj ki
egy időre, (pl. zene hallgatás, mozi, sport).

Ne agyalj annyit
Lehet, hogy lesznek napok, mikor egyszerűen nem tudod
magad rávenni, hogy nekiállj a kitűzött célnak. Pl. fogyás
esetében – „ma nincs kedvem elmenni kondizni.”
Ilyenkor egyszerűen ne agyalj annyit, szedd össze az
edzőruhát és indulj el a terembe. Ott majd ráérsz
gondolkodni, de persze ilyenkor már nem fogsz
morfondírozni annyit, hanem mindenképpen csinálsz
valamit, ami előre visz.

Lappangó beidegződés
Ha esetleg van valamilyen lappangó beidegződés, hogy az adott dolog, amit
kitűztél magadnak az bűn vagy nem erkölcsös, akkor ezt vedd górcső alá.
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Külső megerősítések
Sok embernek nyújt segítséget, ha a szobájának falára, az irodájában egy vagy
több képet kitesz a végső céljáról. Ugyanide tartozik a megerősítések ismétlése,
hallgatása a kocsiban, a villamoson, esténként vagy sport közben pl. futásnál
stb.
Bátran merjük ajánlani Louise L. Hay és Ábrahám CD-ket, illetve a youtube
szeretetiskolaja csatornán lévő videókat pozitív megerősítések céljából.
https://www.youtube.com/user/szeretetiskolaja

Az imagináció fontossága
Képzeld el, milyenné szeretnél
válni és bújj bele ennek az
embernek a bőrébe csupán 5
percre naponta, majd ezt is növeld
fokozatosan. Viselkedj úgy, beszélj
úgy, legyen olyan a testtartásod,
öltözködj úgy, érezd át teljes
valójában milyen érzés azzá válni,
akivé szeretnél lenni.

Kiegészítő anyag az imagináció fejlesztésére
Az imaginációt lehet fejleszteni, nem született képesség. Ha nem használja
valaki, akkor akár csak az izom, idő elteltével kevésbé működik olyan jól, mint
pl. gyermekkorban.
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Hogyan lehet fejleszteni?
1) Érzékelés, minél szélesebb spektrumban – hallás, látás, stb., fogd meg az
egyik ruhádat , érezd a ruha anyagát, nézd meg milyen a mintázata, milyen az
illata, ezt tedd rendszeressé a mindennapi életben. Ha pl. sétálsz egy utcán,
legyél figyelmes mindenre.
2) Mikor beszélgetsz, használj minél érzékletesebb, színesebb szavakat, minél
pontosabban írj le valamit és beszélj lelkesen az adott dologról.
3) Hunyd be a szemedet és idézd fel a tárgyakat, mi hol van, mi hogy néz ki a
szobában, ahol éppen most vagy minél részletesebben.
4) Vegyél a kezed közé egy tárgyat és becsukott szemmel vizsgáld meg.
5) Nézd csukott szemmel a tévét.
6) Vesd papírra a gondolataidat, de ne legyen olyan, mint egy napló az
életedről, hanem a gondolataidat, ötleteidet írd le.

Közösség
A pozitív stressz sokaknak segít az
előrelépésben és hogy ne lankadjon a
lelkesedés. Ha valaki úgy érzi jobban képes
valamit megvalósítani egy csoportban vagy
többed magával, tegye azt. Csatlakozzon
hasonló érdeklődésű csoporthoz.
A csoportba való tartozás mindenképpen pozitív, hiszen a külső pozitív stressz
erősíti a bennünk lévő motiváltságot.
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A cél lebegjen a szemed előtt
Ha elkapna a kedvtelenség, a „semmi értelme az egésznek” érzése, egyszerűen
ne foglalkozz vele. Az egész csak egy gondolat, aminek te adsz energiát, ha
továbbra is csak ezen gondolkozol.

Pozitív hozzáállás
A kliséket nélkülözve csak annyit, hogy ha rajta kapod magad egy hátráltató
gondolaton, érzésen, nézd meg mi az, amitől abban a helyzetben jobban érzed
magad-itt nem kell egyből a végső célra gondolni. Elég csak egy apró kis
gondolat, amitől már jobban érzed magad. Azt vedd észre, hogy egyszerűen
jobb érzés, ha pozitívan állsz hozzá, és végső soron mindig az érzés az, ami
fontos. Hiszen ezért akarod a célodat is
elérni, az érzés miatt.

Gyakorlat: egy kis mentális
nagytakarítás
Szánj rá egy napot (valószínű kevesebb is
elég, hogy megértsd milyen gondolatok
vannak túlsúlyban és hogyan lehet korrigálni ezeket) amikor megfigyeled
gondolataidat az adott céllal kapcsolatban. Írd le (nem muszáj) a negatív
gondolatokat és helyettesítsd őket pozitívakkal. (Pl. „az a baj, ez nem fog
menni, hülye vagyok,” stb. ezek helyett kezdj el építő szavakat használni, mint
pl. „képes vagyok rá, bízom magamban, büszke vagyok magamra,” stb.)
A gondolatoknál maradva mindig tartsd szem előtt, hogy mit nyersz célod
elérésével. Ez mindig segít fenntartani a motivációt.

1) A pozitív gondolkodás terjedjen ki minél több területre az életedben. Legyél
szelektívebb, hogy mit hallgatsz meg, mit nézel meg és miket olvasol el.
Kezdheted azzal, hogy a héten a TV híradót nem nézed meg. (Ezt le lehet
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csökkenteni nullára.) És így tovább. Figyeld meg, hogyan érezed magad egy TV
híradó után. Jól? Kétlem. Helyette számtalan TV csatorna áll rendelkezésre,
ahol sokkal kevesebb negatív információt tudsz befogadni.
(Próbaképpen, csak 3 napig ne hallgass semmilyen híreket és ne foglalkozz
azzal, hogy mi történt a külvilágban. Figyeld meg, hogyan érezed magad 3 nap
múlva! ) Ugyanez igaz a könyvekre, magazinokra, sőt még a zenére is, amit
hallgatsz. Olvass sikertörténeteket, felemelő sztorikat.
2) Kerüld a negatív, panaszkodó emberek társaságát. Ha úgy érzed, nem akarsz
megsérteni valakit, hogy nem hallgatod végig, jelentsd ki előtte (akár
társaságban is), hogy „most tanulom azt meg, hogy olyan dolgokra gondolok és
olyan dolgokról beszélek, ami örömöt okoz, mert ez kihatással van arra, hogy
milyen dolgok történnek velem a jövőben, hogy hogyan érzem magam. Ez nem
azt jelenti, hogy nem kedvellek vagy hogy én másnak képzelem magam, csupán
szeretem jól érezni magam.”
3) Ne élj a múltban. Előfordul, hogy sokszor kalandozol el a régmúltban, főleg a
sérelmeiden? Ez lehet, hogy gyakran képezi párbeszédeid témáját is? Felesleges
már iskolai, munkahelyi vagy párkapcsolati sérelmekre gondolni, erről beszélni
másoknak. Ezzel csak ezt az érzést erősíted és teret adsz annak, hogy ez a
jövőben is megismétlődjön. Helyette válassz olyan témát, hogy mit szeretnél
elérni, milyen jó dolog ért a mai napon. Milyen jól esett az egyik étel, amit ettél.
Milyen jó volt a film, amit láttál, stb.
4) Sokszor a pesszimista gondolkodó egyszerűen azt mondja, hogy nem tud
optimista lenni, amikor ennyi rossz dolog van körülötte. A gondolkodás,
akárcsak sok minden más, gyakorlás kérdése. Nem azért nem tud optimistán
gondolkodni sok ember, mert képtelen rá, hanem azért mert nem gyakorolta
eleget illetve a negatív hozzáállást gyakorolta többször. Itt is kövesd az apró,
lépésenkénti előremenetelt. Kezd egy pozitív gondolattal egy hétig, majd kettő
és így tovább.
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Határidők felállítása
A részsikerek elérésére tűzzünk ki egy-egy
határidőt. Ez szintén, mint egy pozitív
stressz, segít betartani, amit kitűztünk
maguk elé. (Főleg, ha nyilvánossá tesszük a
határidőt! Elmondjuk másoknak, stb.)

Hogyan kezeld a negatív kritikákat?
Általánosságban is elmondható, hogy ha egy negatív kritikával elkezdünk
foglalkozni, akkor abból semmi jó nem sülhet ki. (Hiszen te is a negatív energiát
erősíted ezzel magadba, mikor belebonyolódsz.) El kell ismerni azt, hogy
valóban mindenkit befolyásol a kívülről jövő kritika, legyen pozitív vagy negatív.
De abban a pillanatban, amikor ezt meghallod, már te adsz neki további
energiát azzal, hogy erre gondolsz vagy válaszolsz rá, leállsz vitatkozni.
Természetesen állj ki magadért, ha valamit teljesen hamisnak vélsz, de még
ilyenkor is fogd nagyon rövidre.

Magadra hallgass, ne dőlj be a rosszindulatú kritikáknak.
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Gondolj bele, hogy mikor szoktak az emberek kritizálni másokat. Amikor saját
maguk nem érezik jól magukat a bőrükben. Akkor kerülnek elő azok a
gondolatok, hogy jaj, milyen „hülye a főnököm”, vagy „a kolléganőm a
munkahelyen.” Vagy mennyire rossz az éppen aktuális kormány vagy az előző
mennyire rossz volt. Amikor valaki jól érzi magát, akkor nem lesz mérges, nem
azon gondolkozik, ami bosszantja vagy ha netán valaki véletlenül rálép a
cipőjére vagy betolakszik elé kocsival vagy negatív kritikával illeti meg nem
foglalkozik ezzel. Ha valaki jól érzi magát, akkor ügyet sem vet az ilyen dologra.
Amikor kritizálnak téged negatív értelemben, az tényleg sokkal jobban szól a
kritikusról, mint rólad. Ha egy olyan kritikát kapsz, ami „negatív”, de igaz az
sokkal inkább elgondolkoztat. A rosszindulatú kritikáknál, azért érezed rosszul
magad, mert arra a kritikára összpontosítasz és benned lévő belső éned
ellenkezik azzal, amire ilyenkor gondolsz. Pl. ha azt mondják rólad, hogy „Te
semmihez nem értesz, nem vagy jó semmire” akkor mivel te is erre gondolsz a
kritika elhangzása után, ezt erősíted meg saját magadban, de legbelül tudod,
hogy ez nem igaz. Ha megfigyeled ezt a folyamatot a legközelebbi „kritikánál”
észre fogod venni, hogy valóban így működik a dolog és nem kerülsz abba a
lehangoló állapotba, mint esetleg régebben.
Az elhangzott negatív kritikánál ne harcolj a kritika ellen, mert ez még további
ellenállást szül. Néhány konkrét tanács, hogy mit lehet tenni:
1)
A negatív kritikánál sokszor alkalmazzák a „trükkösebb” emberek a fél
igazság módszerét. Mondanak rólad valamit, ami félig igaz, hiszen tényleg így
cselekedtél vagy így viselkedtél, de az abból származó saját konklúziója az
embernek, már nem igaz. De mivel volt benne igazság el kezdesz rajta
morfondírozni, hogy akkor most ez tényleg így van. Ilyenkor az elhangzottak
egészét nézd meg. Igaz ez valójában? Nem csak a fele, hanem úgy, ahogy
elhangzott?
2)
Mindenki tisztában van azzal, hogy kik azok az emberek, akiknek ad a
szavára és kik azok, akijére nem. Ha ezt átgondolod, észre fogod venni, hogy
akiknek adsz a szavára, sosem fognak téged rosszindulatú kritikával illetni. A
többi embernél meg igaz az, hogy a kritikájuk saját magukról szólnak, nem
rólad.
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A családi nyomás
Néhány ember azt állítja, hogy egyszerűen nincs ideje rá, hogy a saját vágyaival
foglalkozzon, mert leköti a munka és a család teendői.
Erre nincs „formula”, de 2 tényező fontos szerepet játszik a végcél elérésében.
1)
Csak olyan dologgal foglalkozz, amit valóban szenvedéllyel tudsz végezni.
(Amint már korábban említettem, mindenkinek van ilyen szenvedélye. Nem
igaz, hogy nincs, csak van olyan ember, aki magát érzi kicsinek a
megvalósításához vagy azt mondja magának, hogy én már túl öreg vagyok
ehhez. Pl.: lehet egy hobbi, mint a kertészkedés vagy főzés, motorozás,
lakberendezés, horgászat, bármi. A lényeg, hogy ilyenkor elfeledkezz egy kicsit
magadról és egyszerűen csak cselekedj, élvezd azt, amit teszel.)
2)
A szenvedélyedet iktasd be a napi vagy heti programodba úgy, hogy az
elsők között legyen. Amint elkezdesz a vágyaddal foglalkozni, már egyre jobban
fogsz szakítani rá időt, mert élvezed és ez ki fog hatni az életed többi részére is.

Ha megvan ez a két dolog, akkor vágj bele és
kezd el csinálni! Ennyi az egész!
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A két fő kifogás

I.)

De hát nincs elég akaraterőm!

1) Fókuszálj a célra. Mit nyersz azzal, ha
megvalósítod az álmodat? Hogyan fogod
érezni magad? Mi változna meg az
életedben ettől? Ha ezekre gondolsz,
biztosan átbillensz a tehetetlenség
érzéséből. Sokan félnek és azért nem
kezdenek bele valamibe, mert úgy érzik
nem tudnák az adott vágyukat jól
megvalósítani. Ha ez nálad is így van, akkor csináld meg a legjobb képességed
szerint, nem baj, ha nem annyira jó az eredmény – a cselekvés a fontos. Tedd
fel a kérdést, mi jobb, ha megcsinálod, de nem annyira jól (nézőpont kérdése)
vagy egyáltalán nem csinálod meg.

2) Vannak, akik sokszor azért kétkednek magunkban, illetve gondolják azt, hogy
ehhez nincs elég akaraterejük, mert túl nagy célt tűztek ki maguk elé, túl
hirtelen. Az agy mindezt egyszerűen nem hiszi el, hiszen erre még nem volt
példa a múltban, hogy ilyesmit képes legyen véghezvinni az illető. Ezért
könnyítsd meg a dolgodat. Tedd elhihetővé, hogy erre bizony te is képes vagy.
Itt is az apró célok jelentik a megoldást. Ezeket képes leszel megvalósítani.
3) Bocsásd meg magadnak az esetleges – sokszor csak általad vélt – kudarcot
vagy visszaesést. Nem ez fog téged minősíteni. Ha meg is történt a dolog, kezd
akár előröl az egészet, az első lépéstől.
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II.) Semmi sem tud lelkesíteni az
életben, egyszerűen, nem élvezem
az életem. Hogyan legyek lelkes az
életemért?

Vannak, akik azt mondják, hogy nem élveznek
szinte már semmit, semmi sem tud igazi örömöt nyújtani nekik.
Itt is visszaköszönnek az előzőben elmondottak. A lényeg, hogy tényleg
működnek, ha csinálod és nem csak beszélsz róla.

Az apró, kis pozitív változások
Az elején ezek a kis pozitív változtatások az életedben meghozzák a
momentumot, ami beindítja a többi változást is. Pl.: kezd azzal, hogy egy kicsit
változtatsz az étrendeden, kicsit elkezdesz tornázni, 2 hetente elmész egy
masszázsra, elkezded írni a saját könyvedet vagy internetes blogodat.

Negatív gondolkozás megszüntetése
A régi rossz szokásodat cseréld ki újakkal, amik a hasznodra vannak. Ne
ellenkezz a régi szokásoddal csak egyszerűen csinálj helyette mást! Ez a kulcsa,
hogy működjön a dolog. A régi szokások berögzültek és nem érdemes egyik
napról a másikra „háborút” indítani ellenük. Viszont fokozatosan, egy másik jó
szokással helyettesíteni tudod.
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1)

A dolgok pozitív oldalának észrevétele.

2)
Testmozgás! Energiát viszel vele az
életedbe. Sokan ódzkodnak a testmozgástól, de
már akár napi 10-15 perc is rengeteg energiával
tölti fel az embert. Megéri!

3)
Tölts több időt a környezetedben lévő pozitív emberekkel és kevesebbet
a negatív emberekkel. (Pl. Család, kutya, barátok, hasonló érdeklődésű klubok.)
4)

Ha elfáradsz, fáradtnak érezed magad, kapcsolódj ki, pihenj.

5)
Ha teheted végezz önkéntes munkát, akár csak egyszer egy hónapban.
Felvillanyozó hatása van, ha segítesz másokon és ezt minden ellenszolgáltatás
nélkül teszed. Sok ilyen önkéntes tevékenységre van lehetőség. Keress rá az
interneten, biztosan találsz számodra megfelelőt. (Nem csak ételosztás létezik.)
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Hogyan valósítsd meg a céljaid?
A személyes tanácsadó:
Kérj tanácsot olyantól, akiben megbízol. Ha
úgy érzed, lehet egy személyes edződ is,
mintha
sportolnál!
Sokszor
a
legkézenfekvőbb dolgokat sem látja az
ember, ha saját magáról van szó. Ha van
olyan ember az életedben, akiben megbízol
és adsz a szavára, kérj tőle tanácsot, megkérheted, hogy legyen a személyes
edződ, míg el nem éred a célodat.

Komfort zóna elhagyása
Hagyd el a komfort zónádat! A kihívás fog
előrelendíteni és az elhatározás, hogy
kiteszed magad a kihívásnak. Próbálj ki
valamit, amit magadtól soha nem tennél,
pl. vadvízi kajakozás, házimunka egy
részének – pl. a férfiaknak porszívózás rendszeres elvégzése, bármit, ami kizökkent a meglévő komfort zónádból és új
aspektusát fogod megismerni önmagadnak. Plusz, rájössz, hogy ez nem is volt
olyan vészes. A komfort zóna elhagyása stimulálja az agyat, hogy más
szempontból is meg tud közelíteni a vágyad elérését, mi több a legtöbbször
sarkall a vágyad megvalósítására (jobban fogod tudni, hogy mit is akarsz
valójában).
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Tegyél proaktív lépéseket
Ne várj arra, hogy majd történik valami,
valakivel majd találkozol vagy kapsz egy égi
jelet, hanem tedd meg az első lépéseket, te
magad. Ez teremti meg a lehetőséget, hogy
találkozz majd valakivel és további lendületet
kapjon vágyad megvalósítása.
Ne forszírozd a dolgokat. Az erőfeszítés nem a cselekedetben kell, hogy
tükröződjön. A tudatos gondolkodáshoz, saját érzelmeid megfigyeléséhez, kell
az „erőfeszítés”, ekkor kell az akaraterő, hogy gyakorold saját magad
megfigyelését és tudatosan éld a napjaidat.

Játék az egész
Ha ez segít, próbáld meg az egészet felfogni úgy, mint egy játékot és ezzel
leveszed a terhet magadról, hogy túl komolyan vedd az egészet. Így
szabadabban áramlik benned az energia – nincs benned erőfeszítés és ezzel
ellenállás – így kreatívabb leszel és boldogan teszed a dolgodat.

Részfeladatok befejezése
Ha valamit elkezdesz, azt fejezd is be. A hátrahagyott, félbehagyott dolgok sok
energiát vesznek el – mivel többször is arra fogsz gondolni. („Ú, még ezt nem
fejeztem be.” Válassz más „mantrát” magadnak.)
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A jelenben élni
Mit jelent a jelenben lenni, a „mostra” koncentrálni? Azt, hogy nem aggódsz a
jövő miatt és nem rágódsz a múltbéli sérelmek miatt. A „mostból” hozod ki a
legjobbat, itt a „mostban” érzed jól magad.

Kezd el jól érezni magad itt és most.

Megerősítések
A megerősítések nagyon hasznosak tudnak lenni. Ha rá akarsz tenni még egy
lapáttal, egy-egy megerősítésnél keress példát, amikor az a valami már
megtörtént veled. Pl.: „Büszke vagyok saját magamra”- nézd meg, hogy ez
mikor történt meg veled vagy jelenleg is mire vagy büszke, „Gyönyörű vagyok”
– idézz fel olyan helyzetet, amikor mások szépnek találtak, stb. így jobban
elhiszi majd az agy, amit állítasz. Ezt alkalmazd rendszeresen, írd le minden nap
vagy gyakran, azt hogy milyen konkrét dolog történt, ami megerősíti a pozitív
állításodat.
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Apró dolgok, ami segítenek
A saját hozzáállásod a meghatározó a sikert
illetően, a saját gondolataidat vagy képes
100%-ban befolyásolni. Ebben rejlik minden.
A belső korlátok ledöntésében nagy szerepet
játszik, hogy mekkora önbizalmad van,
hogyan látod saját magadat. Az önbizalom növeléséhez adunk egy pár jó
tanácsot, amivel még ha magától értetődő is, növeli fogja az önbizalmadat.

Kezd a külsővel
Ha valakinél esetleg ez a végső cél, hogy le
szeretne fogyni, jól akar kinézni, akkor is van
néhány dolog, amivel már elkezdheti a
„szépülést”. A külső megváltoztatása hat
belsődre is. Jobban fogod magad érezni a
bőrödben.
Bár elég egyértelmű, de egy alapos fürdő,
nőknél apró sminkelés, fodrászat, műköröm, stb., szép ruhák viselése máris
megnöveli az önbizalmat, hiszen jobban fogod magad érezni, legyen szó
bárkiről is.
Adj a külsődre, figyelj oda. Nem kell persze minden alkalommal úgy kiöltözni,
fodrászhoz menni stb., mintha életed randevújára készülnél, de ha odafigyelsz a
külsődre ez vissza fog hatni a belsődre is.

A gondolatok
A pozitív hozzáállásról is esett már szó, de itt is fontos megismételni, hogy vedd
észre tudatosan, hogy milyen negatív, hátráltató gondolataid vannak az adott
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témával (vagy akár általánosságban is) kapcsolatban és helyettesítsd őket építő
gondolatokkal. Csak az elején fog egy kis erőfeszítést igényelni ez. Később saját
magad is észre fogod venni, hogy már nem érezed jól magad, ha valaki
panaszkodik a társaságodban vagy ha éppen arról számol be a hírek, hogy
milyen baleset történt egy távoli országban. A pozitív hozzáállás még akkor is
visszaköszön majd, ha esetleg kudarc érne. Lehet, hogy magad alatt leszel egy
kis ideig, talán egy-két napig is, de mivel már elindítottad a folyamatot és
tudatosan figyelsz a gondolataidra, érzéseidre, a pozitív gondolat és érzés, hogy
jó dolgok történnek veled ismét dominánsá válik, mivel végső soron ezt
szeretnéd elérni. Mindig segít az a kérdés, hogy „mit is akarok valójában”?

A gondolataidból építed a jövődet.

A napi belső párbeszéd
Mindenki beszél magában, saját magával. Kérdéseket teszünk fel magunknak és
ezeket meg is szoktuk válaszolni. Gondolataink és ezek a belső párbeszédek
határozzák meg sokszor a hangulatunkat és anélkül hogy tudatosan figyelnénk
ezekre a dialógusokra, a legtöbbször ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel
magunknak és természetesen ugyanazokat a válaszokat kapjuk is meg.

A belső párbeszéded minősége árulkodik az
alapvető érzelmi állapotodról.
A kérdésben található a megoldás. Ha
tudatosan építő jellegű kérdést teszel fel
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magadnak, akkor a tudatalatti is építő válaszokkal fog előrukkolni.
Pl.: ha azt a kérdést teszed fel, hogy „miért nincs több pénzem?”, akkor a
válaszok lehetnek pl.:
- mert nincsenek gazdag szüleim,
- rossz az állásom,
- rendszeresen túlköltekezem,
- a gazdagsággal csak baj jár, ez a lelki fejlődésemre rossz hatással lenne.
De ha úgy teszed fel ugyanezt a kérdést, hogy mit tegyél azért, hogy több
pénzed legyen, akkor a válaszok is mások lesznek. Ugye milyen nagy, a két
kérdés közötti különbség? Az első egy passzív, állapotot leíró feltevés. A
második egy cselekvésre ösztönző, konstruktív utalás. Alkalmazd ezt a módszert
mostantól és ugrásszerűen javul az élethelyzeted és a hangulatod.

A testtartás
Húzd ki magad és legyél büszkék arra, aki vagy. A testtartásod nagymértékben
javítja a közérzeted és ezzel növeli az önbizalmadat.

Egy értékes „hobbi” felvétele
Sajátíts el egy pozitív hobbit. Pl.: „hetente háromszor 15 percet sétálok, futok,
mozgok.”
Pl.: minden lefekvés előtt őszintén imádkozol, vagy 3 olyan dolgot felsorolsz
magadban, amire büszke vagy.
Bármi, amiről tudod, hogy mindig jó kedvre derít vagy még jobban érzed magad
tőle.
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A tudás megszerzése
Mindenki tapasztalta már, hogy mekkora önbizalmat jelent, ha szakértője egy
adott témának. A megszerzett tudás adja sokszor a legnagyobb önbizalmat. Ha
van olyan terület az életedben, amiben úgy érezed, hogy van még mit tanulni,
kezdj neki. Olvass az adott témával összefüggő irodalmat, menj el tanfolyamra,
kérdezz fórumokon, keress rá az interneten. Még akkor is meg tudod ezt tenni,
ha ez nem függ össze teljesen az adott céloddal. Lehet egy teljesen különálló
dolog. Ez is növelni fogja az önbizalmadat.

Mások motiválása
Ha találkozol valakivel, akkor bátran motiváld őt is. Gyakran így tanulsz a
legtöbbet, ha tanítasz. (Ilyenkor a hitelesség miatt is, magadat fogod motiválni.)
Azzal, hogy meglátod és kiemeled a másik erősségeit, jó tulajdonságait, te is
jobban fogod érezni magad és rendkívül felvillanyozó a segítő szándék.

Ha van olyan tennivalód, amit már régóta halogatsz, akkor
azt tedd meg.
Adj helyet az újnak. A dolgok halogatása hasonlít az állóvízhez. Engedj utat az új
energiáknak. Hidd el, nem fogsz belehalni és amint megteszed, jobban fogod
érezni magad.
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Gyakorlat
Írd le mi az, amit már régóta halogatsz, és
tervezd be a következő egy hetedbe, hogy ezt
elintézed.

Tegyél rendet magadban és magad körül is
Rend a lelke mindennek. Senki sem szereti a káoszt
maga körül. Mindenki szereti a tisztaságot és a rendet.
Tegyél rendet a szobádban, a lakásodban, az
irodádban, stb. Ez a változás az életedre is hatással
lesz.

Gyakorlat
Ezt is kezdheted kicsiben, először tegyél
rendet pl. a ruhásszekrényedben, amit már
régóta nem hordasz, szabadulj meg tőle. Majd
fokozatosan haladj lakásod többi részébe is.
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Mit tegyél, ha mégis
magad alatt vagy?
Valószínű, hogy nem lesz mindennap
felemelő. Nem az a szándékunk, hogy
mézes-mázos ígéretekkel elhitessük, hogy
mostantól 100%-ban rendben lesz minden az életedben.

Mikor rosszabb napod van, akkor se csüggedj. A múltban is volt már ilyen mégis
túljutottál rajta.
Ha olyan napod van, amikor kicsit rosszabb a közérzeted, pihenj egyet.
Lehetnek még hullámvölgyek, de mindez nem azt jelenti, hogy most rosszul
csináltál valamit és nem fog sikerülni, amit elterveztél. Ne feledd ilyenkor is tiéd
a döntés, hogy még jobban „befordulj magadba” vagy egyszerűen csak hagyod
a dolgokat és olyasvalamit teszel, amitől egy picivel jobban érezed magad vagy
olyasmit, ami teljesen el tudja vonni a figyelmed. (Pl. rendrakás, játszol a
kutyáddal, elmész sétálni, megnézel egy pozitív!!! filmet.) A nagy dolgokhoz
sokszor idő kell. Sokan belestek már abba a helyzetbe, hogy nagy elszántsággal
elkezdtek valamit csinálni, de ahogy egy rossz napjuk volt, elvesztették a
kedvüket az egésztől. Gondolj arra, hogy semmit sem lehet azonnal
megcsinálni. Egy festmény, egy zenemű, egy sportoló eredménye, mind-mind
hosszabb időt vesz igénybe. Ez igaz akkor is, ha valaki az életét szeretné egy
boldogabb mederbe terelni. Saját magadon dolgozol, magadból akarsz
„valamit” csinálni. Ehhez idő kell, nem kell bepánikolni, ha nem megy hirtelen
és még nem tartasz ott, ahol szeretnél. Gondolj bele, hogy nem tennél így pl.
egy festmény megfestésénél, akkor miért tennéd önmagaddal.

1) Ha tudsz, menj el egy kis időre. Lehet ez pár nap vagy akár egy hét is. A
környezetváltozás meghozza a hangulatváltozást is. Már önmagában segíteni
fog, hogy a napi rendszeres tevékenység helyett valami mással foglalkozol. A
környezet váltás a gondolatmenetet is kizökkenti, így vissza tudod nyerni a
lelkesedésedet.
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2) Aludj egy jót, menj el egy masszázsra,
kapcsolj ki! Túl sokszor fordul elő, hogy
egy napra akár két, háromnapi teendőt is
elvállal az ember és persze, hogy ki fog
merülni. Ilyenkor pihenj, ne strapáld
agyon magad.

3) Tornázz, menj el futni vagy úszni. Az
ilyen jellegű testmozgás nemcsak hogy
energizál, hanem a gondolatmenetet is
megszakítja és ezzel véget vet a további
gátló gondolatoknak.

4) A bűnbak keresése sose működik, mert azt
hiteted el magaddal, hogy alapjában véve rajtad
kívül álló erők határozzák meg az életed.

5) Gondold végig, mi van, ha végleg lemondasz az álmaidról és még csak meg
sem próbálod elérni céljaidat. Vajon tényleg ezt akarod? Ha az előzőkben
felsoroltak egyikét vagy akár többet is megcsinálod, akkor már kicsit jobban
fogod magadat érezni és ezután már végig tudod gondolni, hogy mit is akarsz
valójában. Visszahúzódni vagy megvalósítani a céljaidat.
6) Jó játék lehet az, ha egy ellenlábast nevezel ki saját magadban, mikor azon
kapod magadat, hogy magad alatt vagy. Mint pl. egy bírósági
tárgyalóteremben. Hagyd érvelni az „angyalt” is ne csak az „ördögöt”.
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7) Ha valami probléma merülne fel az
életedben, ne ess egyből kétségbe.
Feleslegesen ne képzeld el a legrosszabbat –
már ha létezik ilyen. Nem dőlt össze a világ,
holnap is lesz nap. És ne ostorozd magadat
(másokat se, ha esetleg előfordul, hogy így
vezeted le a feszültséget). Nem az élet vagy az
égiek gördítenek akadályokat eléd, hogy
keresztbetegyenek neked, egyszerűen az élet ilyen. Lépj tovább ezen!

Egy nagyon jó módszer, ha egyszerűen csak elmész egy hosszú sétára. A
mozgás, a levegő teljesen más energiákat mozgósít, aminek hatására jobban
fogod érezni magadat. Sétálás közben a kar és a láb ellentétes mozgást végez,
aminek a hatására az agyban elektromos aktivitás megy végbe, ami
harmonizálja a központi idegrendszert.
8) Ha van valaki, akivel meg szoktad
beszélni a dolgaid, akkor ezt a helyzetet
is beszéld át vele, kérj tőle tanácsot.
Ugyanezt megteheted pl. az interneten
egy fórumon. Már sokszor azzal
előbbre vagy, ha csak kiadod magadból
a gondjaid. Valószínű, hogy a hasonló
érdeklődésű emberek már átéltek
ilyesmit és fognak tudni jó tanácsot adni neked.

Továbbá, tedd fel magadnak a kérdést, „mit tehetek most ezzel kapcsolatban?”
A legcsekélyebbnek tűnő cselekedet is hasznos ilyenkor. Bármi, ami kimozdít a
tehetetlenség állapotából. Ne várj külső segítségre. Játszd el, hogy te vagy az,
aki segít neked, mintha másvalakin segítenél.
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Az összpontosítás ereje
Az, hogy mire fókuszálsz nagyban
meghatározza az érzelmi állapotodat.
Ha arra gondolsz állandóan, hogy
milyen sok teendőd lesz hétfőn,
akkor valószínű, hogy már a hétvégén
is rosszabbul érezed magad, ahelyett,
hogy jól éreznéd magad a bőrödben. Amire összpontosítasz nemcsak érzelmi
állapotodat határozza meg, hanem hatással van arra, hogy milyen
gondolatokra, dolgokra leszel fogékony – a belső vonzza a külsőt. Talán túl
egyszerűnek tűnik az egész, de tényleg működik.

Már tudsz mindent, ami kell az elinduláshoz. Kezdj neki!
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ARANYSZABÁLYOK

Nem lesz magától jobb a helyzet. Neked kell változtatnod. Ne várj
arra, amíg valami történi fog. Legyél Te a változás!

A sikereid az elért eredményeidnek köszönhető.
Az eredményeid a cselekedeteid következménye.
A cselekedeteid a gondolataidból származnak.

A motiváció azt jelenti, hogy valami motivál, cselekvésre ösztönöz, belülről!
1 – Hidd el, hogy mindez lehetséges! Ha már másoknak is sikerült, akkor neked
sikerülni is fog.
2 – Nem kell mindent betartanod, amit olvastál vagy hallottál, hogy így vagy
úgy csinálj valamit. Minden ember más és más, az itt leírtak útmutatók, amiket
a saját életed szerint fel tudsz használni.
3 – Az egyik legfontosabb dolog, hogy eredmények jelentkezzenek az életedben
az, hogy a személyiségednek is valamilyen szinten meg kell változnia, az egyik
legjobban bevált módszer, ha olyan szokásokat sajátítasz el, amik a javadat
szolgálják.
4 – Ismerd a saját korlátaidat! A vágyaidnak számodra hihetőnek kell lennie.
Feltehető, hogy szinte a nulláról kell elkezdened, de szinte mindenki így kezdte
és apránként haladt előre. Ezt tartsd szem előtt! Pl. ha anyagilag nem állsz jól,
akkor talán érdemes először azzal kezdeni, hogy havonta legyen 200.000 Ft
bevételed és nem olyan célkitűzéssel, hogy havonta keresel 1 millió forintot.
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5 – Lazíts! Ne siettesd a dolgokat. Szinte mindenhol azt olvashatod vagy
hallhatod, hogy rendkívül hamar eléred a célodat, pl. lefogysz 30 kilót,
milliomos leszel, vagy a könyved több százezer példányban fogy majd el, ha ezt
és ezt teszed. Ez elég ritkán van így. DE, ha az apró céljaidra fókuszálsz, akkor
lépésenként előre tudsz lépni és visszanézve már nagyon büszke leszel arra,
amit elértél.
6 - A cselekedet hozza meg a változást. Sokan hallgatnak személyiségfejlesztő
CD-ket, olvasnak el számtalan könyvet, járnak el kurzusokra, de a változás nem
jön el. A legnagyobb hiba az, hogy a cselekvés elmarad, mindent úgy folytatnak
tovább az életükben, mint addig, ezért fontos az apró szokások felvétele.

Sok sikert kívánunk!
Szeretet Iskolája

Elérhetőségeink:
www.szeretetiskolaja.hu
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