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Bevezetés a projektbe
A Better ACT than react projekt célja a hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgozó szakemberek támogatása, 
a pszichológiai rugalmasság fejlesztése, a stresszkezelés és az érzelemszabályozás egészséges módjainak 
elsajátítása.

A projekt révén, a hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgozó szakemberek pszichológiai rugalmasságát fej-
lesztjük, hogy sikeresebben megbirkózhassanak a stresszel, megvédhessék magukat a kiégéstől, és ezen 
képességeiket átadhassák azoknak a fiataloknak, akikkel dolgoznak. Emellett felhívjuk a figyelmet az élet 
értékeire, hogy elégedettebbek lehessenek a fiatalokkal való munkájuk során.

A hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgozó szakemberek napi szinten megküzdenek a munka és a magánélet 
egyensúlyának megőrzésével. A testi és szellemi fogyatékkal élő fiatalok, viselkedészavaros fiatalok, gyer-
mekvédelmi rendszerben élő fiatalok, kisebbségből származó fiatalok, illetve az oktatásban és alkalma-
zásban nem részesülő fiatalok mindennapos nehézségei sajnálatot, szomorúságot, akár haragot is kivált-
hatnak a velük foglalkozó dolgozókból. A hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgozó szakemberek elsődleges 
feladata, hogy munkájuk során testi és lelki támogatást nyújtsanak a rászoruló fiataloknak, éppen ezért 
ezen szakemberek számára nehéz lezárni és nem hazavinni a munkát a nap végén, nehéz nem magukkal 
cipelni a fiatalok problémáit. ‘’Legtöbb munkahely és megannyi élethelyzet valamilyen szinten stresszel 
jár és nyomot hagy a dolgozók körében, de ez a jelenség fokozottan jelen van azok között, akik érzelmileg 
megerőltető környezetben dolgoznak’’ (Moore & Cooper, 2002). A szakmaiság gyakorta összemosódik a 
dolgozók magánéletével, ami végső soron kiégéshez vezet. „A ‘kiégés’ kifejezés a 70-es években kezdett 
teret hódítani az Amerikai Egyesült Államokban, főképp a szociális szolgáltatások alkalmazottai körében” 
(Savicki, 2002). Annak érdekében, hogy a munkahely fenntartható legyen, elengedhetetlen, hogy megta-
lálják a munka és magánélet közötti egyensúlyt. Tekintettel arra, hogy mindeddig nem létezik egy nemzeti 
szintű útmutató, amely az ifjúsági dolgozóknak nyújtana segítséget, hogy hogyan kezeljék a napi stresszel 
és érzelmi megterheléssel járó munkájukat, szükségszerűnek véltük egy erre a célra létrehozott, érthető és 
könnyen alkalmazható eszköz kidolgozását. 

Azok a szakemberek, akik elsajátítják a pszichológiai rugalmasság képességét és ezáltal azt is, hogy hogyan 
kezeljék az érzelmeiket, képesek lesznek továbbadni ezt a képességet azoknak a fiataloknak is, akikkel 
együtt dolgoznak. Ezen képességek birtokában, a mindennapi életünk is több értelmet nyerhet és élvezhe-
tőbbé válhat, még ha nehézségekbe is ütközünk.  Az elfogadás és elköteleződés terápia (ACT) a “harmadik 
hullámos” kognitív viselkedésterápiák egy formája. Egy empirikus alapú pszichológiai beavatkozás, amely 
elfogadási és tudatos jelenlét stratégiákat alkalmaz elköteleződési és viselkedésmódosítási stratégiákkal a 
pszichológiai rugalmasság növelése érdekében.

A pszichológiai rugalmasság az a képesség, hogy tudatosan képesek vagyunk megélni a jelen pillanatot, a 
negatív gondolatoktól, érzésektől, testi érzetektől függetlenül, miközben az adott helyzet és a személyes 
értékek alapján válasszuk meg viselkedésünket. A tanulmányok azt mutatják, hogy a pszichológiai rugal-
masság az életminőséggel és a mentális jóléttel függ össze (Eilenberg, Hoffmann, Jensen, & Frostholm, 
2017; Forman et al., 2012; Hayes, Luoma, Bond, Masuda, & Lillis, 2006; Wicksell, Olsson, & Hayes, 2011).

Sajnos, a hagyományos személyes pszichoterápia rendszerint költséges vagy elérhetetlen a fiatalokkal 
dolgozók számára, főképp, akik vidéki vagy szerényebb körülmények között élnek. 

A számítógépes kognitív-viselkedésterápiás kezelések ígéretes eredményeket mutatnak a szorongásos és 
depressziós betegségek kezelésében, valamint a stresszkezelés egészséges módjainak kifejlesztésében 
(Newby, Twomey, Andrews, 2016). Ebből adódóan, ez a projekt is erre a modern megközelítésre fog épülni, 
hogy minél több ifjúsági munkás elsajátíthassa és alkalmazhassa az ACT terápia alapelveit saját maguk 
fejlesztésére és a fiatalokkal folytatott mindennapi munkájuk során.  
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Az ACT terápia a “harmadik hullámos” kognitív viselkedésterápiák egyike, melynek célja nem a nehéz 
érzések megszüntetése, hanem hogy legyünk jelen és megéljük azt, amit az élet hoz nekünk, és „elindul-
junk az értékes viselkedés irányába”.  Az ACT terápia arra biztatja az embereket, hogy legyenek nyitottak 
a kellemetlen érzésekkel szemben és tanulják meg nem túlreagálni a helyzetet, vagy elkerülni azt, ezáltal 
fejlesztve a pszichológiai rugalmasságukat. 

Az ACT terápia a haszontalan kontroll és elkerülő magatartásfajtákat célozza meg, fejlesztve a pszichológiai 
rugalmasságot az alábbi 6 egymással összefüggő alapfolyamaton keresztül:

1. Kognitív defúzió: tanulási módszerek elsajátítása gondolatok, képek, érzelmek, emlékek megeleve-
nítésének csökkentésére.

2. Elfogadás: engedni a nem kívánatos privát élmények áramlásának, anélkül, hogy küzdenénk elle-
nük. 

3. Kapcsolat a jelen pillanattal: az “itt” és “most” érzékelésére, megélésére való nyitottság (tudatos 
jelenlét) 

4. A megfigyelő én: Hozzáférés a transzcendens önérzethez, a tudat folyamatosságához, amely válto-
zatlan. 

5. Értékek: Felfedezni, mi a legfontosabb önmagunk számára

6. Elkötelezett cselekedet: Az értékeinkkel megegyező célok kitűzése és elérése, a tartalmas élet je-
gyében.

A projekt célja a hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgozó szakemberek támogatása, a pszichológiai rugal-
masság fejlesztése, a stresszkezelés és az érzelmi szabályozás egészséges módjainak elsajátítása.

A projekt révén, a hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgozó szakemberek pszichológiai rugalmasságát fej-
lesztjük, hogy sikeresebben megbirkózhassanak a stresszel, megvédhessék magukat a kiégéstől, és ezen 
képességeiket átadhassák azoknak a fiataloknak, akikkel dolgoznak. 

Ezt a célt, egy szellemi termék kidolgozásával érjük el: egy innovatív eszköz kidolgozásával, amely a pszi-
chológiai rugalmasság növelésére szolgál, és 2 részből áll: egy tananyag a fiatalokkal dolgozók pszicholó-
giai rugalmasságának fejlesztését segítő műhelymunkákhoz, amelyet az mobil alkalmazással együtt lehet 
használni. Az applikáció ACT terápián alapuló rövid gyakorlatokat tartalmaz, és háromféleképpen lehet 
majd alkalmazni: az ifjúsági munkás egyénileg, a fiatal egyénileg vagy csoportos foglalkozásokon. 

A tananyag és a mobilalkalmazás ingyenesen elérhető a projekt honlapján, és széles körben terjeszthető 
más ifjúsági munkások számára is, akik szeretnének stresszkezelési módszereket elsajátítani, és ezeket a 
készségeket továbbadni azoknak a fiataloknak, akikkel dolgoznak. 

A projekt várható hatása többek között az, hogy felhívja a figyelmet a stresszre, amellyel az ifjúsági dolgo-
zók mindennapi munkájuk során szembesülnek, a stresszel való megbirkózás egészséges módjainak elsa-
játítására és a mentális egészség megőrzésének fontosságára, különösen egy ilyen érzelmileg megerőltető 
munkakörnyezetben. 
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Bevezetés a képzési kézikönyvbe
Ezzel a képzési anyaggal és a hozzá tartozó mobilalkalmazással készen állsz arra, hogy megtartsd a Better 
ACT than react projekt műhelymunkáit iskoládban/civil szervezetedben/intézményedben.  A képzési kézi-
könyv 8 fiataloknak szóló műhelymunkát tartalmaz, amelyek az alábbi struktúrát követik:

•	 Célok
•	 Tartalom
•	 Időtartam
•	 Célcsoport
•	 Résztvevők száma
•	 Szükséges eszközök
•	 Tanulási módszerek
•	 További források, szakirodalom
•	 Oktatási segédanyagok
•	 A műhelymunkák részletes ütemterve (aktivitások): 

o Bevezetés
o Fő/Központi feladat
o Összegzés

Általános tudnivalók a műhelymunkák megvalósításához:
•	 Ideális esetben van egy vezetője és egy társvezetője a műhelymunkáknak. A társvezető segíthet a 

szükséges anyagok kiosztásában, feladatlapok gyűjtésében, mobilalkalmazás használatában.
•	 Minden tevékenység kiválthat valamilyen érzelmi reakciót a résztvevőkben, és az ifjúsági 

munkásnak elég képzettnek kell lennie ahhoz, hogy helyet tudjon tartani, és szükség esetén 
készen álljon pszichológiai segítségnyújtásra. Az lenne az optimális, ha a csapatban lenne egy 
pszichológus, akihez szükség esetén be be tud avatkozni. Egyes tevékenységek magasabb 
potenciállal rendelkeznek a magas érzelmi reakciók kiváltásában, mint mások, és ezeket a 
tevékenységeket mindig különleges figyelmeztetéssel és a fiatalok számára javasolt tájékoztató 
üzenettel jelöljük meg ezeknek a tevékenységeknek a megvalósítása során.

•	 Minden tevékenység több időt vehet igénybe, ha inspirálja a csoportot a beszélgetésre, ezért a 
pontos hossz meghatározása helyett ilyen szempontból közelítettük meg az időkeretüket. Legyen 
tudatában annak, hogy ezek a megbeszélések

•	 nagyon gyümölcsözőek és hasznosak, és ne törje meg őket, hogy minél több tevékenységet 
végezhessen. Jobb, ha kevesebb tevékenység van a műhelyben, és magas színvonalú 
megbeszéléseket folytatunk. A nagyobb csoportok leggyakrabban hosszabb csoportos 
megbeszéléseket folytatnak, ezért kérjük, vegye figyelembe, hogy csökkentse a tevékenységek 
számát, ha nagyobb csoportja van.

•	 Egy-egy workshop 45 perctől 120 percig tarthat, attól függően, hogy mennyi idő áll 
rendelkezésére. Nem kell minden, a Modulban leírt tevékenységet felhasználnia – attól 
függően, hogy mennyi ideje van, kiválaszthatja, hogy a modulból mely tevékenységeket kívánja 
megvalósítani. Ha több idő áll rendelkezésére, választhat a modul végén ajánlott további 
tevékenységek közül is.

•	 A csoport ideális mérete körülbelül 15 fő, így minden résztvevő aktívan részt vehet a 
gyakorlatokban. A csoport méretét az adott osztály létszámához (20-25 fő) is lehet alakítani, 
ebben az esetben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fegyelem és rend fenntartására.
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•	 A műhelymunkák előtt hasznos lehet bizonyos szabályokat leszögezni, amelyekkel úgy a 
műhelymunka vezető, mint a résztvevők egyetértenek és betartanak. 

•	 Fontos leszögezni, hogy mi számít elfogadható- vagy elfogadhatatlan viselkedésnek és mindenki 
elmondhassa a véleményét és meghallgassák azt. 

•	 Bátorítsák a csoporttagokat arra, hogy mindenki részt vegyen az aktivitásokban. A visszafogottabb 
résztvevők gyakorta kivonják magukat a beszélgetésekből, amikor egy határozottabb személy 
átveszi a beszélgetés fonalát. Ez esetben, az erélyesebb résztvevők dominálják majd az aktivitást, 
ezért fontos, hogy a műhelymunka vezetője figyeljen arra, hogy mindenki szóhoz juthasson.  
Szögezzék le, hogy érzékeny témák érintésekor legyen lehetőség témaváltásra is. 

•	 Fontos kihangsúlyozni, hogy a gyakorlatok során a résztvevők bármikor kérhetnek segítséget és 
mondják el, hogy hogyan tehetik ezt meg.

•	 Minden modul elején ismertetjük a műhelymunkák alatt felhasználandó tananyagokat. A 
szükséges feladatlapokat, átiratokat és a mobilapplikációt érdemes előre előkészíteni. Minden 
résztvevő számára legyen elegendő feladatlap biztosítva, amelyek megtalálhatók minden modul 
elején az “Oktatási segédanyagok” alpontnál.  

•	 A mobilalkalmazás előkészítése: a műhelymunkák elején minden résztvevő töltse le a „Better ACT 
than react” applikációt, mert oktatási eszközként fog szolgálni a teljes foglalkozás alatt. 

•	 Ajánlott, hogy minden ifjúsági munkás alaposan készüljön fel a műhelymunkákra. Minden 
modul előtt hasznos lehet átnézni a témához kapcsolódó könyveket és további forrásokat, hogy 
elmélyüljenek a műhelymunka alatt feldolgozott témában. 

•	 További információkért nyugodtan keressenek meg a betteractthanreact@gmail.com 
elérhetőségen.  

A műhelymunkák összefoglalása
MODUL CÍME LEÍRÁS TARTALOM

1. Légy “jelen” Az “itt” és “most” érzékelésére, megélésére való nyitottság
Tudatos jelenlét elmélet 
és gyakorlatok

2. Fedezd fel értékeid Felfedezni, mi a legfontosabb önmagunk számára
Értékek elmélet és 
gyakorlatok

3. Az értékeid felé haladsz 
vagy távolodni próbálsz a 
fájdalomtól? 

Kreatív reménytelenség - egy ACT-eszköz, amely segít újraértékelni 
céljainkat és értékeinket azáltal, hogy megvizsgáljuk, hogy 
miképpen próbáltuk meg elkerülni a fájdalmas emlékeket és 
kiértékelni, hogy ez a fajta hárítás, milyen hatással volt életünkre.  

ACT mátrix

4. Megvívni Elme úrral
Különböző módszerek elsajátítása gondolatok, képek, érzelmek, 
emlékek megelevenítésének csökkentésére.

Diffúzió elmélet és 
gyakorlatok

5. Légy gyengéd az 
érzéseiddel!

Engedni a nem kívánatos privát élmények áramlásának, anélkül, 
hogy küzdenénk ellenük. 

Elfogadás elmélet és 
gyakorlatok

6. Ki a megfigyelő?
Hozzáférés a transzcendens önérzethez, a tudat folyamatosságához, 
amely változatlan. 

Az én, mint kontextus 
elmélet és gyakorlatok

7. Tervezd meg az életed!
Az értékeinkkel megegyező célok kitűzése és elérése, a tartalmas 
élet jegyében.

Kapcsolj értékeket 
az elkötelezett 
cselekvéshez – elmélet 
és gyakorlatok

8. Szeresd önmagad
Megérteni az önegyüttérzés fontosságát és megtanulni, hogyan 
legyek megértő önmagammal 

Önegyüttérzés elmélet 
és gyakorlatok
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CÉLOK  • A tudatos jelenlét és a pszichológiai rugalmasság fogalmának 
ismertetése

 • A pszichológiai rugalmasság felmérése, önértékelés – alapszintű 
mérés

 • A tudatos jelenlét képességének fejlesztése
 • Az aktuális lelkiállapot ítélkezés nélküli megfigyelésének gyakorlása
 • A valóság elfogadásának elősegítése
 • Az önmenedzselés fejlesztése
 • A tudatosság, tudatos jelenlét hatása a mindennapi életünkre és 

fontosságának megértése 
 • Felhívni a figyelmet a mindfulness (tudatos jelenlét) gyakorlatok 

mindennapos használatának fontosságára

TARTALOM Tudatos jelenlét elmélet és gyakorlatok:
 • Rövid elméleti lecke a tudatos jelenlétről és pszichológiai 

rugalmasságról 
 • Pszichológiai rugalmasság felmérése
 • 5 érzékünk
 • Tudatos étkezés
 • Tudatos jelenlét a mindennapokban

IDŐTARTAM 45-120 perc

CÉLCSOPORT Fiatalok

LÉTSZÁM Maximum 20 résztvevő

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Flipchart vagy whiteboard, papír, írószer, nyomtatott feladatlapok és a 
tananyag, laptop/PC, vetítőgép, internet hozzáférés, mobilapplikáció

Légy “jelen”
1. MODUL 
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TANULÁSI MÓDSZEREK Egyéni-, csoportos foglalkozások, kiscsoportos beszélgetések, 
brainstorming, multimédiás bemutatók

TOVÁBBI FORRÁSOK, 
SZAKIRODALOM

 • Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: 
Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan 
Publishers. 

 • Harris, R. (2011). The happiness trap: Stop struggling, start living. 
ReadHowYouWant. com.

 • Szondy M. (2020). Tudatos változás (Conscious Change). Kulcslyuk 
Publisher.

 • Materials from Dr. Sarah Cassidy
 • Getting Started with Mindfulness:  

https://www.mindful.org/meditation/mindfulness-getting-started/ 
 • Act Mindfully web-page:  

https://www.actmindfully.com.au/
 • What is psychological flexibility:  

https://workingwithact.com/what-is-act/what-is-psychological-
flexibility/ 

 • The power of small – Aisling Leonard-Curtin TED talk:  
https://www.youtube.com/watch?v=w4WpBax7rJU&ab_
channel=TEDxTalks

OKTATÁSI 
SEGÉDANYAGOK

Feladatlap: Tudatos jelenlét

Feladatlap: Pszichológiai rugalmasság

Feladatlap: AAQI-II kérdőív 

Mobileapplikációs feladat: Pszichológiai rugalmasság felmérése

Feladatlap: Lehorgonyzás

Átirat és mobilapplikációs feladat: Lehorgonyzás

Átirat és mobilapplikációs feladat: 5 érzékünk

Feladatlap: Tudatos étkezés

További feladat: Tudatos séta – Átirat
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ÜTEMTERV

Bevezető aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Rövid elméleti 
bemutató a 
tudatos jelenlétről 
és pszichológiai 
rugalmasságról 

- ismerkedés 
azokkal a 
fogalmakkal, 
amelyekkel 
találkozni fognak a 
teljes program alatt

 

A tréner megkérdezi a résztvevőket, hogy hal-
lottak már a tudatos jelenlét (mindfulness) 
kifejezésről. A válaszokat felírja egy flipchart 
papírra. Ez egy fontos gyakorlat, mert így tudja 
a tréner felmérni a jelenlévők tudásszintjét. Ez-
után a Tudatos jelenlét feladatlap segítségével 
az oktató ismerteti a tudatos jelenlét elméletét. 
Ezen a ponton a tréner még nem említi a tuda-
tos jelenlét előnyeit – ezeket a műhelymunka 
végén tárgyaljuk, összegezzük.

Ezt követően a tréner ugyanúgy felteszi a kér-
dést a pszichológiai rugalmassággal kapcso-
latban és hasonlóképpen jár el, mint ahogyan 
azt fentebb említettük (a válaszokat felírja egy 
flipchart papírra). Ezután a Pszichológiai rugal-
masság feladatlap segítségével az oktató is-
merteti a pszichológiai rugalmasság elméletét. 

Miután a résztvevők megismerkedtek a két fő 
fogalommal, az oktató megkéri a résztvevőket, 
hogy az AAQI-II kérdőív kitöltésével mérjék fel 
a saját pszichológiai rugalmasságukat vagy 
nyissák meg telefonjukon a Better Act than 
react alkalmazást és a Pszichológiai rugalmas-
ság mobilapplikációs felmérést ott végezzék 
el. Ugyanezt a felmérést a program végén meg 
fogják ismételni a résztvevők, ezáltal ellenőriz-
hetik, hogy mennyiben változtak meg az elkép-
zeléseik a képzés kezdetéhez képest. 

 20-45 
perc

- Feladatlap: Tu-
datos jelenlét

- Feladatlap: Pszi-
chológiai rugal-
masság

- Feladatlap: 
AAQI-II kérdőív  
 vagy Mobilapp-
likációs feladat: 
Pszichológiai 
rugalmasság 
felmérése
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Fő/központi aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Lehorgonyzás  
(dr. Russ Harris 
elmélete alapján)

-tudatos jelenlét 
gyakorlása

Az oktató egy rövid metaforán keresztül vezeti 
fel a témát:

Vihar idején, mi az első és legfontosabb dolog, 
amit egy csónakkal tesznek az öbölbe érve, 
azért, hogy biztonságba helyezzék? Igen, le kell 
dobják a horgonyt. A lehorgonyzás ugyan nem 
űzi el a vihart, de helyben tartja a csónakot, 
amíg a vihar el nem vonul. Ugyanez igaz érzelmi 
viharokra is - ez a gyakorlat segít, hogy helyt-
álljunk, amíg a nehéz érzéseink el nem múlnak. 

A tréner bemutatja a lehorgonyzás elméletét és 
kiosztja a Lehorgonyzás feladatlapot a résztve-
vőknek. 

Az gyakorlatot egy meditációval fejezi be, a Le-
horgonyzás átiratot alkalmazva, vagy elindítja a 
hangfelvételt a mobilapplikációban, ami  meg-
mutatja  a résztvevőknek, hogyan gyakorolják 
a jelen megélését. A meditációt bármikor elvé-
gezhetik a részvevők, amikor szükségét érzik. 

20-45  
min

Feladatlap: 
Lehorgonyzás

Átirat és  
mobilapplikációs 
feladat:  
Lehorgonyzás

5 érzékünk  
(Dr. Sarah Cassidy 
elmélete alapján)

- tudatos jelenlét 
gyakorlása

Ez a gyakorlat egy rövidebb változata a Lehor-
gonyzás gyakorlatnak, ami hasznos lehet olyan 
esetekben, amikor kellemetlen érzések keríte-
nek hatalmukba olyan zsúfolt környezetben, 
ahol nincs lehetőségünk végig csinálni a Lehor-
gonyozva meditációt. Az 5 érzékünk gyakorlat 
segíthet helytállni. Kérdezzük meg magunktól 
most, hogy mit érzünk, milyen gondolatok jár-
nak a fejünkben. Mit látunk? Mit hallunk? Milyen 
illatok vesznek körül? Milyen ízeket érzünk? Mit 
érzékelünk? 

A tréner az 5 érzékünk átirat alapján vezeti le 
a gyakorlatot, a résztvevők pedig a mobilapp-
likációban követik a gyakorlatot. A résztvevők 
bármikor elvégezhetik egyénileg is a gyakorla-
tot, amikor szükségét érzik. 

10-20 
perc

Mobilapplikációs 
gyakorlat: 5 
érzékünk
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Tudatos étkezés 
(Dr. Szondy Máté 
elmélete alapján)

- tudatos jelenlét 
gyakorlása

Az oktató bemutat egy tudatos jelenlét gyakor-
latot, amely az egyik legnagyobb hatással van 
úgy a testi-, mint a szellemi egészségünkre: a 
táplálkozás, a tudatos étkezés. A gyakorlathoz 
a Tudatos étkezés feladatlapot használjuk. 

Ezután a tréner megkínálja rágcsálni valóval 
(mogyoróval, mazsolával) a résztvevőket és 
bevezeti őket a Tudatos étkezés gyakorlatba, 
a Tudatos étkezés átiratot követve vagy a mo-
bilapplikációban elindítja a hanganyagot. A 
tréner javasolja a tudatos étkezés otthoni gya-
korlását is egy héten keresztül. A résztvevők a 
mobilapplikációban található meditáció hang-
felvételét használhatják. 

20-45 
perc

Rágcsálni való: 
mogyoró, mazsola 
stb. 

Feladatlap: 
Tudatos étkezés

Átirat és 
mobilapplikációs 
gyakorlat: 
5 érzékünk 
meditáció

Utolsó/záró aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Tudatos jelenlét a 
mindennapokban

- gyakorlati 
tanácsok a tudatos 
jelenlét mindennapi 
gyakorlásához, 
beszélgetés, 
vélemények 
a lehetséges 
előnyökről

A tréner elmagyaráz néhány alapvető tippet a tu-
datos jelenét gyakorlását illetően a mindennapi 
életben, a Tudatos jelenét feladatlap alapján. 

Ezt követően a tréner arra kéri a résztvevőket, 
hogy mondják el véleményüket erről a techni-
káról. Milyen előnyei lehetnek, ha naponta gya-
korolják a tudatos jelenlétet? 

A résztvevők először kis csoportokban (2-3 
résztvevő) beszélik meg a válaszaikat és ezt kö-
vetően közösen is megvitatják véleményeiket. 
Az elhangzottak alapján a tréner felírja a kulcsz-
szavakat a flipchart papírra. 

A lecke végén a tréner kiosztja a feladatlapo-
kat, hogy a résztvevőket további információval 
lássa el a témában. 

 20-45 
perc

Feladatlap: 
Tudatos jelenlét

TOVÁBBI GYAKORLATOK ÉS FELADATLAPOK

Az aktivitás neve Az aktivitás leírása Időtartam Az aktivitáshoz 
tartozó melléklet

Tudatos séta

- a tudatos jelenlét 
gyakorlása tudatos 
mozgással

A tréner felolvassa az átiratot és megkéri a 
résztvevőket, hogy az utasításokat követve pró-
bálják ki a tudatos mozgást 

20-45  
perc

További gyakorlat 
átirat: Tudatos 
séta
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Fedezd fel értékeid
2. MODUL

CÉLOK  • Mélyebb szinten megismerni egymást és beszélni a számunkra 
fontos dolgokról

 • Megismerkedni az értékek fogalmával és azok fontosságáról

 • Saját alapértékeink feltérképezése

 •  Az alapértékeinket az élet négy fontos területére sorolni: munka/
tanulás, szabadidő, kapcsolatok és személyes fejlődés/ egészség 

 • Felmérni, hogy életünk mennyire egyezik alapértékeinkkel

TARTALOM Értékelmélet és gyakorlatok:

 • Értékeink tisztázása gyakorlat

 • Rövid elméleti bevezetés az Értékelméletbe

 • “Sweet spot” tudatos jelenlét meditáció

 • “Bull’s Eye” gyakorlat (Céltábla)

IDŐTARTAM 45-120 perc

CÉLCSOPORT  Fiatalok

LÉTSZÁM  Maximum 20 résztvevő

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Flipchart vagy whiteboard, papír, írószer, nyomtatott feladatlapok és a 
tananyag, laptop/PC, vetítőgép, internet hozzáférés, mobilapplikáció

TANULÁSI MÓDSZEREK Egyéni-, csoportos foglalkozások, kiscsoportos beszélgetések, 
brainstorming, multimédiás bemutatók
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TOVÁBBI FORRÁSOK  • Harris, R. (2011). The happiness trap. Stop struggling, start living. Read-
HowYouWant.com.

 • The happiness trap worksheet: https://thehappinesstrap.com/upima-
ges/Complete_Worksheets_2014.pdf 

 • Lundgren, T., Luoma, J. B., Dahl, J., Strosahl, K., & Melin, L. (2012). The 
bull’s eye values survey: a psychometric evaluation. Cognitive and 
Behavioral Practice, 19(4), 518-526.) and  Russ Harris (2009) (www.
actmadesimple.com)

 • Dahl, J., & Lundgren, T. (2006). Living beyond your pain: Using accep-
tance and commitment therapy to ease chronic pain. New Harbinger 
Publications.

 • Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). 
Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. 
Behaviour research and therapy, 44(1), 1-25.

OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK Mobilapplikációs feladat: Értékeink tisztázása kérdések
Feladatlap: Értékeink
Átirat: The Sweet spot
Feladatlap: Bull’s eye (Céltábla)
További gyakorlatok feladatlap: Az élet iránytűje

ÜTEMTERV

Bevezető aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Értékeink tisztázása
gyakorlat˝(dr. Russ 
Harris elmélete 
alapján)

- mélyebb szinten 
megismerni 
egymást, és beszélni 
a számunkra fontos 
dolgokról

A tréner megkéri a résztvevőket, hogy nyissák 
meg az Értékeink tisztázása mobilapplikációs 
kérdőívet. Minden résztvevő összekeverheti a 
kérdéseket és válaszolhat azokra a kérdésre, 
amit az applikáció kidob neki. Ha nem akar vá-
laszolni az adott kérdésre, akkor újra összekever-
heti a kérdéseket. 

20-45 
perc

Mobilapplikációs 
gyakorlat: 
Értékeink 
tisztázása 
gyakorlat
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Fő/központi aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Rövid elméleti 
bevezetés az 
Értékelméletbe

- megismerkedni 
az értékek 
fogalmával és azok 
fontosságával

 - Akinek van miért élni, szinte mindent elvisel - 
Friedrich Nietzsche

A tréner elmagyarázza az értékek fontosságát, 
ismerteti az értékek rövid elméletét - mik az ér-
tékek és miért fontosak. 

Képzeljünk el két hajót, amelyek teljesen egyfor-
mák, megegyezik a felépítésük és ugyanolyan 
rangos legénységgel rendelkeznek, az egyetlen 
különbség, hogy az első hajónak van kapitánya 
és tudja merre tart, a másodiknak nincsen. 

Mindkét hajó egy 500 mérföldre lévő szigetre 
akar eljutni. Mi az esélye annak, hogy az első 
hajó eléri a partot? Nagy a valószínűsége, hisz, 
amennyiben nem szenvednek hajótörést vagy 
nem történik baleset, a hajó kapitánya, aki tud-
ja merre kormányoz, el fogja érni az úticélt. Mi 
az esélye, hogy a kapitány nélküli, második hajó 
eléri a partot? Meglehetősen csekély, hiszen a 
legénység nem fogja tudni, hogy elérték az úti-
célt vagy sem, egyik szigeten sem fogják tudni, 
amelyiken kikötnek, hogy oda érkeztek-e meg, 
ahova kellett, úgy, hogy sok időt fognak elvesz-
tegetni, olyan szigeteken, melyek nem is az úti-
cél. A macskát idézve az Alice csodaországban 
című könyvből: “Ha nem tudod, hová mész, oda 
bármilyen úton eljuthatsz”. Az értékek, akárcsak 
a világítótornyok, megmutatják az utat, hogy 
merre induljunk el annak érdekében, hogy azt az 
életünket élhessük, amelyet valóban élni szeret-
nénk.

Az oktató az elméleti rész ismertetése után ki-
osztja az Értékek feladatlapot a résztvevőknek. 

20-45 
perc

Feladatlap: 
Értékeink

The Sweet spot tu-
datos jelenlét me-
ditáció (dr. Sarah 
Cassidy elmélete 
alapján)

-saját alapértékeink 
feltérképezése

A tréner, a Sweet spot című hanganyag átiratát 
felolvassa vagy elindítja a hangfelvételt a mobi-
lapplikációban, ami megmutatja a résztvevők-
nek, hogyan térképezzék fel saját alapértékei-
ket. 

20-60 
perc

Átirat: The Sweet 
spot (Belső béke)
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Utolsó/záró aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Bull’s Eye 
(Céltábla)
(Tobias Lundgren 
elmélete alapján)
- alapértékeinket 
az élet négy 
fontos területére 
soroljuk: munka/
tanulás, szabadidő, 
kapcsolatok és 
személyes fejlődés/ 
egészség 
-Felmérjük, hogy 
életünk mennyire 
van összhangban 
alapértékeinkkel

Most szánunk egy kis időt arra, hogy saját érté-
keinket felismerjük, beazonosítsuk és próbáljuk 
meg felbecsülni, hogy jelenlegi életünk mennyi-
re van összhangban ezekkel az értékekkel. 

A tevékenységhez szükség lesz a “Bull’s eye” 
(Céltábla) feladatlaphoz. 

A tevékenység után a tréner megkérdezi a részt-
vevőket, hogy milyen gondolatokkal zárják ezt 
a feladatot.

20-60 
perc

Feladatlap és 
mobilapplikációs 
gyakorlat: Bull’s 
eye (Céltábla)

TOVÁBBI GYAKORLATOK ÉS FELADATLAPOK

Az aktivitás neve Az aktivitás leírása
Időtar-
tam

Az aktivitáshoz 
tartozó melléklet

Az élet iránytűje (J. 
Dahl-T. Lundren Túl 
a fájdalmadon c. 
könyve alapján).
- értékeink 
beazonosítása, 
figyelembe véve az élet 
különböző területeit

Számos területen fedezhetjük fel és ápolhatjuk 
értékeinket: család, kapcsolat, gyermeknevelés, 
barátság vagy társasági élet, karrier, személyes 
fejlődés, szórakozás, spiritualitás, környezet, 
egészség és jólét.  
A résztvevők nevesíthetik saját értékeiket azál-
tal, hogy megválaszolják a táblázatban található 
kérdéseket.

20-60 
perc

További 
gyakorlatok 
feladatlap: Az 
élet iránytűje

80. születésnap
- értékek tisztázása, 
beazonosítása 
(vizualizáció) 

Képzeld el a 80. születésnapod. Hol és hogyan ün-
nepelnéd meg? Hogyan lenne feldíszítve a hely? 
Milyen zene szólna? Képzeld el, hogy 3 számod-
ra fontos személy beszédet mond arról, hogy mit 
jelentesz nekik. Válassz egy családtagot, egy 
személyt a baráti társaságodból, egyet a mun-
katársaid közül. Mit mondanának rólad? Írd le a 
gondolataid. 
Csoportos megbeszélés, reflexió arról, hogy ki 
mit írt. 

20-45 
perc

A Bull’s eye 
(Céltábla) vagy 
az Iránytű 
feladatlapját 
is fel lehet 
használni ehhez 
a gyakorlathoz 
az értékek 
lejegyzéséhez. 

Ez a tevékenység erős érzelmi reakciót válthat ki a résztvevőkben. Kérjük, győződjön meg arról, hogy teret tud biztosítani 
a résztvevőknek, mielőtt a tevékenység végrehajtását választja. Előzetesen tájékoztassa a résztvevőket arról, hogy ez a 
tevékenység érzelmi reakciókat válthat ki, és ez teljesen normális és elvárható, és tudassa velük, hogy bármikor kivonhatják 
magukat a tevékenység alól, ha akarnak. Kérjük, használjon kevésbé intenzív tevékenységet, ha nem rendelkezik megfelelő 
felkészültséggel vagy nincs jelen pszichológussal, akihez a résztvevők fordulhatnának.
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Az értékeid felé haladsz vagy távolodni 
próbálsz a fájdalomtól? 

3. MODUL 

CÉLOK  • Elmagyarázni, hogy az értékeket még nehézségek idején is lehet 
keresni és követni.

 • Gyakorlatok az értékek és nehézségek/korlátok azonosítására
 • Gyakorlatokon keresztül a résztvevőket a céljaik elérése felé terelni

TARTALOM ACT mátrix lépésről-lépésre
 • A busz metafora
 • Értékek beazonosítása az értéklista alapján 
 • Nemkívánatos szellemi tapasztalatok feltérképezése
 • DOTS
 • Aktiválás

IDŐTARTAM 45-120 perc

CÉLCSOPORT Fiatalok

LÉTSZÁM Maximum 20 résztvevő

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Flipchart vagy whiteboard, papír, írószer, nyomtatott feladatlapok és a 
tananyag, laptop/PC, vetítőgép, internet hozzáférés, mobilapplikáció

TANULÁSI MÓDSZEREK Egyéni-, csoportos foglalkozások, kiscsoportos beszélgetések, brainstor-
ming, multimédiás bemutatók

TOVÁBBI FORRÁSOK Wilson, K. G. (2014). The ACT matrix: A new approach to building psy-
chological flexibility across settings and populations. New Harbinger 
Publications.

Harris, R. (2011). The happiness trap. Stop struggling, start living. Read-
HowYouWant.com.

OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK Feladatlap: Az ACT mátrix 
Feladatlap: Értékek kártyák 
Feladatlap: DOTS 
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ÜTEMTERV

Bevezető aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

 A busz metafora

-  azt szemlélteti, 
hogy nehéz időkben 
is  élhetjük úgy is 
életünket, hogy az 
értékeinket szem 
előtt tartjuk

Az élet olyan, mint egy kisbuszt vezetni.  Időn-
ként meg kell állni, hogy felvegyük az utasokat, 
néha előtörnek negatív gondolatok, máskor na-
gyon heves érzések vagy a múlt emlékei kísérte-
nek, amelyeket igyekszünk kitörölni.

Képzeljük el, hogy mindegyik elfoglal egy helyet 
a busz hátuljában, hangosak és zavarják a töb-
bi utast. Én, mint buszsofőr, eldönthetem, hogy 
leállok velük vitatkozni vagy úgy is dönthetek, 
hogy figyelmen kívül hagyom őket és vezetek to-
vább az úti cél felé. 

Ezen a metaforán keresztül szemléltethetjük, 
hogy amikor az agyunkban, elmékben nem túl 
kellemes gondolatokkal, emlékekkel vívódunk, 
hajlamosak vagyunk arra, hogy megpróbáljuk ki-
beszélni, kontrollálni vagy halogatni őket. 

Így csak azt fogjuk elérni, hogy megállítjuk a kis-
buszt, ezáltal lemondva céljaink eléréséről. Az 
értékek és a fájdalom ugyanazon érme két olda-
la. A nehezen meghozott döntéseket gyakran az 
értékeink vezérlik. 

Az ACT értéke egy stabilizáló művelet (az egyen-
súly biztosításának értelmében), amelyet ponto-
san a nehézségek és a fájdalom jelenlétében kell 
keresni és követni, hogy eldöntsük, mi a fontos 
számunkra, és ne távolodjunk el attól, amitől fé-
lünk vagy a fájdalomtól.

Az értékek azok, amelyek motiválják az embere-
ket a változásra, hogy megmérettessék magukat 
nehéz időkben is. Azt gondolhatnánk: „Ez fontos 
számomra, és a nehézségek ellenére véghez vi-
szem.” 

10 perc /
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Fő/központi aktivitások

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Bevezetés az ACT
mátrixba 

- próbáld meg 
elkülöníteni azt, 
amit általában 
megtennél, hogy 
megszabadulj a 
lelki szenvedéstől, 
attól, amit valóban 
megtennél, hogy 
értékeid szerint élj 

Ehhez az aktivitáshoz használják az ACT mát-
rix feladatlapot. (a résztvevők egy nagy papír-
lapra vagy flipchartra is felírhatják a mátrixot)

A mátrix segít elhelyezni élményeinket, viselke-
dési formáinkat és történeteinket a merőleges 
vonalak által alkotott négy kvadránsba. 

A függőleges vonal jelzi az élmények, tapaszta-
latok vonalát. Ez határozza meg a különbséget 
tapasztalataink öt érzékszervünkön keresztül 
fellépő aspektusai és tapasztalatunk azon része 
között, amely szellemi tevékenységünkből vagy 
introspektív képességeinkből fakad. 

A vízszintes vonal jelzi a viselkedési formáinkat. 
Ez különbözteti meg a nemkívánatos élmények-
től (pl. félelem) való távolódást, menekvést azon 
cselekedeteinktől, amelyeknek célja, hogy köze-
lebb vigyen ahhoz, ami és aki fontos. (pl. előre 
mozdít annak irányába, amit szeretünk).

Kérdezzük meg magunktól:

Mennyi időt töltünk el azzal, hogy aktívan észlel-
jük a környező világot, hogy mit látunk, hallunk, 
érzünk, észlelünk azzal szemben, hogy mennyi 
időt töltünk el a múltban vagy a jövőben való 
merengésben?

Cselekedeteimet mennyiben motiválja elsősor-
ban az, hogy megpróbálok közelebb kerülni 
ahhoz, aki és ahol lenni akarok, szemben azzal, 
hogy megpróbálom elhárítani azt, amit nem 
akarok? 

Következő lépésként próbáljuk meg kitölteni 
egyénileg az ACT mátrixot.

20 perc Feladatlap:  
ACT mátrix (a 
résztvevők, ha 
úgy akarják, egy 
nagy papírlapra 
vagy flipchartra 
elkészíthetik a 
saját mátrixukat)
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Azonosítsuk be 
értékeinket az 
Értékek kártyák 
segítségével

- a legmeghatározóbb 
értékeink 
kiválasztása az 
Értékek kártyák 
felhasználásával

Az ACT mátrix feladatlapot elkezdjük kitölteni, 
a jobb alsó sarokból kiindulva: értékek.

Emlékezzünk vissza, hogy a 2. modul Bull’s eye 
gyakorlatnál, melyik értékeket azonosítottuk. 
Most a kiválasztott értékeket egy másik perspek-
tívából fogjuk megközelíteni, az Értékek kártyá-
kat felhasználva. 

Az oktató kiosztja az Értékek kártyákat a részt-
vevőknek. 

Elsőként döntsd el, hogy a felsorolt értékek 
mennyire fontosak számodra, mennyire jellem-
zőek rád. 

Válassz ki egyet-egyet mindegyik kategóriához. 
1. Nagyon fontos, 2. Többnyire fontos, 3. Kevésbé 
fontos. 

Miután ezzel megvagyunk, válassz 5 számodra 
legfontosabb értéket az 1. kategóriából. Írd le 
őket az ACT mátrix jobb alsó sarkába. 

Emellé, ugyanabba a kvadránsba (sarokba) írd 
le az 5 számodra legfontosabb személyt. 

15 perc Feladatlap: ACT 
mátrix - jobb alsó 
sarok

Feladatlap: 
Értékek kártyák

Nemkívánatos 
szellemi 
tapasztalatok 
feltérképezése

- a 3 legkevésbé 
kívánt gondolat, 
érzelem és testi 
érzet kiválasztása

Most tovább megyünk és a mátrix bal alsó sar-
kán folyatjuk - nemkívánatos mentális tapaszta-
latok beazonosítása

A gondolatok gyakran szavak láncolata, ame-
lyek általában önmagunk, mások vagy a világ 
megítélésére, értékelésére vagy összehasonlítá-
sára szolgálnak. 

Az elménk ritkán szokott politikailag korrekt len-
ni és néha megnehezíti a helyzetünket. Amennyi-
re lehet, írjátok le a gondolataitokat, úgy ahogy 
megjelennek a fejetekben. Leggyakoribb gon-
dolatai az embereknek: “nem vagyok elég jó”, 
“nincs értelme próbálkozni”, “nekem sosem si-
kerülnek jól a dolgok”. Írd le azt is, amit érzel. Az 
érzéseket egy szóval is ki lehet fejezni, anélkül, 
hogy valamelyik testrészhez kötnénk. Például: 
“szomorú vagyok” vagy “izgatott vagyok”.

Írd le a testi érzéseidet is. Ilyen lehet például 
olyan testeden tapasztalt érzés, mint az izzadó 
tenyér, erős szívverés, vérnyomás növekedés. 

15 perc Feladatlap: ACT 
mátrix - bal alsó 
sarok

DOTS

- a fájdalom 
elkerülésére 
alkalmazott 
stratégiák

Most azonosítsuk be, hogy milyen stratégiát al-
kalmazunk annak érdekében, hogy megóvjuk 
magunkat a fájdalomtól - ezeket lejegyezzük a 
mátrix jobb felső sarkába. A DOTS mellékletet 
fogjuk használni ehhez a gyakorlathoz.  

15 perc Feladatlap: ACT 
mátrix - jobb 
felső sarok
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A figyelemelterelés olyan tevékenység, amellyel 
megpróbálunk megszabadulni egy nem kívánt 
mentális élménytől, pl. Internetezés, elfoglaltság 
keresése, takarítás stb. Önmagunk kivonása, tevé-
kenységekből, helyzetekből való kihátrálás, hogy 
megvédjük magunkat a fájdalomtól pl. a hívások, 
sms-ek, e-mailek megválaszolásának elmulasz-
tása. Gondolkodás – Míg a gondolatok általában 
olyan szavak láncolata, amelyek megjelennek az 
elménkben, és amelyek felett alig vagy egyálta-
lán nem tudunk befolyást gyakorolni, például az 
a gondolat, hogy nem vagyok elég jó, a gondolko-
dás az maga a reakciónk az olyan gondolatokra, 
például úgy, hogy rágódunk, felidézzük őket, el-
nyomjuk őket, vagy pozitív gondolkodást folyta-
tunk. Kábítószer, önkárosítás és egyéb stratégiák 
– ezeket funkcionális nézőpontból figyeljük. Ezért 
az élelmiszerek, a koffein és a vényköteles gyógy-
szerek is kábítószereknek minősülhetnek, ha a 
belső tapasztalatok elkerülésére használjuk őket. 
Hasonlóképpen, az önkárosítás magában foglalja 
mindazon tevékenységeket, amelyek hosszú tá-
von káros vagy ártalmas lehet a személynek; ezért 
olyan viselkedéseket is magában foglalhat, mint 
az emberek elkerülése vagy szidalmazása.

Melléklet: DOTS

Utolsó/záró aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Aktiválás

- a működőképesség 
ellenőrzése 
három kérdéssel 
és működőképes 
cselekvések 
keresése 

1) A bal felső sarok valamelyik stratégiája meg-
szabadított valaha a bal alsó sarok bármelyik 
nem kívánt élményétől? A válasz, természetesen, 
nem.
2) Általában, hogy ha mereven vagy túlzottan al-
kalmazzuk ezeket a stratégiákat, akkor a nem kí-
vánt mentális élmények jobbak vagy rosszabbak 
lesznek? A válasz, általában, hogy rosszabbak.
3) Általában, amikor görcsösen vagy túlzottan al-
kalmazzuk ezeket a stratégiákat, akkor közelebb 
kerülünk a célunkhoz vagy távolabb?
Ha rájöttél, hogy amit csinálsz, az nem működik, 
hajlandó vagy valami teljesen mást kipróbálni?

Házi feladat:
Mit tehetnél, ami közelebb vinne a jobb alsó sa-
rokban azonosított értékekhez? Kérjük, minden 
azonosított értékhez adjatok meg legalább 3 
tevékenységet. A tevékenységek ismétlődhetnek. 
Ugyanazt a tevékenységet lehet több mint 1 érték 
alá is írni. 

15 perc Feladatlap: ACT 
mátrix - jobb 
felső sarok
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Megvívni Elme úrral
4. MODUL

CÉLOK  • A defúzió elméletének megismerése
 • A gondolataink távlatból való szemlélésének fontossága
 • Gondolatok, képek, érzelmek és emlékek újra és újra előhívásának, 

újraértelmezésének elkerülésére használt módszerek elsajátítása
 • A defúzió mindennapi életünkre való hatásainak megértése 

TARTALOM A defúzió elmélete és gyakorlatok:
 • Kezek, mint gondolatok metafora
 • Rövid elméleti bevezetés a kognitív defúzió elméletébe
 • Praktikus tanácsok defúzióra
 • Nevezd meg a történetet

IDŐTARTAM 45-120 perc

CÉLCSOPORT Fiatalok

LÉTSZÁM Maximum 20 résztvevő

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Flipchart vagy whiteboard, papír, írószer, nyomtatott feladatlapok és a 
tananyag, laptop/PC, vetítőgép, internet hozzáférés, mobilapplikáció

TANULÁSI MÓDSZEREK Egyéni-, csoportos foglalkozások, kiscsoportos beszélgetések, brain-
storming, multimédiás bemutatók
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TOVÁBBI FORRÁSOK  • Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: 
Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan 
Publishers. 

 • Harris, R. (2019). ACT made simple: An easy-to-read primer on ac-
ceptance and commitment therapy. New Harbinger Publications.

 • Katie, B., & Mitchell, S. (2008). Loving What Is: How Four Questions 
Can Change Your Life. Random House.

 • Defusion: https://thepsychologygroup.com/defusion/

 • Video about defusion: https://www.youtube.com/watch?v=CpdVM-
s818AE&ab_channel=Self-HelpToons 

OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK Átirat: Kezek, mint gondolatok metafora 
Melléklet: Defúzió 
Mobilapplikációs tevékenység: Gondolatnapló + defúzió technika 
Feladatlap: Nevezd meg a történeted

További gyakorlat: Átirat: Falevelek a vizen

ÜTEMTERV

Bevezető aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Kezek, mint 
gondolatok 
metafora

- bevezetés a 
defúzió elméletébe; 
megmutatja 
gondolataink miként 
tudnak elvakítani 

 

Bevezetjük a defúzió elméletét a résztvevők 
számára, a “Kezek, mint gondolatok” gyakor-
lattal - lásd a Kezek, mint gondolatok átiratot.

A gyakorlat után egy rövid beszélgetés 
következik: Milyen következtetésekre jutot-
tunk, mit tanultunk a gyakorlatból?

 15-30 
perc

Átirat: Kezek, 
mint gondolatok 
metafora
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Fő/központi aktivitások

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Rövid elméleti 
előadás a 
defúzióról 

- megérteni az 
emberi elme alapjait 
és a kognitív fúziót 

A Defúzió melléklet alapján az oktató bemutat-
ja az emberi elme és a kognitív defúzió elméle-
tét. Az elméletet össze lehet kötni beszélgetés-
sel is (ahol ez megoldható)

 20-45 
perc

Melléklet: 
Defúzió

Mit tegyünk, ha az 
elménk háborgat 
bennünket? 
(dr. Russ Harris 
defúziós technikái 
és Byron Katie - 
“Szeretni azt ami” 
elmélete alapján)

- defúzió gyakorlása

Mindez nagyszerűen hangzik, de hogyan jutha-
tunk el odáig? Könnyebb mondani, mint meg-
tenni – sokan gondolhatják. És ez így igaz. A 
gondolatmenedzsment készségek elsajátítása 
időt és erőfeszítést igényel. Ám amikor ráébre-
dünk, milyen fontos szerepe van az elmének, 
és milyen nagy hatással vannak gondolataink 
életünk alakulására, világossá válik számunk-
ra, hogy ez egy olyan készség, amelyre érdemes 
odafigyelni. A legtöbb ember minimum 50 órát 
tanul, hogy megtanuljon autót vezetni. Fontos 
autót vezetni és így számukra megéri a befekte-
tett energia. A saját magunk irányítása ennél is 
fontosabb. A gondolatmenedzsment készség fej-
lesztésének célja nem az, hogy többet ne legye-
nek negatív gondolataink, hanem, hogy hogyan 
kezeljük ezeket a gondolatokat, így ezek kevés-
bé fognak rossz hatással lenni az életünkre.

Az oktató megmutatja a mobilapplikációban 
a negatív gondolatok kezeléséről szóló tevé-
kenységet. A résztvevők először azonosítják azt 
a gondolatot, amelytől szeretnének megsza-
badulni, majd ezzel a gondolattal dolgoznak 
a mobilalkalmazásban található gyakorlatok-
ban. 

Ezeknek a módszereknek az a lényege, hogy fel-
ismerd, az elméd nem te vagy; hogy megfigyel-
heted az elméd, észre tudod venni, hogy melyek 
azok a gondolatok, amelyek haszontalanok szá-
modra és eldöntheted, hogy hogyan viselkedj, 
ahelyett, hogy egy megszokott mintát követve 
viselkedj.

20-45 
perc

Mobilapplikációs 
tevékenység: 
Gondolataink 
elemzése 
+ Defúziós 
technikák
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Utolsó/záró aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Nevezd meg a 
történeted (Aisling 
Leonard-Curtin 
elmélete alapján)

- defúzió azoktól 
a történetektől, 
amelyeket az 
elménk újra és újra 
felidéz 

Az oktató ismerteti az egyik legerősebb defúzi-
ós technikát: Nevezd meg a történeted 

Ha azt veszed észre, hogy az elméd ugyanazt 
a történetet ismétli, mint például: “Ezt nem 
tudom megcsinálni, nem vagyok rá képes, nem 
vagyok elég jó”, adj neki egy nevet, pl. “Törté-
net életem kudarcairól”. Ezáltal könnyebb lesz 
neked észre venni, hogy mikor jelennek meg 
ezek a gondolatok és így kevésbé lesz hatással 
a viselkedésedre.  

Az oktató kiosztja a Nevezd meg a történeted 
feladatlapot, hogy a résztvevők is kipróbálják 
a gyakorlatot. 

A tréner a találkozás végén házi feladatként 
javasolja a mobilalkalmazásban a Gondolatok 
napló gyakorlatot, amelyet az előző tevékeny-
ség során is használtunk. A résztvevők minden 
nap jegyezzenek le egy olyan gondolatot, ame-
lyet nem találnak hasznosnak és gyakorolják a 
defúziót ezeknél a gondolatoknál. 

 20-45 
perc

Feladatlap: 
Nevezd meg a 
történeted

Házi feladat: 
Mobilapplikáci-
ós tevékenység: 
Gondolataink 
elemzése

TOVÁBBI GYAKORLATOK

Az aktivitás neve Az aktivitás leírása Időtartam Az aktivitáshoz 
tartozó melléklet

Falevelek a vízen

- gondolataink 
elemzése egy másik 
szemszögből 

Irányított meditáció, amelyet csoportosan vagy 
egyénileg is ki lehet próbálni, amely a gondola-
tainktól való defúziót szolgálja. 

20-45 
perc

További 
tevékenységek 

Átirat: Falevelek a 
vízen
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Légy gyengéd 
az érzéseiddel

5. MODUL

CÉLOK  • Felhívni a figyelmet az elfogadás fontosságára
 • Felmérni, hogy melyek az életünk azon aspektusai, amelyek felett 

van hatalmunk és melyek azok, amelyek esetében tehetetlenek 
vagyunk.

 • Pszichológiai rugalmasság fejlesztése elfogadást célzó 
gyakorlatokkal

 • Annak elsajátítása, hogy hogyan szembesüljünk kívánt és nem 
kívánatos érzésekkel, ahelyett, hogy megfutamodnánk előlük

 • A résztvevők saját gondolatainak és érzelmeinek felismerését 
elősegítő tevékenységek, valamint a saját értékeken alapuló 
elfogadás és cselekvés ösztönzése

 • Gyors és praktikus módszerek elsajátítása a nehéz érzelmek 
kezelésére 

TARTALOM Elfogadás elmélete és gyakorlatok:
 • Rövid elméleti bemutató az elfogadásról
 • Hatalmi harc
 • Az elfogadás módjai
 • Érzelmek napló
 • 3 lépés a tudatos érzésért

IDŐTARTAM 45-120 perc

CÉLCSOPORT Fiatalok

LÉTSZÁM Maximum 20 résztvevő

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Flipchart vagy whiteboard, papír, írószer, nyomtatott feladatlapok és a 
tananyag, laptop/PC, vetítőgép, internet hozzáférés, mobilapplikáció
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TANULÁSI MÓDSZEREK Egyéni-, csoportos foglalkozások, kiscsoportos beszélgetések, brain-
storming, multimédiás bemutatók

TOVÁBBI FORRÁSOK  • Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: 
Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan 
Publishers. 

 • Harris, R. (2019). ACT made simple: An easy-to-read primer on accep-
tance and commitment therapy. New Harbinger Publications.

 • Rumi, J. (1995). The guest house. C. Barks with J. Moyne, AJ Arberry 
& R. Nicholson (Trans., p. 109). The essential Rumi. San Francisco: 
Harper.

 • Acceptance – a core proces sin the ACT hexagon model: https://
psychotherapyacademy.org/acceptance-and-commitment-therapy-
the-essentials/acceptance-a-core-process-in-the-act-hexagon-
model/ 

OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK Feladatlap: Elfogadás 
Feladatlap: Hatalmi harc 
Mobilapplikációs tevékenység: Az elfogadás módjai 
Mobilapplikációs tevékenység: Érzelmek napló 
Feladatlap: 3 lépés a tudatos érzésért 
További gyakorlatok Feladatlap: A fogadó ház - Rumi verse 
További gyakorlatok hanganyag átirat: Kötélhúzás 
További gyakorlatok Feladatlap: AIR rendszer

ÜTEMTERV

Bevezető aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Rövid elméleti be-
mutató az elfoga-
dásról

- az elfogadás elmé-
letének megismeré-
se

„Az elfogadást és az elköteleződést gyako-
roljuk, nem a tökéletességet és az elkötele-
ződést.”  – Aisling Leonard-Curtin

Az oktató egy csoportos beszélgetésre 
hívja a résztvevőket. 

A tréner felírja az “elfogadás” szót flip-
chartra és megkéri a résztvevőket, hogy 
mindenki mondja el a véleményét erről a 
témáról és egy-egy szóban foglalják össze, 
hogy mi jut eszükbe elsőre az elfogadás-
ról. 

 20-45 
perc

Feladatlap: Elfogadás
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A kulcsszavakat az oktató felírja a flipchart 
papírra. 

Záróakkordként, az oktató bevezeti a 
résztvevőket az elfogadás elméletébe az 
Elfogadás feladatlap alapján.  

Fő/központi aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Hatalmi harc 
(Aisling Leonard-
Curtin elmélete 
alapján)

- megérteni, mi 
felett van hatalmunk 
(van választási 
lehetőség), és 
mikor vagyunk 
tehetetlenek (nincs 
választási lehetőség) 

A nem kívánt élmény elkerülése gyakran hi-
ábavaló, és gyakran ez az, ami visszatart. 
Bár nem biztos, hogy képes vagy irányítani 
az életed minden területét, mégis megvan 
benned az az erő, hogy képes légy megvál-
toztatni életed azon területeit, ahol hiába-
való harcokat folytatsz. Azt is megtanulha-
tod, hogyan és hova helyezd el önmagad 
az életedben egy adott pillanatban, hogy a 
helyzet a te javadra változzon. 

Lényegében az életed két táborra oszlik 
– azokra a részekre, amelyek felett hatal-
mad van, és azokra a részekre, amelyeket 
nem tudsz megváltoztatni. Nagyon fontos 
ezt a két részt elhatárolni. Számos mentá-
lis egészségi állapot kiváltó oka abban ke-
resendő, hogy hajlamosak vagyunk időt és 
energiát fordítani arra, hogy megpróbáljuk 
irányítani életünk azon területeit, amelyek 
felett nincs hatalmunk. 

Emberi természetünkhöz tartozik, hogy 
megpróbálunk hatalmat gyakorolni életünk 
azon területei felett, amelyek a legtöbb kel-
lemetlenséget okozzák, és ezt gyakran úgy 
próbáljuk megtenni, hogy próbálunk távo-
lodni, elmenekülni ettől. 

Az oktató felrajzolja a Hatalmi harc táblá-
zat első sorát (Hatalmi harc Feladatlap) a 
flipchartra és kisebb csoportokra osztja 
a résztvevőket. Post-it lapokra felírva a 
résztvevőnek kiosztja az oktató a válaszo-
kat. (A válaszok elérhetőek a Hatalmi harc 
Feladatlapon). A résztvevők kisebb cso-
portban eldöntik, hogy melyik válasz hova 
tartozik.  

20-45 
perc

Feladatlap: Hatalmi 
harc
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Miután ezzel megvannak, a tréner megkéri 
a csoportokat, hogy fejtsék ki a vélemé-
nyüket, hogy mi alapján helyezték a táblá-
zatban a válaszaikat. (A helyes megfejtés a 
Hatalmi harc feladatlapon található). Ezu-
tán a tréner a következőkkel zárja a tevé-
kenységet:

Amikor megmutatjuk ezt a táblázatot az 
embereknek, hamar rájönnek, hogy na-
gyon sok energiát vesz el, ha idejüket és 
energiájukat a múlt megváltoztatására for-
dítják. Néha azonban nehezebben ismerjük 
el, mennyire tehetetlenek vagyunk a jövővel 
szemben. Nehéz lehet elfogadni azt a tényt, 
hogy tehetetlenek vagyunk gondolataink-
kal és érzelmeinkkel szemben a jelen pil-
lanatban. Senki sem akarja, kívánja, hogy 
szorongó, nyomasztó, frusztráló gondolatai 
támadjanak vagy nem kívánatos érzések 
hatalmába kerüljön. Azonban, ha észre-
vesszük, hogy nemkívánatos vagy szorongó 
gondolataink és érzéseink támadnak, dön-
tésünk és hatalmunk van a felett, hogy ho-
gyan reagáljunk rájuk. Ha nem kívánt belső 
élményeinkre úgy reagálunk, hogy kontrol-
lálni vagy minimalizálni igyekszünk azokat, 
akkor gyakran hosszú távon nagyobbá és 
nyomasztóbbá tesszük ezáltal őket. De ha 
nem kívánatos belső élményeinket jelen 
pillanatunkkal és értékeinkkel összefüg-
gésben figyeljük meg, és úgy döntünk, hogy 
figyelmünket a számunkra fontos csele-
kedetekre fordítjuk, nagymértékben csök-
kenthetjük vagy minimalizálhatjuk e gon-
dolatok nem kívánt hatását, amely ránk és 
életünkre is kivetül. 

Az elfogadás 
módjai (dr. Russ 
Harris elmélete 
alapján)

-megmutatni a 
résztvevőknek a 
nehéz érzelmek 
elfogadásának 
néhány gyakorlati 
módját  

Dr. Russ Harris technikáinak bemutatása 
a nehéz érzések elfogadására, az Elfoga-
dás módjai mobilapplikációs tevékenység 
alapján. 

20-45 
perc

Mobilapplikációs 
tevékenység: Az 
elfogadás módjai
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Érzelmek napló 
(Aisling Leonard-
Curtin elmélete 
alapján)

- A résztvevők saját 
gondolatainak 
és érzelmeinek 
felismerési 
folyamatának 
elősegítése, 
valamint az 
értékeinken 
alapuló elfogadás 
és cselekvés 
ösztönzése 

A tevékenységet a tréner egy rövid meditá-
cióval indítja: 

Próbálj meg visszaemlékezni, az utolsó, 
számodra kellemetlen helyzetre. Próbáld 
meg amennyire lehet felidézni. Mi történt? 
Hogy érezted magad? Milyen érzések törtek 
rád? Vissza tudsz emlékezni, hogy milyen 
gondolatok jártak a fejedben? Mi volt a vé-
leményed a helyzetről?  – közel hozott vagy 
távol tartott? Milyen reakciót választottál? 
- olyat, amely közelebb visz az értékeidhez? 
(közel hoz) vagy amely távol visz a kellemet-
len érzésektől (távol tart)?

Ezután az oktató felrajzolja a flipcharta az 
Érzelmek napló mobilapplikációs tevé-
kenységben található táblázatot, és egy 
példán (pl. munkahelyi zaklatás) keresztül 
megmutatja, hogy kell kitölteni azt. Ezt 
követően a résztvevők a mobilapplikáció 
alapján elemezhetik a saját emléküket. 
Házi feladatként minden nap további pél-
dákkal tölthetik ki a táblázatot a résztve-
vők. 

 20-45 
perc 

Mobilapplikációs 
tevékenység: 
Érzelmek napló

Utolsó/ záró aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

3 lépés a tudatos 
érzésért

- gyors módszer a 
nehéz érzelmek ke-
zelésére

A kellemetlen érzelmek önmagukban nem 
negatívak, hanem útjelzőként szolgálnak, 
saját magunkra irányítva a figyelmet, hogy 
dolgozzunk saját önmagunkon. Nem sza-
bad a szőnyeg alá söpörni őket – ahogy 
nem lenne értelme figyelmen kívül hagyni 
a fogfájást és halogatni a fogorvoshoz me-
nést, úgy nincs értelme figyelmen kívül 
hagyni a lelki szenvedést, a belső félelem, 
harag és szomorúság érzését sem. Tuda-
tosan kell szembenéznünk ezekkel az érzé-
sekkel, és meg kell értenünk, mit mondanak 
nekünk. 

A tréner bemutatja a résztvevőknek a 3 lé-
pést a tudatos érzésért, a 3 lépés a tudatos 
érzésért feladatlap alapján.

 20-45 
perc

Feladatlap: 3 lépés a 
tudatos érzésért
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TOVÁBBI GYAKORLATOK

Az aktivitás neve Az aktivitás leírása Időtartam Az aktivitáshoz tartozó 
melléklet

A fogadóház 
Jalaluddin Rumi 
verse 

Az oktató az elfogadás elméletét Rumi 
híres versével is szemléltetheti. 

10 perc További gyakorlatok 
Feladatlap: Jalaluddin 
Rumi A fogadóház 
verse

Kötélhúzás – Dr 
Sarah Cassidy 
elmélete alapján

Az oktató az elfogadás elméletét a 
Kötélhúzás metafora segítségével 
szemléltetni. 

10 perc További gyakorlatok 
Átirat: Kötélhúzás

AIR rendszer – Aisling 
Leonard-Curtin 
elmélete alapján 

A tréner elmagyarázza, hogy az AIR 
rendszer segítségével a résztvevők hogyan 
kapcsolódhatnak össze a testükkel, amikor 
úgy érzik, elragadják érzelmeik. 

20 perc További gyakorlatok 
Feladatlap: AIR 
rendszer
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Ki a megfigyelő?
6. MODUL

CÉLOK  • Bátorítani a résztvevőket, hogy gyakoroljanak önvizsgálatot, hogy 
megértsék kik is ők valójában

 • Annak megértése, hogy a gondolataim, érzéseim, viselkedésem és 
testi érzéseim nem én vagyok

 • Megmutatni mi a különbség az Én, mint tartalom és Én, mint kon-
textus között

 • Hozzáférés a transzcendens önérzethez, a tudat folyamatosságához, 
amely változatlan

 • Szemléltetni, megmutatni az Én perspektíváinak gyakorlati hasznát
 • A résztvevők inspirálása arra, hogy kontextusként tekintsenek ma-

gukra és szabadítsák fel önmagukat
 • Gyakorlatok kidolgozása arra, hogy minden nap emlékeztessük ma-

gunkat erre az igazságra

TARTALOM Én, mint kontextus elméleti bemutató és gyakorlatok:
 • A szerepek, amelyeket játszom
 • Az Elme figyel
 • Rövid elméleti bevezető a Megfigyelő Énről
 • Én, az időutazó

IDŐTARTAM 45-120 perc

CÉLCSOPORT Fiatalok

LÉTSZÁM Maximum 20 résztvevő

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Flipchart vagy whiteboard, papír, írószer, nyomtatott feladatlapok és a 
tananyag, laptop/PC, vetítőgép, internet hozzáférés, mobilapplikáció

TANULÁSI MÓDSZEREK Egyéni-, csoportos foglalkozások, kiscsoportos beszélgetések, brain-
storming, multimédiás bemutatók
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TOVÁBBI FORRÁSOK  • Self as context – a core proces sin the ACT hexagon model:  
https://psychotherapyacademy.org/acceptance-and-commitment-
therapy-the-essentials/self-as-context-a-core-process-in-the-act-
hexagon-model/

OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK Feladatlap: A Megfigyelő Én

Mobileapplikációs tevékenység átirat: Én, az időutazó 

ÜTEMTERV

Bevezető aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

A szerepek, 
amelyeket játszom

- Bevezetés az Én, 
mint kontextus 
elméletébe

Minden résztvevőknek osszunk ki egy papírt és 
egy írószert. Kérjük meg őket, hogy mindenki 
írja le a nevét a papír közepére és a neve köré 
a 10 legmeghatározóbb tulajdonságukat. Ho-
gyan mutatkoznának be a többieknek? Mit len-
ne a legfontosabb elmondani magukról? 

5 percet kapnak, hogy lejegyezzék a gondola-
taikat, utána, a résztvevők menjenek körbe a 
teremben és válasszanak véletlenszerűen ma-
guknak párt. Mutatkozzanak be, aszerint, amit 
leírtak magukról és hallgassák meg a párjukat 
és a következő 10 percben mutatkozzanak be 
másoknak is.  

A hátralévő 10 percet töltsék csoportos beszél-
getéssel, ahol megbeszélhetik, hogy hogyan 
látják magukat. Mi a legfontosabb tulajdonsá-
guk? Hogyha csak 3 jellemvonást tarthatnának 
meg a 10-ből, melyiket tartanák meg? Mi lenne, 
hogy ha mind elengednénk őket? Kik lennénk 
akkor?

20-45 
perc

/
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Az Elme figyel

- hozzáférni 
az önmagunk 
transzcendentális 
megfigyeléséhez 

A tréner bevezeti a résztvevőket a Megfigyelő 
elme/Én, mint kontextus témákba, az Elme 
figyel tevékenység által. 
A következő 30 másodpercben, csendben figyel-
jük meg, hogy mit mond az elménk. 
Hogyha a gondolataid megállnak, hallgass 
addig, amíg újra elindulnak.
(Tartsunk 30 másodperc szünetet) 
És meg is van: az elméd egyik része beszél - a 
gondolkodó rész - és másik része amelyik 
meghallgat - a figyelő rész. 
A résztvevők párban beszéljék meg a gyakor-
lattal kapcsolatos élményeiket, majd közösen 
elemezzék ki. 

10-30 
perc

/ 

Fő/központi aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Rövid elméleti 
bemutató a 
Megfigyelő Énről

- ismerjük meg 
önmagunk 
megfigyelésének 
különböző módjait

Az oktató a Megfigyelő Én feladatlap alapján 
bemutatja a Megfigyelő Én elméletét. Az el-
méletet össze lehet kötni egy beszélgetéssel 
(amennyiben lehetséges).

 20-45 
perc

Feladatlap: A 
Megfigyelő Én

Utolsó/záró aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Én, az időutazó 
(dr. Sarah Cassidy 
elmélete alapján)

- Hozzáférés a 
transzcendens 
önérzethez, a tudat 
folytonosságához, 
ami változatlan

Az oktató az Én, az időutazó átiratból felolvas-
sa a meditáció szövegét, vagy elindítja a mobi-
lapplikációban a hangfelvételt. 

A meditáció után a résztvevők kis csoportok-
ban (3-4 fő) beszéljék meg a gondolataikat a 
meditációval kapcsolatban, majd közösen ér-
tékeljék ki. 

 20-60 
perc

Mobilapplikációs 
tevékenység 
Átirat: Én, az 
időutazó 

Ez a tevékenység erős érzelmi reakciót válthat ki a résztvevőkben. Kérjük, győződjön meg arról, 
hogy teret tud biztosítani a résztvevőknek, mielőtt a tevékenység végrehajtását választja. Előzetesen 
tájékoztassa a résztvevőket arról, hogy ez a tevékenység érzelmi reakciókat válthat ki, és ez teljesen 
normális és elvárható, és tudassa velük, hogy bármikor kivonhatják magukat a tevékenység alól, 
ha akarnak. Kérjük, használjon kevésbé intenzív tevékenységet, ha nem rendelkezik megfelelő 
felkészültséggel vagy nincs jelen pszichológussal, akihez a résztvevők fordulhatnának.
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Tervezd meg az 
életed

7. MODUL

CÉLOK  • Résztvevők ösztönzése, hogy vállaljanak felelősséget az életük meg-
tervezésében 

 • Megtanulni, hogy hogyan kössük össze az értékeinket a céljainkkal
 • Annak megértése, hogy értékrendünk és az azok követésétől való 

félelem, egyazon érem két oldala
 • Megtanulni, melyek az Elkötelezett cselekvések, és hogyan ismer-

jük fel az elkötelezett cselekvések végrehajtásának lehetséges 
akadályait 

 • Hogyan határozzuk meg a rövidtávú-, a középtávú- és a hosszú távú 
SMART céljainkat

 • Megtanulni, hogyan kell cselekvési tervet készíteni egy adott cél 
elérése érdekében 

 • Gyakorlatokon keresztül megtanulni azon cselekvések azonosítását 
és megtervezését, amelyek megegyeznek értékrendünkkel 

 • Motiválni a résztvevőket céljaik elérésére 

TARTALOM Elkötelezett cselekvés elméleti lecke és gyakorlatok:

 • Rövid elméleti bevezetés a Hasznos cselekvésbe
 • Értékeink összekapcsolása céljainkkal
 • Az érem két oldala
 • Űrlap a Célok meghatározására
 • Űrlap egy bizonyos cél eléréséhez szükséges részletes terv 

meghatározásához
 • Jövőbeli énem

IDŐTARTAM 45-120 perc

CÉLCSOPORT Fiatalok

LÉTSZÁM Maximum 20 résztvevő

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Flipchart vagy whiteboard, papír, írószer, nyomtatott feladatlapok és a 
tananyag, laptop/PC, vetítőgép, internet hozzáférés, mobilapplikáció
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TANULÁSI MÓDSZEREK • Harris, R. (2011). The happiness trap. Stop struggling, start living. Read-
HowYouWant. com.

• Szondy M. (2020). Tudatos változás (Conscious Change). Kulcslyuk 
Publisher.

• My Power of small website: https://mypowerofsmall.com

• SMART Goals - How to Make Your Goals Achievable: https://www.mind-
tools.com/pages/article/smart-goals.htm

TOVÁBBI FORRÁSOK Feladatlap: Hasznos cselekvés
Mobilapplikációs tevékenység: Űrlap a Célok meghatározására
Mobilapplikációs tevékenység: Cselekvési terv
További gyakorlatok Feladatlap: SMART célok
További gyakorlatok Feladatlap: Aktív élet

ÜTEMTERV

Bevezető aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Rövid elméleti 
bevezetés 
a Hasznos 
cselekvésbe

- felelősségvállalás 
életünk 
megteremtésében 

Az oktató bemutatja a Hasznos cselekvés elmé-
letét a Hasznos cselekvés feladatlap felhaszná-
lásával. Az elméleti részt össze lehet vonni egy 
beszélgetéssel is (ahol ez megoldható).

20-45 
perc

Feladatlap:

Hasznos 
cselekvés

Fő/központi aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Értékeink 
összekapcsolása 
céljainkkal

- értékeinkkel 
kapcsolatos célok 
és akadályok 
beazonosítása

A tréner párhuzamot von a résztvevők céljai és 
a 2. modulban kitűzött értékek között.

Az oktató majd felteszi az alábbi kérdéseket:

Vegyük elő a Bull’s eye (Céltábla) gyakorlatot a 
2. modulból. Térjünk vissza az értékeitekhez: 

Melyek a fő prioritásaitok az elkövetkező 12 hó-
napban a Bull’s eye négy sarkát véve alapul?

Melyek azok az értékek, amelyek mellett szeret-
néd elkötelezni magad?

20-45 min
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Mit mást szeretnél még csinálni a következő hó-
napokban?

Mik a legfontosabb CÉLOK számodra ezeken a 
különböző területeken?

Melyek a fő AKADÁLYOK, azaz milyen nehézsé-
gekbe ütközöl ezen értékek (célok) követése so-
rán? 

Rövid gondolkodási idő (5 perc) után a 
résztvevők kis csoportokban beszéljék meg a 
gondolataikat. 

/

Az érem két oldala

- annak megértése, 
hogy az értékeink 
és félelmünk 
azok követésétől, 
egyazon érme két 
oldala

Hasonlítsd össze a probléma és az érték közötti 
szoros kapcsolatot a következő kérdésekkel:

- „Mit tennél, ha az értékeid és a problémáid 
ugyanannak az éremnek a két oldala lenne: 
ha az egyik feladása automatikusan a másik 
elvesztését jelentené? 

- Ha választanod kellene, hogy mindkettőt 
szeretnéd, vagy egyiket sem, mit válasz-
tanál (érték + probléma / szenvedés vagy 
egyik sem)? 

- Hajlandó lennél megnyílni és átengedni 
magad a fájdalomnak, ha a szenvedés segí-
tene közelebb kerülni értékeidhez?” 

15 perc /

Űrlap a Célok 
meghatározására

- határozzuk meg 
a rövidtávú-, a 
középtávú- és a 
hosszú távú SMART 
céljainkat

A tevékenység során megtanuljuk céljaink meg-
határozásának gyakorlati lépéseit. Használha-
tod pl. a SMART mozaikszót, amely a következő 
kritériumokat foglalja magában: az adott cél 
legyen konkrét, mérhető, megvalósítható vagy 
elérhető, releváns, időzíthető. (SMART)

A célok kitűzésekor gondolj a következőkre: 

Konkrét/ konkrét cselekvés/cselekvések: Hatá-
rozd meg, hogy mit fogsz tenni, cselekedni, mi-
kor, hol és kik vagy mit fognak érinteni. Példa 
nem konkrét célra: „Több időt töltök a gyereke-
immel”; konkrét cél: „Szombaton elviszem a gye-
rekeimet a parkba röplabdázni”. Nem specifikus 
cél: „Szeretetteljesebb leszek a feleségemmel”; 
konkrét cél: „Ebédidőben felhívom a felesége-
met, és elmondom neki, hogy szeretem.” 

Mérhető: Egy cél meghatározott és kézzelfogha-
tó kell legyen ehhez mérhetőnek kell lennie, pél-
dául: „10%-kal növeli a termelést” vagy „5%-kal 
csökkenti a kiadásokat” 

20-45 
perc

Mobilapplikációs 
tevékenység: 
Űrlap a Célok 
meghatározására
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Elérhető cél: a célnak reálisan elérhetőnek kell 
lennie. Vegyük figyelembe a fizikai állapotun-
kat, a rendelkezésre álló időt, az anyagi erő-
forrásokainkat, és azt, hogy rendelkezünk-e a 
szükséges készségekkel vagy sem. 

Releváns vagy tereli a célt az értékek felé: a cél-
nak személyes jelentéssel kell bírnia önmagunk 
számára. Akkor fontos, vagy jelentős egy cél, ha 
saját értékeink vezérelnek és nem szigorú sza-
bályokat követünk, vagy megpróbálunk mások 
kedvében járni vagy elkerülni a fájdalmat. Ha 
nincs értelme vagy célja, nézzük meg, hogy való-
ban saját értékeink vezérelnek-e afelé. A cél segít 
abban, hogy olyan irányba tereljük az életünket, 
már amennyire ezt előre lehet látni, hogy az való-
színűleg javítani fogja az életminőségünket? 

Idő: a cél pontosabb meghatározásához válasz-
szunk ki egy dátumot és időt. Ha ez nem lehet-
séges, határozzuk meg magunknak a lehető leg-
valószínűbb határidőt. Határozzunk meg rövid, 
közép- és hosszú távú célokat: olyan dolgokat, 
amelyeket az elkövetkező napokban/hetekben 
meg tudunk tenni (rövid távú célok); amit a kö-
vetkező néhány hétben/hónapban meg tudunk 
tenni (középtávú célok); amit meg tudunk tenni 
a következő néhány hónapban/évben (hosszú 
távú célok).

A tréner megkéri a résztvevőket, hogy használ-
ják az Űrlap a Célok meghatározására nevű mo-
bilapplikációs gyakorlatot és segítse őket, hogy 
mindenki meghatározhassa a SMART céljait. 

Űrlap egy bizonyos 
cél eléréséhez 
szükséges 
részletes terv 
meghatározásához

- Cselekvési terv 
készítéUtolsó/ záró 
aktivitás

Ehhez az tevékenységhez kérjük használja a 
Cselekvés terv mobilapplikációs gyakorlatot.

20-45 
perc

Mobilapplikációs 
tevékenység: 
Cselekvési terv
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Utolsó/ záró aktivitás

Az aktivitás célja 
(elérendő ered-
mény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Jövőbeli énem

- Képzeld el az 
életed 10 év múlva, 
mostani döntésed 
alapján

A tréner egy rövid vizualizáción keresztül vezeti 
a résztvevőket a következő kérdések alapján:
• Milyen magatartás, viselkedés vihet a legkö-

zelebb a célhoz?
• Hogyan képzeled el az életed, amikor teljesen 

összhangban vagy a céloddal?
• Hogyan fog kinézni az életed 10 év múlva, ha 

úgy döntesz, hogy nem teszed ezt?
• Hogyan fog kinézni az életed 10 év múlva, ha 

ezt a viselkedést választod?
• Mit fogsz ennek érdekében MA tenni?

 Î Hangsúlyozza ki a napi apró 
cselekvések fontosságát! !

20-45  
perc

/

Ez a tevékenység erős érzelmi reakciót válthat ki a résztvevőkben. Kérjük, győződjön meg arról, 
hogy teret tud biztosítani a résztvevőknek, mielőtt a tevékenység végrehajtását választja. Előzetesen 
tájékoztassa a résztvevőket arról, hogy ez a tevékenység érzelmi reakciókat válthat ki, és ez teljesen 
normális és elvárható, és tudassa velük, hogy bármikor kivonhatják magukat a tevékenység alól, 
ha akarnak. Kérjük, használjon kevésbé intenzív tevékenységet, ha nem rendelkezik megfelelő 
felkészültséggel vagy nincs jelen pszichológussal, akihez a résztvevők fordulhatnának.

EGYÉB GYAKORLATOK

Az aktivitás neve Az aktivitás leírása Időtartam Az aktivitáshoz 
tartozó melléklet

SMART célok 
feladatlap

- feladatlap, amely 
segít SMART célok 
megfogalmazásában

A SMART CÉLOK gyakorlat célja, hogy a résztve-
vők SMART célokat tűzhessenek ki, hogy terve-
iket konkréttá, mérhetővé, megvalósíthatóvá, 
relevánssá és időzítetté tegyék.

Ez a gyakorlat rávezet arra, hogy azért nem va-
lósította meg korábbi terveit, mert vagy irreáli-
sak vagy homályosak voltak. Képesek lesznek 
arra, hogy új elképzeléseiket SMART célokká 
alakítsák, hogy valóra válthassák álmaikat.  

20-45 
perc

További 
gyakorlatok 
Feladatlap: SMART 
célok

Aktív élet (Dr. 
Szondy Máté 
alapján)

- akadályaink 
leküzdése, hogy 
aktívabbak legyünk

Gondolj bele, hogy most mennyi aktív mozgás 
van az életedben! Milyen családi, gyerekkori 
mintákat, szokásokat hozol magaddal a moz-
gással kapcsolatban? Mennyire figyelsz az aktív 
életmódra? Ha passzív, mozgásszegény életmó-
dot folytatsz, látod-e ennek árnyoldalát? Milyen 
előnyökkel járna egy aktívabb életmód?

20-45 
perc

További 
gyakorlatok 
Feladatlapok: 
Aktív élet
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Alvás (Dr. Szondy 
Máté alapján):

- összpontosítsunk 
az alvásra, amely la-
zításhoz, jobb fizikai 
és mentális egész-
séghez, hatékonyabb 
érzelemszabályozás-
hoz és alacsonyabb 
szorongáshoz vezet. 

Helyezzük az alvást a középpontba. A relaxá-
ció ugyanis általában jobb testi és lelki egész-
séghez, hatékonyabb érzelemszabályozáshoz 
és alacsonyabb szorongásszinthez vezet. Ezzel 
szemben a krónikus álmatlanságnak – ha há-
rom hónapon keresztül hetente legalább három 
estén át alvászavaraink vannak – számos nega-
tív testi és lelki következménye lehet. Mennyire 
elégedettek jelenleg alvásuk mennyiségével és 
minőségével? Ha álmatlanság jellemzi, milyen 
típusú? Nehezen alszik el, gyakran ébred fel éj-
szaka, vagy nagyon korán megébred hajnalban? 

20-45 
perc

További 
gyakorlatok 
Feladatlap: Alvás

Tudatos párkapcso-
latok (Dr. Szondy 
Máté alapján):

- megérteni, hogy 
boldogságunkat (és 
egészségünket is) 
nagyban meghatá-
rozza, hogy vannak-e 
olyan társas kapcso-
lataink, amelyekben 
közel érezzük ma-
gunkat másokhoz, és 
meg tudunk nyílni. 

Akkor tudjuk megváltoztatni társas viselkedé-
sünket, ha felismerjük azokat a tipikus, auto-
matikusan visszatérő reakciókat, amelyekre 
hajlamosak vagyunk.  Gondoljunk bele, hogy 
milyenek ezek a mai kapcsolatainkban.  Van-
nak-e olyan reakciók, amelyek problémát okoz-
nak, és szeretne ezeken változtatni? Például 
visszahúzódó vagy túlzottan domináns társa-
dalmi helyzetekben. 

20-45 
perc

További 
gyakorlatok 
Feladatlap: 
Tudatos 
párkapcsolatok
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Szeresd önmagad
8. MODUL

CÉLOK  • Megismertetni az önegyüttérzés fogalmát a résztvevőkkel
 • Betekintést nyerni abba, hogyan működik az elme, honnan szár-

maznak a gondolatok és érzések, és miért olyanok, amilyenek
 • Az önegyüttérzés fontosságának kihangsúlyozása
 • Ösztönözni a résztvevőket arra, hogy gondoskodjanak magukról és 

másokról
 • Segíteni a résztvevőknek a komfortzónájuk, az öngondoskodási 

zónájuk és a túlterhelt zónájuk azonosításában
 • Pszichológiai rugalmasság elsajátítása önegyüttérzési gyakorlatok-

kal 

TARTALOM Önegyüttérzés elméleti bemutató és gyakorlatok:
 • Rövid elméleti bevezetés az önegyüttérzésbe
 • A 3 zóna beazonosítása
 • Metta meditáció
 • Írj magadnak levelet
 • Egy kis öngondoskodás
 •  A pszichológiai rugalmasság végső értékelése 

IDŐTARTAM 45-120 perc

CÉLCSOPORT Fiatalok

LÉTSZÁM Maximum 20 résztvevő

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK  • Flipchart vagy whiteboard, papír, írószer, nyomtatott feladatlapok 
és a tananyag, laptop/PC, vetítőgép, internet hozzáférés, mobilap-
plikáció
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TANULÁSI MÓDSZEREK Egyéni-, csoportos foglalkozások, kiscsoportos beszélgetések, brain-
storming, multimédiás bemutatók

TOVÁBBI FORRÁSOK  • Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Ma-
king Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Publis-
hers.

 • How to do Metta meditation: 
https://www.healthline.com/health/metta-meditation#how-to

 • Exploring self-compassion through writing: 
https://self-compassion.org/exercise-3-exploring-self-compas-
sion-writing/# 

 • How to write a self-compassionate letter: 
https://ggia.berkeley.edu/practice/self_compassionate_letter  

 • Don’t Confuse Compassion with Over-Identification:  
https://www.karenrkoenig.com/blog/don-t-confuse-compas-
sion-with-over-identification 

 • Self-compassion and Mindfulness:  
https://pdf4pro.com/view/self-compassion-and-mindful-
ness-56a584.html 

OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK Feladatlap: Bevezetés az önegyüttérzésbe

Feladatlap: A három zóna beazonosítása: komfortzóna, az öngondosko-
dási zóna és a túlterhelt zóna 

Feladatlap és mobilapplikációs tevékenység: Kis lépések a komfortzóna 
bővítésére 

Mobilapplikációs tevékenység és átirat: Metta meditáció

Feladatlap: Írj magadnak levelet

Mobilapplikációs tevékenység: Az együttérzési blokkok leküzdése 

Feladatlap: AAQI-II kérdőív vagy Mobilapplikációs tevékenység: 
pszichológiai rugalmasság kérdőív

További gyakorlatok Feladatlap: Együttérzés vs. Túlzott azonosulás

További gyakorlatok, átirat: Gyógyító kéz
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ÜTEMTERV

Bevezető aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

Rövid elméleti 
bevezetés az 
önegyüttérzésbe

- Megismertetni 
az önegyüttérzés 
fogalmát 

A tréner bemutatja a résztvevőknek az 
önegyüttérzés elméletének fogalmát a Beve-
zetés az önegyüttérzésbe feladatlap alapján. 
Az elméleti részt beszélgetéssel is egybe lehet 
kötni (amennyiben lehetséges). 

20-45 
perc

Feladatlap: 
Bevezetés az 
önegyüttérzésbe

Fő/központi aktivitás

Az aktivitás célja 
(elérendő ered-
mény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

A három zóna 
beazonosítása 
(Aisling és Trish 
Leonard-Curtin 
alapján)

- segíteni a 
résztvevőknek a 
komfortzónájuk, az 
öngondoskodási 
zónájuk és a 
túlterhelt zónájuk 
azonosításában

Az oktató röviden leírja a 3 zónát: komfortzó-
nát, az öngondoskodási zónát és a túlterhelt 
zónát, valamint kihangsúlyozza a komfortzó-
nánkból való kilépés fontosságát is, egy teljes 
és tartalmas élet érdekében. 
A tréner majd megkéri a résztvevőket, hogy 
gondoljanak a saját zónáikra és töltsék ki a Kis 
lépések a komfortzóna bővítésére mobilappli-
kációs tevékenységben található táblázatot. 
A résztvevők 10 percet kapnak, hogy leírják 
gondolataikat. Miután mindenki végzett, a tré-
ner megkéri a résztvevőket, hogy osszák meg 
jegyzeteiket, gondolataikat. 

20-45  
perc 

Feladatlap: A 
három zóna 
beazonosítása: 
komfortzóna, az 
öngondoskodási 
zóna és a 
túlterhelt zóna

Feladatlap és 
mobilapplikációs 
tevékenység: 
Kis lépések a 
komfortzóna 
bővítésére 

Metta meditáció - 
(dr. Sarah Cassidy 
alapján) 

- Önegyüttérzés 
csoportos gyakorlat

A tréner a „Metta meditáció” átirat alapján me-
ditációt vezet, vagy a mobilalkalmazásban elin-
dítja a hangfelvételt.  
Ezután a tréner megkéri a résztvevőket, hogy 
osszák meg tapasztalataikat a meditációval 
kapcsolatban.
A tréner kioszthatja a Metta meditáció feladat-
lapot is, amelyben részletes leírást találnak a 
gyakorlatról. 

20-45 
perc

Feladatlap: Metta 
meditáció

Mobilapplikációs 
tevékenység és 
átirat: Metta me-
ditáció

Ez a tevékenység erős érzelmi reakciót válthat ki a résztvevőkben. Kérjük, győződjön meg arról, 
hogy teret tud biztosítani a résztvevőknek, mielőtt a tevékenység végrehajtását választja. Előzetesen 
tájékoztassa a résztvevőket arról, hogy ez a tevékenység érzelmi reakciókat válthat ki, és ez teljesen 
normális és elvárható, és tudassa velük, hogy bármikor kivonhatják magukat a tevékenység alól, 
ha akarnak. Kérjük, használjon kevésbé intenzív tevékenységet, ha nem rendelkezik megfelelő 
felkészültséggel vagy nincs jelen pszichológussal, akihez a résztvevők fordulhatnának.
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Írj magadnak 
levelet (Phd.Kristin 
Neff alapján)

-Önegyüttérzés 
egyéni gyakorlat

A kemény önkritika helyett egészségesebb vá-
lasz az, ha együttérzéssel és megértéssel bá-
nunk magunkkal. Kristin Neff pszichológus 
szerint ennek az „önegyüttérzésnek” három 
fő összetevője van: a tudatos jelenlét, ember-
ségesség és az önkedvesség. A kutatások azt 
sugallják, hogy azok az emberek, akik együtt-
érzéssel reagálnak saját hibáikra és kudarcaik-
ra – ahelyett, hogy hibáztatnák magukat – jobb 
fizikai és mentális egészségnek örvendenek. 

Ez a gyakorlat arra ösztönzi a résztvevőket, 
hogy írjanak egy levelet maguknak, kifejezve 
együttérzésüket egy olyan jellemvonásukkal 
szemben, amelyet nem szeretnek magukban.       

20-45 
perc

Feladatlap: Írj 
magadnak levelet 

Ez a tevékenység erős érzelmi reakciót válthat ki a résztvevőkben. Kérjük, győződjön meg arról, hogy 
teret tud biztosítani a résztvevőknek, mielőtt a tevékenység végrehajtását választja. Előzetesen tájékoz-
tassa a résztvevőket arról, hogy ez a tevékenység érzelmi reakciókat válthat ki, és ez teljesen normális 
és elvárható, és tudassa velük, hogy bármikor kivonhatják magukat a tevékenység alól, ha akarnak. 
Kérjük, használjon kevésbé intenzív tevékenységet, ha nem rendelkezik megfelelő felkészültséggel vagy 
nincs jelen pszichológussal, akihez a résztvevők fordulhatnának.

Utolsó/záró aktivitás

Az aktivitás 
célja (elérendő 
eredmény(ek))

Aktivitás leírása Időtartam Képzési anyagok

A pszichológiai 
rugalmasság végső 
értékelése 

- a képzés végén 
megismételjük az 
önértékelést, hogy 
kiderüljön, a képzés 
hozott-e változást 
a résztvevők 
pszichológiai 
rugalmassági 
eredményeiben. 

A tréner arra kéri a résztvevőket, hogy kis 
csoportokban gondolkodjanak olyan öngon-
doskodási cselekvésről, amelyeket meg tud-
nak tenni. Minden csoport soroljon fel annyi 
cselekvést, amennyire emlékezik 5 perc alatt, 
majd ezt követően mutassák be ezeket a na-
gyobb csoportban. Egy rövid megbeszélés után 
minden résztvevő választ egy kis cselekedetet, 
amely által erősítheti az önegyüttérzését.  

Végül a tréner felvezeti az utolsó pszichológiai 
rugalmasság gyakorlatot:

Reflektálva a saját pszichológiai rugalmassá-
gunk értékelésére, amelyet a képzésünk elején 
felmértünk, ismételjük meg, hátha a képzés ho-
zott némi változást a gondolatainkkal és érzel-
meinkkel kapcsolatos hozzáállásunkban. 

Az oktató kiosztja a AAQI-II kérdőív feladatlap-
ját vagy megkéri a résztvevőket, hogy nyissák 
meg a pszichológiai rugalmasság kérdőívet a 
mobil applikációban. Ezt követően hasonlítsák 
össze az első felmérést az utolsó felméréssel és 
elemezzék ki őket. 

20-45 
perc

Feladatlap: AAQI-
II kérdőív vagy 
Mobilapplikációs 
tevékenység: 
pszichológiai 
rugalmasság 
kérdőív
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TOVÁBBI GYAKORLATOK

Az aktivitás neve Az aktivitás leírása Időtartam
Az aktivitáshoz 

tartozó melléklet

Ne keverd össze az 
együttérzést a túl-
zott azonosulással

Forrás: https://www.
karenrkoenig.com/
blog/don-t-con-
fuse-compas-
sion-with-over-iden-
tification 

Sok embernek nehézséget okoz különbsé-
get tenni aközött, hogy együtt érez valakivel, 
és hogy túlzottan azonosul valakivel. Nagyon 
fontos a kettőt között különbséget tenni, kü-
lönösen akkor, hogy ha hajlamos megsajnálni 
az embereket, majd a végén elveszti önmagát 
a kapcsolatban, és/vagy jobban vigyáz rájuk, 
mint magára. Az együttérzés, a szenvedés ked-
vességgel való találkozása – egyrészt empáti-
ával, másrészt úgy bánunk valakivel, ahogyan 
azt szeretnénk, hogy bánjanak velünk. Vékony 
vonal van aközött, hogy együtt érzünk valakivel, 
és túlzottan azonosulunk valaki érzelmeivel, 
egészen odáig, hogy nem tudjuk elválasztani 
a saját nézőpontunkat egy másikétól. Amikor 
együtt érzek valakivel, azt jelenti, hogy törő-
dőm vele.

20-45 
perc

További 
gyakorlatok 
Feladatlap: 
Együttérzés vs. 
Túlzott azonosulás

Gyógyító kéz

Forrás: Self-
Compassion and 
Mindfulness, 
The Centre for 
Mindfulness Studies 
Toronto, by Patricia 
Rockman, MD CCFP 
FCFP & Amy Hurley 
Psy.D. C Psych 2015, 
Session I Discovering 
Self-Compassion 
https://pdf4pro.
com/view/self-
compassion-and-
mindfulness-56a584.
html 

A kutatások azt bizonyítják, hogy a fizikai érintés 
oxitocint szabadít fel, biztonságérzetet ad, csilla-
pítja a nyomasztó érzelmeket és csillapítja a szív- 
és érrendszeri panaszokat. 

A tréner bemutatja a Gyógyító kéz tevékenysé-
get és egy ön-együttérzés gyakorlatra hívja a 
résztvevőket. Ebben a feladatban a résztvevők 
a szívükre teszik a kezüket, és a tréner arra kéri 
őket, hogy figyeljék meg, hogy ez milyen érzé-
seket vált ki a résztvevőkben. 

A résztvevők megoszthatják ezután tapasztala-
taikat.

20-45 
perc

További 
gyakorlatok Átirat: 
Gyógyító kéz
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1. Modul – Feladatok, Mellékletek
FELADATLAP - Tudatos jelenlét 

A tudatos jelenlét (mindfulness) 

„...az a képesség, hogy a jelen pillanattal és az abban rejlő gondolatokkal és érzésekkel teljes mér-
tékben kapcsolatba kerüljünk, ellenkezés nélkül, és attól függően, hogy a helyzet mit enged meg, 
kitartani vagy megváltoztatni viselkedésünket, értékeink megtartása és céljaink elérése végett. “

- Hayes, és mtsai., 2006

„A tudatos jelenlét nem más, mint a figyelem irányításának különleges módja, amely a jelen pillanat-
ra vonatkozik, annyira mentes a reaktivitástól és az ítélkezéstől, illetve annyira nyitott, amennyire az 
lehetséges. “ 

- Szondy Máté: Live the moment – Mindfulness;  
The Psychology of Conscious Present, 25 old., Kulcslyuk Kiadó

A tudatos jelenlét egy másfajta életszemlélet, egy olyan módszer, amelyet bárki gyakorolhat, amely kapcso-
latba hoz bennünket önmagunkkal - egy olyan élettel, amely mindig itt van, a jelen pillanatban. Még akkor 
is, ha gondolataink mérföldekre vannak távol, a múltban vagy a jövőben, visszatérhetünk ide és most – tu-
datossá válunk, és eldönthetjük, hogyan reagálunk. A mindfulness fejleszti az egészséges tudatállapotun-
kat: ahogyan a testgyakorlatok egészségessé és erőssé teszik testünket, a mindfulness egy olyan gyakorlat, 
amely egészségessé teszi az elmét, és készen áll arra, hogy rugalmasan reagáljunk az élet kihívásaira. 

A tudatos jelenlét gyakorlása segít:1

 • teljes mértékben jelen lenni itt és most
 • hogy jobban kapcsolódj önmagadhoz, másokhoz és a körülötted lévő világhoz
 • hogy kevésbé zavarjanak a kellemetlen élmények és ne reagáljuk túl azokat
 • hogy biztonságosan élj át kellemetlen gondolatokat és érzéseket
 • hogy légy tudatában annak, hogy mi elöl próbálsz menekülni
 • hogy kevésbé légy ítélkező
 • az öntudat növelésében
 • megmutatni a különbséget önmagad és a gondolataid között
 • közvetlenebb kapcsolatba kerülni a világgal, ahelyett, hogy a gondolatainkon keresztül élnénk
 • megtanulni, hogy minden változékony; hogy a gondolatok és érzések jönnek-mennek, mint az időjárás
 • elérni a jobb érzelmi egyensúlyt, hogy kevésbé legyünk lobbanékonyak
 • több nyugalmat és békét megtapasztalni
 • az önelfogadás és az önegyüttérzés fejlesztésében

1  Source: https://www.actmindfully.com.au/about-mindfulness/

"
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Öt apró mindennapi tudatos jelenlét készség, amelyet még ma alkalmazhatsz: 2

1. Egy beszélgetés során figyeld meg elméd hajlamosságát arra, hogy előre ugorjon az időben, és előre 
tervezzen. Szándékosan térj vissza ahhoz, hogy figyelmesen hallgasd meg, mit mond a másik sze-
mély neked. Figyeld meg az általuk használt szavakat, hangszínüket és arckifejezésüket. Amikor rád 
kerül a sor, figyelj arra, hogy őszintén mit érzel, és beszélj úgy, hogy ez az őszinteség vezéreljen, ne 
automatikus, nem tudatos válaszokat adj. 

2. Amikor eszel, szánj rá egy percet, hogy figyeld meg az ételt, mielőtt a szádba tennéd. Egyszerűen 
figyeld meg a lehető legrészletesebben a minőségeket és az állagokat, mintha először látnád ezt a 
bizonyos ételt. 

3. Amikor kint jársz, tudatosan nézz körül, figyeld meg a hangokat, milyen érzéseket vált ki belőled. 
Vegyél észre öt dolgot, amit láthatsz – figyelj élénken a színekre, a textúrákra és a formákra. Figyelj 
négy dologra, amit hallasz, mint például a forgalom, a madarak vagy a távoli zajok. Figyelj három 
olyan dologra, amelyet érzel, mint például a levegő a bőrödön, feszültség a testedben, vagy a ruha 
tapintása a bőrödön.

4. Egy szokásos útvonalon, például munkába menet vagy onnan haza, akár autóval, tömegközlekedés-
sel vagy gyalog, tudatosan döntsd el, hogy fejhallgató vagy telefonálás nélkül teszed meg ezt az utat, 
majd tudatosan hangolódj az öt érzékszervedre, és törekedj arra, hogy észrevegyél három olyan dol-
got, amiket korábban nem vettél észre. 

5. Hallgass zenét. Csukd be a szemed, és csak a zenére figyelj. Figyeld meg, mit érzel, miközben hallga-
tod. Figyeld meg, milyen gondolatok támadnak benned, de mindig térj vissza a zenéhez. Figyeld meg 
a hangokat és a hangok közötti teret. Figyeld meg, hogy ez az élmény különbözik-e attól, amikor ez a 
zene a háttérben szól, ahogy a napi dolgaidat végzed. 

FELADATLAP - Pszichológiai rugalmasság3

A pszichológiai rugalmasság azt jelenti, hogy „tudatos emberi lényként lépünk kapcsolatba a jelen pilla-
nattal, és a helyzet által nyújtott lehetőségek alapján, a választott értékek és célok elérése érdekében meg-
tartjuk vagy megváltoztatjuk viselkedésünket, magatartásunkat”. 

Ez azt jelenti, hogy saját gondolatainkat és érzelmeinket könnyedebben kezeljük, és a rövidtávú impulzu-
sok, gondolatok és érzések helyett hosszabbtávú értékek és célok alapján cselekszünk. 

A pszichológiai rugalmasságot jelenleg az Elfogadás és cselekvés Kérdőív (AAQ 2) méri. Számos tanulmány-
ban a magas pszichológiai rugalmasságot jelző AAQ-pontszámok a következőket jelzik: 

 • Alacsonyabb szintű szorongás
 • Alacsonyabb szintű depresszió
 • Kevesebb patológiai eset
 • Jobb  munkateljesítmény
 • Kevesebb tanulási problémák
 • Kevesebb szerfogyasztás
 • Magasabb életminőség
 • Kevesebb érzékenység a szorongásra
 • Kevesebb aggódás

Más szóval majdnem MINDEN!

2  Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Publishers. 
3 Source:https://theweekenduniversity.com/psychological-flexibility/, https://workingwithact.com/what-is-act/what-is-psychological-flexibility/ 
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A pszichológiai rugalmasság lehetővé teszi, hogy a jelen pillanatban maradjunk, amikor nehéz gondolatok, 
érzések és érzések árasztanak el, és lehetővé teszi, hogy tágabb, holisztikusabb képet kapjunk a helyzet-
ről. Ahelyett, hogy a pillanatnyi ingadozó gondolatokra és érzelmekre alapoznánk döntéseink és tetteink, 
hosszútávú céljaink és mélyen őrzött értékrendünk alapján válasszuk meg reakciónkat, viselkedésünket. 
A pszichológiailag rugalmas emberek képesek befogadni mások visszajelzéseit és perspektíváit, és felismer-
ni, mikor kell változtatni, illetve más szempontból megközelíteni a problémát. Tudják, hogy tetteik megvál-
toztatásával valószínűleg eltérő eredményeket érnek el, ezért rugalmasan állnak hozzá, hogy elérjék, amit 
szeretnének az életben. Nem hajlamosak a merev gondolkodásra, nem cselkeszenek egy bizonyos módon, 
csak mert „mindig is így csinálták”. Jellemző rájuk az is, hogy perspektívájukat képesek folyamatosan vál-
toztatni a jelen pillanat és a jövő között. 

Az ACT hat alapvető terápiás folyamatot foglal magában, amelyek célja a pszichológiai merevség csökken-
tése és az emberek pszichológiai rugalmasságának fejlesztése. Az ACT fejlesztői és gyakorlói, mint például 
Dr. Russ Harris, PhD, kihangsúlyozzák, hogy a hat folyamat egymástól függ, és egymásra épülnek. 

1. Kapcsolatba lépés a jelen pillanattal 
2. Defúzió (figyelj a gondolkodásodra) 
3. Elfogadás (nyitottság) 
4. Én, mint kontextus (tiszta tudatosság)
5. Értékek (tudd, mi számít) 
6. Elkötelezett cselekvés (tedd, amit kell) 

Bár a hat alapfolyamatot itt külön tárgyaltuk, fontos szem előtt tartani, hogy külön-külön nem léteznek.

Ahogy Dr. Harriss kijelenti, az a leghasznosabb, ha úgy tekintünk rájuk, mint a „pszichológiai rugalmasság 
gyémántjának” hat oldalára, amelyek kölcsönösen függenek egymástól, és amelyeket egymással párhuza-
mosan kell gyakorolni. Például nem tehetsz elkötelezett lépéseket (6), hacsak nem vagy tisztában az érté-
keiddel (5), és nehéz a defúziót gyakorolni (2), hacsak nem tudsz kapcsolatba lépni a jelen pillanattal (1). 

Kapcsolatba lépés 
a jelen pillanattal 

Elkötelezett 
cselekvés 

Értékek 

Én, mint 
kontextus 

Defúzió 

Elfogadás 

Pszichológiai 
rugalmasság 
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FELADATLAP: AAQI-II kérdőív4

AAQ-II

Az alábbiakban állítások lesznek felsorolva. Kérjük, értékelje, hogy az egyes állítások mennyire igazak 
Önre az alábbi skála segítségével. 

1 2 3 4 5 6 7
soha nem 

igaz
nagyon 

ritkán igaz
ritkán igaz néha igaz gyakran igaz szinte 

mindig igaz
mindig igaz

1.
Fájdalmas élményeim és emlékeim megnehezítik 

számomra, hogy olyan életet éljek, amely számomra 
értékes lenne. 

1 2 3 4 5 6 7

2. Félek az érzéseimtől. 1 2 3 4 5 6 7

3. Tartok attól, hogy nem tudok uralkodni félelmeimen és 
érzéseimen. 1 2 3 4 5 6 7

4. Fájdalmas emlékeim megakadályoznak abban, hogy 
teljes életet éljek. 1 2 3 4 5 6 7

5. Az érzelmek problémákat okoznak az életemben. 1 2 3 4 5 6 7

6. Úgy tűnik, a legtöbb ember jobban kezeli az életét, mint 
én. 1 2 3 4 5 6 7

7. Túlzott aggodalmam akadályoz abban, hogy sikeres 
legyek. 1 2 3 4 5 6 7

TOTAL:

4  Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., Waltz, T., & Zettle, R. D. (in press). Preliminary psychometric 
properties of the Acceptance and Action Questionnaire – II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior 
Therapy
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MOBILAPPLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG: Pszichológiai 
rugalmasság felmérése5

1. Megélni a jelen pillanatot

Megtanulhatod, hogyan kapcsolódj újra a jelen pillanathoz, ami által rugalmasabb, bölcsebb és együttérző 
gondolkodó leszel.

Teljesen elmerültél a megtörtént vagy esetleg a meg nem történt dolgokkal kapcsolatos gondolataidban? 
Dolgokat, amelyeket megtettél, vagy olyan dolgokat, amelyeket meg kell tenned vagy meg szeretnél tenni? 

Kérjük, írd ide megjegyzéseid és gondolataid.  

2. Nyitottság az újra 

Megtanulhatod, hogyan szabadulj ki a gondolkodási és érzelmi csapdákból, és ehelyett hasznos és haté-
kony módon figyelheted meg gondolataid és érzelmeid.

Annyira a gondolataid és érzéseid hatása alá kerülsz, hogy az már nyomasztó?

Kérjük, írd ide megjegyzéseid és gondolataid. 

3. Elköteleződés amellett, ami számít

Megtanulhatod, hogyan kapcsolódj ahhoz, ami igazán számít számodra, miről szeretnéd, hogy szóljon az 
életed, lehetővé téve, hogy ezek az alapvető értékek vezessenek apró cselekvések és lépések által, ezáltal 
képes leszel gyökeresen megváltoztatni életed. 

Egyik dolog után rohansz a másikba, mindig arra gondolsz, hogy valami mást és értelmesebbet csinálnál, 
de soha nem jut rá időd?

Kérjük jegyezd le gondolataid és véleményed:

5  Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Publishers. 
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FELADATLAP: Lehorgonyzás6

Hogyan „horgonyozz le”?

Mi a „lehorgonyzás” és hogyan segít?

A lehorgonyzás nagyon hasznos készség. Használhatod nehéz gondolatok, érzések, érzelmek, emlékek, és 
késztetések hatékonyabb kezelésére; a robotpilóta üzemmód kikapcsolására és az élet teljes megélésére; 
hogy helyt tudj állni nehéz helyzetekben; hogy felszámold a rágódást és aggodalmakat; hogy figyelmed 
jobban tudd összpontosítani az általad végzett feladatra vagy tevékenységre; hogy jobb legyen az önkont-
rollod; és impulzív, kényszeres, agresszív, függőséget okozó vagy egyéb problémás viselkedések esetén 
„áramkör-megszakítóként” is használhatod. 

Miről van szó? A horgony ledobása egy egyszerű képlettel való játékot jelent: ACE 

A: Vedd figyelembe, tudatosítsd a gondolataid és érzéseid

C: Térj vissza a testedbe

E: Vegyél aktívan részt abban, amit csinálsz

A: Vedd figyelembe a gondolataid és érzéseid

Csendben és kedvesen fogadd el mindazt, ami „megjelenik” benned: gondolatokat, érzéseket, érzelme-
ket, emlékeket, késztetéseket. Légy egy kíváncsi tudós, figyeld meg, mi történik a belső világodban. És 
miközben továbbra is észleled a gondolataidat és érzéseidet, egyúttal…. 

C: Térj vissza a testedbe

Térj vissza a testedbe és kapcsolódj hozzá. Találd meg a saját módszered. Kipróbálhatod az alábbi mód-
szereket vagy saját módszereidet is használhatod:

 • Lassan és erősen nyomd talpad a padlóhoz. 

• Lassan húzd ki magad és tartsd egyenesen a gerinced; ha ülsz, ülj egyenesen és dőlj előre a széken. 

• Lassan nyomd össze az ujjbegyeidet 

• Lassan nyújtsd ki a karjaid vagy körözz a nyakaddal, rázd meg a vállaid

 • Lélegezz lassan.

Megjegyzés: nem próbálj meg elfordulni, elmenekülni vagy kivonni magad abból, ami a belső világodban 
történik. A cél az, hogy tudatában maradj a gondolataidnak és érzéseidnek, és továbbra is fogadd el jelen-
létüket…. ugyanakkor térj vissza a testedbe, és hangolódj rá. Másszóval, kibővíted a fókuszodat: tudatá-
ban vagy gondolataidnak és érzéseidnek, valamint a testednek, miközben aktívan megmozgatod magad. 
És miközben elismered gondolataidat és érzéseidet, és kapcsolatba lépsz a testeddel, egyúttal…. 

6  Harris, R. (2011). The happiness trap: Stop struggling, start living. ReadHowYouWant. com.
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E: Vegyél aktívan részt abban, amit csinálsz

Nézz körül, hol vagy, és összpontosítsd a figyelmed az általad végzett tevékenységre. Próbáld ki a követ-
kezőket vagy találj saját módszereket: 

• Nézz körül a szobában, nézz meg 5 dolgot magad körül 

• Figyelj meg 3 vagy 4 hangot körülötted. 

• Figyelj arra, hogy milyen illatokat és ízeket érzel 

• Most figyelj arra, amit csinálsz 

Fejezd be a gyakorlatot úgy, hogy minden figyelmed az adott feladatra vagy tevékenységre terelődjön. 
Ideális esetben ismételd meg lassan az ACE ciklust 3-4 alkalommal, hogy egy 2-3 perces gyakorlat legyen 
belőle. 

MEGJEGYZÉS: kérjük, ne hagyd ki az ACE A pontját: nagyon fontos, hogy folyamatosan felismerjük a meg-
jelenő gondolatainkat és érzéseinket, különösen, ha azok nehezek vagy kényelmetlenek. Ha kihagyod az 
A pontot, ez a gyakorlat figyelemelterelő technikává válik – és nem ez a célunk. 

MI A GYAKORLAT ÉRTELME? 

Számos célja van ennek a gyakorlatnak. Legtöbb már az előző oldal első bekezdésében fel van felsorolva, 
de emellett ezt a képességet gyakran használják első lépésként a visszaemlékezések, pánikrohamok, kró-
nikus fájdalom és sok más probléma kezelésében. Tehát, ha nem vagy biztos abban, hogy egy tanácsadó 
vagy egészségügyi szakember miért javasolta ennek gyakorlását, és hogyan segíthet az a te problémád-
ban, kérd meg, hogy tisztázzák a célját.

SZÜKSÉG SZERINT MÓDOSÍTHATÓ

Ha kevés időd van, csinálj csak egy 30 másodperces változatot: csináld végig egyszer az ACE ciklust.  Ha 
készen állsz a kihívásra, csináld végig az ACE ciklust rendkívül lassan, újra és újra, 5-10 percig. Többféle-
képpen lehet módosítani ezt a gyakorlatot, igényeidhez és lehetőségedhez mérten (pl. fizikai fájdalom) 
vagy a téged foglalkoztató nehézségeknek megfelelően. Kérdezd meg tanácsadódat vagy egy egészség-
ügyi szakembert, hogyan csináld.

GYAKOROLJ

Ne feledd, hogy az ilyen gyakorlatokat bármikor, bárhol, bármilyen tevékenységgel gyakorolhatod. Jó Ta-
nácsos kevésbé nehéz, kihívásokkal teli helyzetekben gyakorolni őket, amikor a gondolataid és érzéseid 
kevésbé bonyolultak, így fejlesztheted képességeid. Idővel használhatod kihívásokkal tele helyzetekben 
is, amikor a gondolataid és érzéseid súlyosabbak.
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HANGANYAG ÁTIRAT ÉS MOBILAPPLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG: 
Lehorgonyzás7

Horgonyozzunk le még egyszer

Ha kényelmesnek érzed, csukd be a szemed, és dőlj hátra a székben. 

Figyelj arra, hogyan tart és támaszt meg a szék. 

Figyeld meg az alattad lévő talajt. Szilárd, ha akarnál, tudnál állni is. 

A talaj megtart és megtámaszt.

Ez a bázisod, és mindig itt van.

 Figyeld meg a légzésed, hogy a légzésed mindig jelen van. 

 Soha nem kellett megmutatni magunknak, hogyan lélegezzünk, mert a testünk mindig tudta, hogyan 
kell ezt csinálni. 

Szánj rá néhány percet, hogy be- és kilélegezz, tudva, hogy támogatva vagy. 

Gondolatok és érzelmek özöne áraszthat el a veled történt dolgokkal kapcsolatban. 

Meglehet, hogy izgalommal tölt el vagy leterhel az új ismeretek elsajátítása, esetleg zavarnak bizonyos 
dolgok, amelyek az életedben történnek mostanában. 

Bármi is történik veled, rendben van. 

Csak vedd észre, hogy ott van, bólints rá, ismerd el, hogy ez a te tapasztalatod, és engedd meg, hogy 
jelen legyen. 

Tereld vissza a figyelmed arra, ami a légzésedben és a testedben történik. Ha valaki most leöntene 
festékkel, a tested hol hagyna nyomot? 

Érzékeld azokat a helyeket, ahol a tested érintkezik a székkel és a padlóval. Mindeközben nem Ne 
feledkezz meg a légzésről sem. 

 Engedd, hogy az élményeid elárasszanak, és lélegezz tovább. 

Kapcsolódj önmagadhoz. Újra és újra és újra, kapcsolódj önmagadhoz.

 Ha az elméd elkalandozik, az rendben van, az elméd csak a feladatát végzi. 

De újra és újra térj vissza oda, hogy itt ülsz egyhelyben, ebben a pillanatban. 

Lélegezz be-ki. 

Ha úgy érzed valamelyik tesztrészednek szüksége van egy nyújtásra vagy lazításra, mozgasd át 
magad. 

És ha készen állsz, lépj túl a légzésen, a testeden, lassan érzékelj más dolgokat is, amik ott vannak 
körülötted, terjeszd ki tudatod, hogy észre vegyél bármilyen hangot vagy illatot a körülötted lévő 

szobában. 

Talán hallani lehet egy óra ketyegését vagy még azon túl egy autó motorját vagy más zajokat kívülről. 

Lassan nyisd ki a szemed, térj vissza teljesen a szobába, ásíts egy jót, és nyújtózkodj, ha úgy érzed.

7  Harris, R. (2011). The happiness trap: Stop struggling, start living. ReadHowYouWant. com.
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HANGANYAG ÁTIRAT ÉS MOBILAPPLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG:  
5 érzékünk
Ennek a programnak az a célja, hogy segítsen abban, hogy többet foglalkozz a körülötted lévő ingerekkel 
és kevesebbet a saját múltadra vagy jövődre irányuló verbális viselkedésedre.

Vegyél mély levegőt,  próbáld meg kényelembe helyezni magad, ahol vagy, legyen az ülve, állva vagy fek-
ve. Támaszkodj az öt érzékszervedre és figyeld meg környezeted.

Azonosíts be öt dolgot, amit látsz, négy dolgot, amit hallasz, három dolgot, amit érzel, két illatot, és végül 
egy ízt, amit érzel.

Ismételd meg a gyakorlatot többször, több alkalommal is, különösen, ha nehéz vagy szorongást kiváltó 
feladatok következnek.

 

Elménk könnyen elkalandozik és elvonja figyelmünket a testünkben történő egyéb dolgokról vagy 
a körülöttünk zajló világban történő eseményekről. Néha, amikor sok változás történik, könnyen 
túlterheltnek érezhetjük magunkat. Az alaphelyzetbe állás egyik módja az, hogy 5 érzékszervünk 

felhasználásával beazonosítjuk a körülöttünk lévő dolgokat. 

Fontos, hogy a JELEN PILLANATRA összpontosíts. 

Jelen lenni azt jelenti, hogy a figyelmünket VISSZATERELJÜK arra,  
ami EBBEN A PILLANATBAN történik. 

5 érzékünkP.M.
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5 dolog, amit LÁTSZ: 

4 dolog, amit HALLASZ:

3 ILLAT, amit érzel:

2 dolog, amit a kezeddel, bőröddel ÉRZEL: 

1 ÍZ, amit érzel: 
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FELADATLAP: Tudatos étkezés8

A tudatos étkezés azt jelenti, hogy tudatosabbá tesszük a táplálkozást. Étkezéseink gyakran automatiku-
san történnek: nem vesszük észre az éhség vagy a jóllakottság jeleit. Így a valós, belső szükségletek helyett 
a táplálkozásunk külső tényezőktől (idő, hely, mások viselkedése) válik függővé.

Ezen a héten figyeld meg, mennyire vagy tudatos az étkezésekkel kapcsolatban. Vagy tudatosíthatod ma-
gadban mit viszel be a szervezetedbe az ételeken kívül. Milyen hatásoknak teszed ki magad – például hírek 
nyomon követése vagy közösségi média használata során? Mennyire tudod szabályozni, hogy mire érde-
mes/hasznos odafigyelni és mire nem?

Figyelj oda mikor érzel éhséget. Figyeld meg, mikor vagy igazán éhes, és mikor keveredik az „érzelmi éh-
ség” a fizikai éhséggel. Ha valamilyen erős érzelmi állapot váltotta ki a vágyat, nézd meg alaposan: milyen 
érzelem ez? Félelem, szorongás, unalom, harag, frusztráció, öröm, elégedettség?

A tudatos étkezés alapelvei.

Próbáld meg alkalmazni őket napközben és este, írd le tapasztalataidat.

 ▶ Teremtsünk megfelelő körülményeket az étkezéshez: sietősen, munkavégzés közben, képernyő előtt 
ülve tudatosan étkezni szinte lehetetlen. Lehetőleg alakítsd úgy a napjaidat, hogy tudj leülni az étke-
zéshez. 

 ▶ Egyszerre egy dolog: csak az evéssel foglalkozz étkezés közben. 
 ▶ Maradj távol a képernyőtől. 
 ▶ Figyelj az ízekre, illatokra és aromákra.
 ▶ Egyél lassabban. 
 ▶ Figyeld meg, hogyan hat rád az étkezés: mit élvezel közben, mit nem, és mikor élsz jól. 

Egy héten keresztül minden nap írj naplót az étkezéseidről. Jegyezd le étkezési szokásaid és a velük 
kapcsolatos gondolataid.

Figyelj oda mikor érzel éhséget. Figyeld meg, mikor vagy igazán éhes, és mikor keveredik az „érzelmi éh-
ség” a fizikai éhséggel. Ha valamilyen erős érzelmi állapot váltotta ki az étvágyad, nézd meg alaposan: 
milyen érzelem ez? Félelem, szorongás, unalom, harag, frusztráció, öröm, elégedettség?  A tudatos étkezés 
alapelvei. Próbáld meg alkalmazni őket napközben és este, írd le tapasztalataidat. 

Egy hét elteltével, gondolkozz el azon, hogy hogyan tudnád a tudatos étkezést hosszútávon beépíteni az 
életedbe! Hogyan változtathatnál a napi rutinon, szokásaidon, hogy több lehetőséged legyen erre?

8  Szondy M. (2020). Tudatos változás (Conscious Change). Kulcslyuk Kiadó.



1. Modul – Feladatlapok, Mellékletek 59

TOVÁBBI GYAKORLATOK TEVÉKENYSÉG:  
Tudatos séta – Hanganyag átirat9

Ma eltöltünk egy kis időt, hogy a sétánkra figyelünk. 

Állj mozdulatlanul és mindkét talpad nyomd neki erősen a talajnak.

Érzed a lábad a talajon?

Meg tudod mozgatni a lábujjaid a cipődben?

Milyen érzés cipőben lenni? 

Könnyen tudod mozgatni a lábfejed vagy szoros a cipő? 

Érzed a lábfejed és bokáid? 

Érzed a tested, ahogy a bokáidra és a lábfejedre nehezedik?

Helyezd a kezed a lábadra, emeld meg a lábad és tartsd meg a levegőben. 

Érzed ahogy az izmok mozognak a lábadban?

Meg tudod csinálni ugyanezt a másik lábaddal is?

Helyezd vissza mindkét lábad a földre. 

Most készülj fel, mert elkezdünk nagyon lassan sétálni és megfigyeljük milyen érzés a séta. 

Kezdj el sétálni, figyeld meg, hogy milyen érzés, amikor a lábad a talajhoz ér. 

Erőteljesen vagy gyengéden ér földet a lábad?

A talpad melyik része ér először földet?

A sarkod vagy a lábfejed?

Egy pár lépés erejéig figyelj oda arra, ahogyan sétálsz. 

Milyen érzés lenne, ha magasra emelnéd a lábad?

Milyen érzés?

Laza a lábad?

Mi történik, ha gyorsabb ütemben sétálsz?

Érzel változást?

Erőteljesen vagy gyengéden ér földet a lábad?

Elfáradtak a lábaid?

Most állj meg egyhelyben. 

Figyeljük meg milyen érzés mozdulatlanul állni.

Érzed a lábaid?

Mozgasd meg a lábujjaid. 

Hát nem nagyszerű érezni, ahogy sétálunk?

9  Adapted from Dr. Sarah Cassidy
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MOBILAPPLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG:  
Értékeink tisztázása kérdőív10

Valuing ourselves 

1. Mit gondolsz, mi a fő célod az életben?

2. Ki a legbölcsebb ember, akit ismersz?

3. Mit jelent számodra a szabadság?

4. Miben reménykedsz? 

5. Melyik jellemzőbb rád, szeretsz elvegyülni vagy inkább kitűnni?

6. Mit szeretnél a legszívesebben elérni?

7. Mi a legfontosabb most számodra? 

8. Képzeld el, hogy bármit elérhetnél – mi lenne az?

9. Álmodoztál arról, hogy valami rendkívülit csinálsz? 

10. Hogyan szeretnéd, hogy mások emlékezzenek rád?

11. Milyen szavakat szeretnél, ha szeretteid írnának rólad? 

12. Mik voltak gyermekkori álmaid? 

13. Mi az a három tulajdonság, ami a legfontosabb számodra? (például kedvesség, nyitottság, együttérzés)

14. Mi okozza neked a legtöbb örömet a világon? 

Kapcsolatok kiértékelése

15. Miben különbözik értékrended a családodétól?

16. Hogyan szeretnéd, hogy emlékezzenek majd rád az emberek?

17. Mit jelent szeretni?

18. Mit jelent számodra a megbocsátás?

19. Ki a legempatikusabb ember, akit ismersz?

20. Mit jelent bízni valakiben?

21. Mit jelent számodra, hogy látnak és hallanak téged?

22. Kinek tartozol sok köszönettel?

23. Mitől lesz valaki barát?

10 Adapted from Harris, R. (2011). The happiness trap: Stop struggling, start living. ReadHowYouWant. com. (https://thehappinesstrap.com/
upimages/Complete_Worksheets_2014.pdf)
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életünk kiértékelése

24. Mitől jó az élet?

25. Számodra mit jelent az önállóság?

26. Mitől vagy erős?

27. Szerettél volna valaha alkotni?

28. Milyen tanulni?

29. Mit csinálnál, ha gazdag lennél?

30. Kitől tanultál a legtöbbet az életben?

31. Mit jelent békére lelni?

32. Vágytál valami után?

Nehézségek kiértékelése

33. Mire tanított meg téged küszködés?

34. Voltál már kétségbeesett?

35. Mi az a tulajdonság, amit a legnehezebben fogadsz el önmagadban?

36. Hagytak már cserben?

37. Bántalmaztak már?

38. Voltál már olyan helyzetben, amikor nem érezted magad biztonságban?

39. Gondoltál már arra, hogy meg fogsz halni?

40. Érezted már elveszettnek magad?

41. Féltél már?
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FELADATLAP: Értékeink

- Akinek van miért élni, szinte mindent elvisel - Friedrich Nietzsche

Mik az értékek 

Az értékek verbális megfogalmazása annak, hogy mi a fontos számunkra és mire törekszünk az életünk-
ben. Ezek viszonylag stabil orientációk, amelyeket szándékosan választunk és nem határozzák meg őket 
a változó, pillanatnyi érzések. Az értékek fontosak, mert hosszú időn át irányítják viselkedésünket; az ér-
tékek tudatosításával világossá válik számunkra, hogy mely magatartásformák hasznosak és kívánatosak 
életünk szempontjából, azaz mely viselkedésminták adnak nekünk értelmet és célt. Az értékek szerint való 
élet gyönyörű velejárója: a harmónia, a boldogság és a belső elégedettség érzése. 

Miért fontos, hogy tisztában legyél saját értékeiddel

Még ha életkörülményeink nehezek is és gondterheltek vagyunk, ha annak megfelelően élünk, ami igazán 
fontos számunkra, akkor könnyebb lesz legyőzni a nehézségeket és értelmet találni bennük. Viktor Frankl, 
a logoterápia atyja, aki a második világháborúban vesztette el családját, és egy koncentrációs táborban 
raboskodott, ő foglalta össze a legjobban: „Az élet sohasem a körülmények miatt elviselhetetlen, hanem 
csak az értelem és cél hiánya miatt.” Frankl az értelem keresését tartotta az emberekben az elsődleges 
motiváló erőnek. Leghíresebb könyve a „Mégis mondj igent az életre”, amelyben a koncentrációs táborban 
átélt élményeit írja le, saját értelemkereséséről beszél, és a nehéz körülmények ellenére is kínál életcé-
lokat. Frankl számos betegség fő okát az élet céljának és értelmének hiányában látja, ami a céltalanság, 
az értelmetlenség és az üresség. Az értékek tisztázása segít meghatározni, hogy mi felé akarunk haladni, 
ahelyett, hogy azon gondolkoznánk, mitől szeretnénk eltávolodni. Értékeinkhez közeledve könnyebben 
visszautasítjuk azokat a viselkedéseket, amelyek eltávolítanak a jelen pillanattól, mint például a függősé-
get okozó, kerülő, menekülő és egyéb haszontalan viselkedések. Tehát arra összpontosítsunk, ami felett 
rendelkezünk – saját viselkedésünk megváltoztatására, hogy az tükrözze azokat az értékeket, amelyekre 
törekszünk. 

Mi a különbség az értékek és a célok között

 Az értékek adják meg az általános irányt, amerre haladni szeretnénk, a célok pedig konkrét pontok az 
úton. Soha nem érjük el teljesen az értékeket, mindig útmutatásul szolgálhatnak jövőbeli cselekedeteink-
hez, miközben elérhetjük és „útba ejthetjük” a célokat, teljesíthetjük azokat. Például a „jó barátnak lenni” 
egy érték, és az ehhez az értékhez vezető célok a következők: „Meglátogatni egy barátot a kórházban”, „Egy 
szép ajándékot venni egy barát születésnapjára” és hasonlók. 
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HANANYAG ÁTIRAT: The sweet spot (A belső béke)11

Helyezd magad egy kényelmes ülőhelyzetbe, kihúzhatod magad vagy leengedheted a vállaid.

Most vegyél lassan néhány mély levegőt.

Préseld ki teljesen a tüdőd, fújd ki az utolsó csepp levegőt is, fújd ki addig, amíg érzed, hogy a tüdőd 
teljesen kiürült. 

Hagyd, hogy maguktól megteljenek, nincs szükség mély lélegzéshez, mert a tüdőd természetesen feltölti 
magát levegővel, anélkül, hogy ezt erőltetni kellene, ne próbálkozz, hagyd, hogy megtörténjen. 

Figyeld meg, ahogy a hasad lassan ellaposodik, ahogy fújod ki a levegőt és amikor beszívod a levegőt a 
hasad kidudorodik.

Most figyelj arra, ahogy levegővételnél a levegő beáramlik az orrodon keresztül, le a torkodon a tüdődig és 
most figyelj arra, ahogy elhagyja a tested a levegő a kilégzéssel.

A tüdőd egy természetes ritmust követ, nincs szükség, hogy kontrolláld a légzésed. 

Egyszerűen vegyél levegőt, ahogy számodra a legtermészetesebb és legkényelmesebb. 

Nyugodtan és kíváncsisággal teli merülj el az emlékeidben. 

Idézz fel egy emléket, ami lehet a közeli vagy a távoli múltból. 

Olyan emléket, amely számodra kedves emlék. 

Habár az életben sok a bánat és fájdalom, az élet sok szép emléket is adott. 

Ez az emlék nem kell túl drámai legyen. 

Lehet csak egy emlékkép, amint a hegyekben túrázol vagy egy újszülöttet tartasz a karjaidban. 

Lehet egy egyszerű emlék, ahogy elmentek vacsorázni, újságot olvasol miközben a kedvenc italod 
kortyolgatod. 

Vagy olyan egyszerű kellemes élmény, mint biciklizni a parkban egy meleg nyári délután. 

Teniszezés a barátokkal, könyv olvasás a tengerparton, egy számodra kedves személy ölelése vagy a 
kedvenc dalod hallgatása. 

Lényegében bármilyen emlék jó lehet, ami megragadja az életünk gazdagságát. 

Bármelyik kedves emlék vagy pillanat, ami eszedbe jut és olyan tisztán magad előtt látod, amennyire 
tudod. 

Hogy ha egyszerre több emlékkép jelenik meg, próbálj meg egyet kiválasztani és arra koncentrálni és idézd 
fel az emléket, mintha csak most történne. 

Próbálj meg kitekinteni az emlékben. 

Mit látsz és hallasz, milyen illatot érzel, friss a levegő vagy állott?

Milyen fényeket látsz, látod, hogy honnan jön a fény?

 Mit teszel a kezeiddel és lábaiddal?

Milyen hangokat hallasz, a másik hangját vagy egyéb hangokat?

Próbáld meg az emlék érzését magadba szívni.

Engedd, hogy az örömteli emlék végig járjon. 

11  The sweet spot tudatos jelenlét meditáció Dr. Sarah Cassidy alapján
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Értékeld az élet teljességét, ahogyan az az emlékben is volt.

Lehet, hogy a boldog emlék keveredik a fájdalommal vagy vágyódással, netán sajnálattal. 

Ez teljesen természetes, hogy ha így érzel, légy nyitott az érzések felé, amelyek megrohamoznak. 

Öröm és bánat, élvezet és fájdalom. 

Idézd fel olyan tisztán az emléket, amennyire csak lehet. 

Hogyha veled van egy szeretett személy, hogy néz ki, milyen a hangja, mit visel?

Hogy ha kint vagy a természetben, milyen hangokat hallasz?

Milyen az időjárás?

Érzel szellőt, édes vagy friss?

Mit látsz magad körül?

Hogyha valamit épp csinálsz, milyen érzést érzel a testedben?

Próbálj meg ráhangolódni a boldog pillanatra, hagyd, hogy a felszínre törjön és feltöltsön.

Ragadd meg az emlék minden gyönyörű pillanatát, részletét.

Egy pillanatra gondolkozz el a következő kérdéseken.

Nézz körül és láss bele az emlékbe, nézd meg éppen mit csinálsz. 

Milyen személyes tulajdonságokat mutatsz az emlékben?

Milyen a viszonyod ahhoz, amit éppen az emlékben csinálsz?

Arra figyelsz, amit éppen csinálsz, vagy máshol kalandozol?

Beleéled magad vagy nem? 

Az emlékben hogyan viszonyulsz magadhoz, másokhoz és a világhoz?

Gondold át, mit tanít neked ez a gyakorlat azokról a személyes tulajdonságokról, amelyeket szeretnél 
megtestesíteni. 

Mit mutat neked arról, hogy hogyan szeretnél a továbbiakban viselkedni?

Mit sugall ez azon cselekedetek minőségéről, amelyeket a világon eltöltött rövid időd alatt tenni akarsz?

Mit sugall ez neked, arról, hogy mit az amit megtehetsz ma, hogy jobbá tedd az életed?

A gyakorlat végéhez közeledve, figyelj egy pillanatra a légzésedre és próbálj meg ellazulni. 

Nyújtózkodj, nyisd ki a szemed és fülelj, nézz körbe a teremben és a téged körülölelő világban itt és most 
ebben a pillanatban. 

Szánj most néhány percet arra, hogy tovább gondold ezt a gyakorlatot, nézd meg, mit árul el számodra 
azokról a tulajdonságokról vagy értékekről, amelyeket szeretnél elsajátítani, és milyen lépéseket szeretnél 

megtenni, hogyan szeretnél viselkedni ebben a földi életben. 
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FELADATLAP: Bull’s eye (Céltábla)12

A célpont négy fontos életterületre oszlik: munka / tanulás, szabadidő, kapcsolatok és személyes növeke-
dés/egészség. Először is, kérjük, írd le az értékeidet életed ezen négy területére lebontva. Nincsenek egy-
forma értékeink, és ez nem is egy teszt, hogy mi számít „helyes” értéknek. Gondolj ezekre a területekre 
általánosságban, nem pedig konkrét célokban. Lehetnek átfedő értékek; például, ha a pszichológia ta-
nulmányozása fontos számodra, ez a tanulás és a személyes fejlődés része lehet. Írd le, mit értékelnél, ha 
nem állnának akadályok az utadban, ha semmi sem akadályozna meg. Mi a fontos számodra? Mi érdekel 
téged? Mit mellett szeretnél elköteleződni? Értéked nem muszáj egy konkrét cél legyen, hanem hogyan 
szeretnéd élni az életed. Például cél lehet a heti 3 edzés; és a testedről való gondoskodás lehet a mögöttes 
érték. 

Figyelmeztetés: Győződj meg arról, hogy ezek a te értékeid, nem pedig valaki más értékei. A te személyes 
értékeid a fontosak! 

1. Munka/tanulás: munkára és karrierre, tanulásra és kultúrára vagy további készségek fejlesztésére vonat-
kozik. (Ebbe beletartozhat az önkéntesség és az önkéntes alapú munka egyéb formái is.) Hogyan szeretnél 
viselkedni kollégákkal/alkalmazottakkal/felhasználókkal/ügyfelekkel? Milyen személyes tulajdonságokat 
szeretnél a munkahelyedre vinni? Milyen készségeket szeretnél fejleszteni? 

2. Kapcsolatok: az intimitásra, közelségre, barátságra és kötelékekre vonatkozik az életedben; magában 
foglalja a partnereddel, gyermekeiddel, szüleiddel, rokonokkal, barátokkal, kollégákkal fennálló kapcso-
latokat, illetve egyéb társadalmi kapcsolatokat. Milyen kapcsolatokat szeretnél építeni? Hogyan szeretnél 
viselkedni ezekben a kapcsolatokban? Milyen személyes tulajdonságokat szeretnél fejleszteni? 

3. Személyes fejlődés / egészség: Olyan tevékenységekre utal, amelyek elősegítik a saját folyamatos fej-
lődésed. Tartalmazhat szervezett vallásos tevékenységeket, a spiritualitás személyes megnyilvánulásait, 
pszichoterápiát, kreativitást, életkészségek fejlesztését, meditációt, jógát, természettel való érintkezést; a 
fizikai aktivitást, a táplálkozást és az egészségügyi kockázati tényezők, például a dohányzás eltávolítását. 

4. Szabadidő: a játék, a pihenés, a stimuláció keresése vagy a szórakozás módjaira utal; hobbira vagy egyéb 
tevékenységekre, pihenésre, kikapcsolódásra és kreatívkodásra. 

12  Tobias Lundgren’s Bull’s Eye (Lundgren, T., Luoma, J. B., Dahl, J., Strosahl, K., & Melin, L. (2012). The bull’s-eye values survey: a psychomet-
ric evaluation. Cognitive and Behavioral Practice, 19(4), 518-526.) and  Russ Harris (2009) (www.actmadesimple.com)
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Olvasd el újra az értékeid, majd tegyél X-et a céltábla minden területére, hogy jelezd, hol tartasz ma. Az X 
a célpont közepén azt jelenti, hogy teljes mértékben az értékeid szerint élsz életednek ezen a területén. A 
középponttól távolabbi X azt jelenti, hogy jócskán elmarad az értékeid szerint való élet ezen a területen. 
Mivel négy életterület van, négy X-et helyezz el céltáblán. 

Az életem távolról sem olyan, 
mint amilyennek szeretném

Kapcsolatok
Személyes fejlődés/ Egészség

SzabadidőMunka/tanulás

Az életem pont olyan, 
mint amilyennek szeretném
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TOVÁBBI GYAKORLATOK FELADATLAP: Az élet iránytűje13

Próbáld meg megfogalmazni értékeid a táblázatban szereplő kérdések megválaszolásával. Felsoroltunk 10 
fontos területet az emberek életében – az a feladatod, hogy 0-tól 10-ig értékeld, hogy az egyes területek 
mennyire fontosak jelenleg számodra. Ezután mindegyikhez írj egy rövid leírást arról, hogy mik az értékeid 
az adott témában. A kérdések segítenek ebben. Ha egy mező irrelevánsnak tűnik, az rendben van – hagyd 
üresen. Ha elakadsz egy kérdésnél, hagyd ki, és térj vissza később. És nem baj, ha ugyanazok a szavak több 
mezőben vagy mindegyikben szerepelnek. 

1. Család (család, kivéve a házasság vagy a gyermekek). Milyen testvér/nővér, fia/lánya, 
nagybácsi/néni szeretnél lenni? Milyen személyes tulajdonságokat szeretnél ezekbe a 
kapcsolatokba vinni? Milyen kapcsolatokat szeretnél építeni? Hogyan lépnél kapcsolat-
ba ezekkel az emberekkel, ha te lennél az "ideális" ezekben a kapcsolatokban? 

Fontosság:

Kiigazítás:

2. Házasság / párkapcsolat / intim kapcsolatok. Milyen partner szeretnél lenni egy 
intim kapcsolatban? Milyen személyes tulajdonságokat szeretnél fejleszteni? Milyen kap-
csolatot szeretnél kialakítani? Hogyan lépnél kapcsolatba a partnereddel, ha te lennél az 
"ideális" ezekben a kapcsolatokban? 

Fontosság:

Kiigazítás:

3. Szülőség. Milyen szülő szeretnél lenni? Milyen személyes tulajdonságokkal szeretnél 
rendelkezni? Milyen kapcsolatokat szeretnél kialakítani gyermekeiddel? Hogyan visel-
kednél, ha te lennél az "ideális" ezekben a kapcsolatokban? 

Fontosság:

Kiigazítás:

4. Barátok/társasági élet. Milyen személyes tulajdonságokat szeretnél a baráti kapcso-
lataidba vinni? Ha te lehetnél a legjobb barát, hogyan viselkednél a barátaiddal? Milyen 
barátságokat szeretnél kiépíteni? 

Fontosság:

Kiigazítás:

5. Munka. Mit értékelsz a munkádban? Mi tehetné még értelmesebbé? Milyen munkaerő 
szeretnél lenni? Ha az ideális normáidnak megfelelően élhetnél, milyen személyes tulaj-
donságokat vinnél bele a munkádba? Milyen szakmai kapcsolatokat szeretnél kialakítani? 

Fontosság:

Kiigazítás:

13  Exercise adapted from Dahl, J., & Lundgren, T. (2006). Living beyond your pain: Using acceptance and commitment therapy to ease chronic 
pain. New Harbinger Publications.
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6. Személyes fejlődés/oktatás/képzés. Mit értékelsz a tanulásban, oktatásban és kép-
zésben? Milyen új készségeket szeretnél elsajátítani? Milyen tudást szeretnél megszerez-
ni? Milyen továbbképzést szeretnél? Milyen diák szeretnél lenni? Milyen személyes tulaj-
donságokat szeretnél gyakorolni? 

Fontosság:

Kiigazítás:

7. Szabadidő/szórakozás. Milyen hobbit, sportolást vagy szabadidős tevékenységet 
szeretsz? Hogyan lazítasz és engeded ki a feszültséget? Hogyan érzed jól magad? Milyen 
tevékenységet szeretnél végezni? 

Fontosság:

Kiigazítás:

8. Spiritualitás. Bármilyen jelentést is tulajdonítasz a spiritualitásnak, az rendben van. 
Ez lehet olyan egyszerű, mint a természettel való kapcsolódás, vagy olyan formális, mint 
egy szervezett vallási csoporthoz való tartozás, csatlakozás. Mi a fontos számodra az élet 
ezen területén? 

Fontosság:

Kiigazítás:

9. Polgári elkötelezettség / közösségi élet. Hogyan szeretnél hozzájárulni a 
közösségedhez vagy a környezetedhez, például önkéntességgel, újrahasznosítással, 
egy csoport/jótékonysági/politikai párt támogatásával? Milyen környezetet szeretnél 
kialakítani otthon és a munkahelyeden? Milyen környezetben töltenél szívesen több időt? 

Fontosság:

Kiigazítás:

10. Öngondoskodás/testi jólét. Milyen értékeid vannak a testi épség megőrzésével 
kapcsolatban? Hogyan szeretnél gondoskodni az egészségedről, az alvással, 
táplálkozással, fizikai aktivitással, dohányzással, alkohollal kapcsolatban.? Azért, mert 
fontos? 

Fontosság:

Kiigazítás:

Adj egy pontszámot (0-tól 10-ig) arra vonatkozóan, hogy egy bizonyos érték mennyire fontos számodra (Fon-
tosság), és egy pontszámot arra vonatkozóan, hogy az elmúlt hónapban mennyire élted az életed ezen érté-
keknek megfelelően (Kiigazítás). Ez útmutatásul szolgál majd a következő hónapban végrehajtandó cselekvé-
sek/lépések kiválasztásához, és annak eldöntésében, hogy mely magatartásokat kell abbahagyni. 



69

3. Modul – Feladatlapok, Mellékletek

FELADATLAP: ACT mátrix

Szerfogyasztás/Önkárosítás/Egyebek

Nemkívánatos mentális élmények

Felkavaró gondolatok:

Nehéz érzések:

Kényelmetlen testi érzések:

Világ

Figyelemelterelés:

Kösd össze a DOTS pontokat 5 érzék meg
tapasztalása

Közelebb hozTávolabb visz

Mentális 
megtapasztalás

Elszigetelődés

Gondolkodás:
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FELADATLAP: Értékek kártyák

Az értékek melletti oszlopokban jelöld meg, hogy mennyire fontos az érték számodra. Minden értékhez 
válassz egyet a 3 kategória közül: 1. Nem fontos; 2. Valamennyire fontos; 3. Nagyon fontos. 

  Nem fontos Valamennyire 
fontos Nagyon fontos

Önmagunk 
értékelése

Lehetőségekre való kilátás    
Fizikai kontaktus    
Élvezetek érzése    
Köszönetnyilvánítás    
Béke megtalálása    
Segítségkérés    
Megértve lenni    
Önmagunk elfogadása    

Kapcsolataink 
értékelése

Együttérzés    
Bizalom    
Valahova tartozás    
Őszinteség    
Szeretni és szeretve lenni    
Kötődés    
Értékelve lenni    

Életünk 
értékelése

Alkotni    
Önfeledten táncolni    
Célok elérése    
Merni álmodni    
Tudás keresése    
A pillanat megélése    
Álmodni    

Nehézségek 
értékelése

Hagyni, hogy megtörténjen    
Bölcsesség keresése    
Kétségek között maradás    
Megbocsátani    
Elbúcsúzni    
Biztonságban érezni magunkat    
Másmilyennek érezni magunkat    
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FELADATLAP: DOTS14

D- DISTRACTIONS (FIGYELEMELTERELÉS)

A figyelemelterelés olyan tevékenység, amellyel megpróbálunk megszabadulni egy nem kívánt mentális 
élménytől. Rövid távon a figyelemelterelő stratégiák nagyon hatékonyak lehetnek, ezért sok ember a ha-
tása alá kerül. Hosszútávon azonban a figyelemelterelés nem segít az alapvető probléma megoldásában, 
különösen akkor, ha mereven vagy túlzottan használják. Ez is sok tudatos erőfeszítést igényel, így lehetet-
len hosszú ideig fenntartani katasztrofális következmények nélkül.

 ▶ Közösségi média

 ▶ TV nézés

 ▶ Takarítás és rendrakás

 ▶ Önkéntesség

 ▶ Édesség és csokoládé fogyasztása

 ▶ Zenehallgatás 

 ▶ Számítógépes játékok  

 ▶ E-mailek olvasgatása 

 ▶ Dohányzás

 ▶ Merengés

 ▶ Sorozatok ledarálása a Netflixen

 ▶ Drogok és alkohol

 ▶ Böngészés az interneten

 ▶ Online vásárlás

 ▶ Bulizás 

 ▶ Edzés

 ▶ Hazavinni a munkát

 ▶ Listák készítése

 ▶ Online randi oldalakon időzés 

14   Harris, R. (2011). The happiness trap. Stop struggling, start living. ReadHowYouWant.com.
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O-OPTING OUT (KÍVÜLMARADÁS)

Önmagunk kivonása, kívülmaradás tevékenységekből, helyzetekből, hogy megvédjük magunkat a kelle-
metlen vagy negatív érzésektől.  Az kívülmaradás nagyon csábító lehet, mert szinte mindig átmeneti meg-
könnyebbülést eredményez. Csak akkor tudod igazán visszanyerni az erőd, ha felismered azokat az apró 
lépéseket, illetve tétlenségeket, amelyeket napi szinten elkövetsz.

 ▶ Egészségtelen étkezés 

 ▶ Elkésni a számlák befizetésével  

 ▶ Az olyan események kerülése, amelyekről úgy gondolod, hogy szorongást okozhatnak

 ▶ Kreatív projektekben való részvétel kerülése 

 ▶ Egészségügyi vizsgálatok/tesztek halogatása 

 ▶ Ünnepek vagy szabadnapok kivételének kihagyása  

 ▶ Álláskeresés kerülése

 ▶ Félelem a repüléstől 

 ▶ Mások megbántásától való félelem

 ▶ Meghátrálás az intimitástól  

 ▶ Edzés kerülése

 ▶ Lemondás az öngondoskodási gyakorlatokról és rutinról 

 ▶ Félni kilépni egy nem működőképes kapcsolatból

 ▶ Egyedül való utazástól való félelem

 ▶ Kihívást jelentő emberek elkerülése 

 ▶ Nem kérni segítséget, mikor nehézséggel szembesülünk

 ▶ Találkozások lemondása, mikor a barátok kezdeményeznek

 ▶ Az érzelmekről való beszélgetés kerülése

 ▶ A konfrontáció kerülése 

 ▶ Depresszió és szorongás elhallgatása mások elől
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CAPCANA DE LA CAPĂTUL ADÂNC CAPCANA ELEFANTULUI ROZ

CAPCANA MAȘINII DE SPĂLAT

T-THINKING TRAPS (GONDOLKODÁSI CSAPDÁK)

Míg a gondolatok általában olyan szavak láncolata, amelyek megjelennek az elménkben, és amelyeket alig 
vagy egyáltalán nem tudunk befolyásolni, például az a gondolat, hogy nem vagyok elég jó, a gondolkodási 
csapdák azok saját reakcióink ezekre a gondolatokra. 

Gyakran belekerülünk egy-egy ilyen gondolkodási csapdába, ami hosszútávon gyakran több kárt okoz, 
mint hasznot. 

 

                               15

15  Illustrations by the Act Auntie - https://www.facebook.com/ACTAuntie 

A lehető legrosszabb végkimeneteltől 
való félelem

Nagyon keményen próbálod leküzdeni, 
elhessegetni a gondolataid

Újra és újra lejátszani ugyanazokat a 
gondolatokat

A gondolataid teljesen elvakítanak

A mélybe zuhAnás csApdájA

Ki vAgyoK merülve

Az elvAKító csApdA A mosógép csApdA

A rózsAszín eleFánt csApdA
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S-SELF DEFEATING ACTIONS (ÖNPUSZTÍTÓ CSELEKVÉS)

Minden olyan cselekedet, amely hosszútávon több fájdalmat okoz nekünk. Egyes önpusztító cselekvéseket 
azért alkalmaznak, hogy elkerüljenek ezáltal egy másik érzelmet vagy viselkedést. Különösen figyeljünk 
minden olyan tevékenységre, amely kedvezőtlen hatással van az életünkre.  

 ▶ Édesség és gyors kaja túlzott fogyasztása 

 ▶ Határidők elmulasztása 

 ▶ Túl későig fennmaradni  

 ▶ Halogatás

 ▶ Túlórázás

 ▶ A feszültséget a szeretteinken levezetni 

 ▶ Nem kérni segítséget 

 ▶ Későig ágyban maradni  

 ▶ Nem érvényesíteni napi szinten az igényeinket, szükségleteinket

 ▶ Túl sok energiát igénylő munkahelyen maradni 

 ▶ Kialvatlanság (kevesebb, mint 6 óra) 

 ▶ Rendszeresen hazudni a szeretteinknek 

 ▶ Utolsó pillanatban visszamondani programot barátokkal és szeretteinkkel 

 ▶ Drogok és/vagy alkohol túlfogyasztás 

 ▶ Önkárosítás (vágás)

 ▶ Hajtépés

 ▶ Listázás

 ▶ Önizoláció

 ▶ Kapcsolatok megszüntetése a sebezhetőség elkerülése érdekében

3. Modul – Feladatlapok, Mellékletek
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4. Modul - Mellékletek

HANGANYAG ÁTIRAT: Kezek, mint gondolatok metafora

Ha szeretnéd, képzeld el, hogy a kezeid a te gondolataid.

Tedd össze a két kezed, tenyereid nyitva, mintha egy könyv oldalai lennének.

Lassan de folyamatosan emeled fel kezeid az arcod felé.

Emeld őket addig amíg eltakarják a szemeid.

Egy pár pillanat erejéig nézz át az ujjaid közötti réseken. 

Hogyan befolyásolja a látásod?

Mi lenne, ha úgy kellene egész nap járj-kelj, hogy a kezeid eltakarják az arcodat? Mennyi min-
denről maradnál le?

Fel tudtok állni most mind és egy pár pillanatig járjatok körbe úgy, hogy a kezeitek takarják 
arcotokat?

Ilyen a fúzió.

Annyira elmerülünk gondolatainkban, hogy elveszítjük a kapcsolatot az itt és most számos 
aspektusával. 

És most lassan kezd el leengedni a tenyereid az arcodtól. Nagyon, nagyon lassan.

Ahogy nő a távolság a kezeid és arcod között, látod, hogy mennyivel könnyebb lesz kapcso-
lódni a körülötted lévő világgal. 

Ez a defúzió. 

Mennyivel könnyebb hatékonyan cselekedni úgy, hogy nem takarod el az arcod? 

Mennyivel több információt tudsz befogadni?

 Mennyivel jobban kapcsolatban tudsz lépni a körülötted lévő világgal? 
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FELADATLAP: Defúzió
Az emberi elme egy csodálatos evolúciós ajándék, amely lehetővé tette számunkra, hogy civilizációt, fejlett 
technológiát építsünk fel, képessé váljunk a műalkotások élvezetére, a filozófiai elvek megértésére, az ősi 
civilizációk megismerésére és az összetett interperszonális kapcsolatok kialakítására. 

Fejlett emberi elménk kétségtelenül nagy előnyt jelent a Föld összes többi élőlényével szemben - gondol-
kodási, tervezési, következtetési képességünknek köszönhetően sokkal másabbá tettük ezt a világot, mint 
amilyen eredetileg volt - különféle építményeket húztunk fel, amelyek megvédenek minket külső ténye-
zőktől, utakat és közlekedési eszközöket, amelyek lehetővé tették számunkra, hogy beutazzuk a Földet, 
kommunikációs csatornákat, amelyek lehetővé tették, hogy azonnal beszélhessünk egy több százezer ki-
lométerre lévő emberrel... de egyetértünk abban is, hogy elménk gyakran okoz nagy problémákat. 

Például amikor iskola vagy munka után, szabadidőnkben továbbra is azon gondolkodunk, hogy mik a te-
endőink, vagy amikor aggódunk olyan dolgok miatt, amik elronthatnak egy nyilvános beszédet, amelyre 
készülünk, vagy amikor a múlton elmélkedünk, hogyan kellett volna valamit másképp csinálnunk... Köny-
nyebb lenne az életünk, ha legalább időnként ki tudnánk kapcsolni az elménket. 

Evolúciós perspektíva 

Az emberi elme az emberiség több millió éves evolúciós fejlődésének eredménye. Az emberi elme evolúci-
ós értelemben vett fő feladata az volt, hogy figyelmeztessen minket a környezetből eredő lehetséges veszé-
lyekre – az olyan érzelmek, mint a félelem és a harag, hasznosak voltak, hogy menekülésre és önmagunk 
védelmére ösztönözzenek bennünket. Egyszerűsítve: egy ősember, aki megijedt, amikor meglátott egy 
oroszlánt és elmenekült, nagyobb eséllyel élte túl, mint egy olyan ősember, aki nem reagált félelemmel egy 
esetleges fenyegetésre. A félelem beleivódott az emberi természetbe, mert elengedhetetlen volt a túlélé-
sünkhöz. Azonban manapság a világ jelentősen eltér attól a világtól, amelyben őseink éltek - sokkal több 
potenciális fenyegetésnek vagyunk kitéve és az ember beleeshet a félelem és a szorongás körforgásába, 
amely már nem lesz hasznos számára, ellenkezőleg, rontja az életminőséget. Különbség van az ember és 
az állat közötti fenyegetésre való reagálás között - amikor a környezet fenyegetése elmúlik, az állat ellazul 
és tovább táplálkozik, az ember, éppen az emberi elme miatt, továbbra is a fenyegetésről fog gondolkodni, 
elemzi, hogy tehet-e valami mást, hogy előre láthasson egy új fenyegetést és hasonlók. 

Ebben az értelemben az emberi elme sajátos problémákat hoz létre magának, amelyekkel az állatok nem 
szembesülnek. Az emberi elme másik jellemzője, hogy megkérdőjelezi saját tulajdonságait, tapasztalatait, 
reakcióit, amitől kevésbé érezhetjük magunkat értékesnek, nem elég jónak, ami viszont párkapcsolati, tár-
sadalmi problémákhoz vezet, de akár üzleti vállalkozásokban is, amikor a félelem miatt nem tesszük meg 
azt, ami a leghasznosabb lenne.

Miért olyan fontos az elme? 

Az elme azért fontos, mert a gondolataink alakítják életünket. Ezt egy példán keresztül fogjuk megvizsgálni. 
Képzeljünk el két diákot, akik ugyanabba az osztályba járnak – Márknak és Jánosnak fogjuk hívni őket. Egy 
napon a tanár, bejelentés nélkül, gyorstesztet adott nekik matematikából. Mivel nem számítottak tesztre, 
mindketten 5-öst kaptak. Most figyeljük meg, hogy az elme milyen különbséget tesz az életünkben. Márk, 
miután megkapta az 5-öst, azt gondolta: „Jaj, milyen szörnyű. Most ki kell javítanom... azt hiszem, ezen a 
hétvégén tanulnom kell, bár más terveim voltak.” Másrészt János azt gondolta: „Ó, ez a matek. Egyáltalán 
nem vagyok jó benne. Nekem nincs tehetségem a matematikához.” A hétvégén Márk motivált volt, hogy 
javíthasson a jegyén; János viszont elcsüggedve, nem is nyúlt a könyvhöz, mert arra a következtetésre ju-
tott, hogy „úgysem való neki a matematika”. Egyértelmű, hogy ki volt képes a következő héten javítani az 
osztályzatán. Írd le, miért az ő gondolatai vezérelték a hasznos viselkedésre. Gondolataink kapcsolódnak 
érzelmeinkhez és viselkedésünkhöz. 
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Honnan jönnek a gondolatok?

 Észre fogod venni, hogy általában nem kell különösen törekedni azzal, hogy az ember bármire is gondoljon 
– a gondolatok általában „eszünkbe jutnak” –, automatikusan megjelennek. Hogyan jött létre az elme? Mi-
ért érzékelte Márk és János ennyire eltérő módon ugyanazt a helyzetet, ami jelentősen eltérő következmé-
nyekhez vezetett? Mondhatnánk, hogy Márknak magas az önbecsülése és jó az önképe - hisz abban, hogy 
erőfeszítésekkel sikeres lesz a vizsgán. Ezzel szemben, Jánosnak alacsony az önbecsülése - úgy gondolja, 
hogy nem képes megtanulni a matekot, tehát nem éri meg a fáradságot. Hogyan történt ez – Márknak mi-
ért magas és Jánosnak alacsony az önbecsülése? Mely tényezők befolyásolják, hogy milyen gondolatok 
„jutnak az eszünkbe”? Kutatások kimutatták, hogy ezt leginkább élettapasztalataink, és különösen a korai 
gyermekkorban szerzett tapasztalataink befolyásolják. Ezekre a tapasztalatokra alapozva alakítottunk ki 
alapvető véleményt arról, hogy kik vagyunk, milyenek mások és milyen a körülöttünk lévő világ – ez alap-
ján alakítunk ki elvárásokat arról, hogy mi fog történni, hozzáállásunkat, szabályainkat. Ezt az alapvető 
véleményt erősen befolyásolja a média és a kultúra – ezek mind megteremtik azt az alapot, amiből gondo-
lataink „az eszünkbe jutnak”. 

Gondolatokkal való összeolvadás 

Mindez mindaddig rendben van, amíg van egy bizonyos távolság a gondolatainktól, amíg tisztában va-
gyunk velük - de mivel ezt senki nem tanította nekünk, többnyire összeolvadunk a gondolatainkkal - egy-
általán nem kérdőjelezzük meg őket, hanem megkérdőjelezhetetlen igazságként éljük meg őket. Sőt, leg-
többször észre sem vesszük őket – a gondolataink „oldalról” irányítják életünket, és ennek tudatában sem 
vagyunk. Az elfogadás és elkötelezettség terápia (ACT) egyik fő terápiás célja, hogy megtanuljuk észrevenni 
és hatástalanítani a gondolatainkat – észrevenni, hogy ezek csak gondolatok, korábbi tapasztalatainkból 
fakadnak, és nem kell feltétlenül bízni bennük. Nem kell úgy viselkedni, ahogy gondolataink biztatnak. 
Amikor tudatára ébredünk gondolatainknak, képesek leszünk megválasztani viselkedésünket és cselek-
véseinket, ahelyett, hogy automatikusan reagálnánk. Ez egy nagyon értékes készség, amely lehetővé te-
szi számunkra, hogy apránként olyan életet teremtsünk, amelyet élni szeretnénk, függetlenül attól, hogy 
milyen tapasztalatokat szereztünk a múltban. Megszűnünk a körülmények áldozatai lenni, az elménk és 
gondolataink áldozatai lenni, és elkezdünk elménk urai lenni, eszközként használni azt. 

Mit tegyek, amikor háborgat az elmém? 

Mindez nagyszerűen hangzik, de hogyan juthatunk el odáig? Könnyebb mondani, mint csinálni – sokan 
gondolják. És ez igaz. A tudatmenedzsment készségek elsajátítása időt és erőfeszítést igényel. Ám ami-
kor ráébredünk, milyen fontos az elme, és milyen döntő jelentőségűek a gondolataink életünk kialakítá-
sában, világossá válik számunkra, hogy ez egy olyan készség, amelyre érdemes időt szánni. A legtöbben 
legalább 50 órát fektetnek abba, hogy megtanuljanak autót vezetni – mert elég hasznosnak találják ahhoz, 
hogy megérje nekik az erőfeszítést. Belső rendszerünk még ennél is fontosabb. Ha időt szánunk a tudat-
menedzsment készség fejlesztésébe, ez nem azt fogja jelenti, hogy  többé nem merülnek fel nehéz gondo-
latok, hanem tudjuk, hogyan kezeljük őket jobban, ami azt jelenti, hogy kevésbé lesznek hatással életünk 
minőségére. 
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gyakorlati tippek a haszontalan gondolatok kezeléséhez 
Vegyük észre őket – pusztán a negatív gondolatok észrevétele bizonyos távolságot teremt tőlük, 
és lehetőséget ad arra, hogy kritikusan szemléljük őket. Ne feledjük, ezek csak gondolatok – nem 
feltétlenül igazságok. Ezek olyan gondolatok, amelyek „eszünkbe jutnak” aszerint, hogy hogyan ne-
velkedtünk, szocializálódtunk. Mivel ez a negatív gondolatok haszontalanok, érdemes újra megvizs-
gálni, hogy milyen következményei vannak/lesznek, ha ezeken gondolkodom. El kell gondolni, hogy 
ezek a gondolatok a kívánt élet irányába vezetnek engem, vagy fordítva? Ha gondolataink ellenkező 
irányba vezetnek, például miattuk késztetést érzünk olyan káros viselkedésekre melyek hosszútávon 
ártanak nekünk, máris azonosítottuk azokat a gondolatokat, amelyektől jó lenne elkülönülni. 

Adj nevet az elmédnek – ha vicces nevet adsz elmédnek, azzal már egy lépés távolságra leszel 
annak tartalmától. Rájössz, az elméd nem te vagy, meg tudod kívülről figyelni és kritikusan tudod 
szemlélni. 

Énekeld el haszontalan gondolatait - egy híres dal dallamában, például a „Boldog szülinapot” dal-
lamára. Automatikusan egy bizonyos távolságra kerülsz ezektől a gondolatoktól és ennek megfelelő-
en tudsz majd úgy cselekedni, ahogyan igazán akarsz. 

Mindezen módszerek lényege, hogy felismerd, az elméd nem te vagy; hogy kívülről megfigyelheted az 
elmédet, észreveheted, hogy tartalmának egy része haszontalan számodra és megválaszthatod, eldönthe-
ted hogyan viselkedsz vagy cselekedsz ahelyett, hogy a tanult minták szerint viselkednél. 
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MOBILAPPLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG: Gondolatok napló + 
defúzió technikák16

Bármikor észreveszed, hogy egy haszontalan, negatív gondolatod támadt, használd nyugodtan ezeket az 
eszközöket. Ezen módszerek lényege, hogy felismerd, az elméd nem te vagy; hogy kívülről megfigyelhe-
ted az elmédet, észreveheted, hogy tartalmának egy része haszontalan számodra, és megválaszthatod, 
eldöntheted hogyan viselkedsz vagy cselekedsz ahelyett, hogy a tanult minták szerint viselkednél. 

16  Harris, R. (2019). ACT made simple: An easy-to-read primer on acceptance and commitment therapy. New Harbinger Publications.

GONDOLATOK
DEFÚZIÓS TECHNIKÁK

PRAGMATIZMUS 
Ha egyetértesz a gondolattal, hiszel 
neki és hagyod, hogy irányítson, akkor 
hova vezet? Mire jutsz? Mit kapsz, ha 
belemész? Hogyan tovább? Belevágsz 
úgy is, hogy az eszed azt mondja, hogy 
nem fog menni?

ÉRDEKEL  
Ez egy érdekes gondolat.

MEDITATÍV  
Hagyd, hogy gondolataid jöjjenek és 
menjenek, mint az égbolton kúszó fel-
hők; kapud előtt elsuhanó autók stb.

AZ ELMÉD OLYAN ....  
mint, egy  
•„ne halj meg” gépezet  
• egy szógép  
• rádió „szomorúság és végzet”  
• egy szakképzett eladó  
• a világ legnagyobb mesemondója  
• fasiszta diktátor  
• ítéletgyár.

ÁTFOGALMAZOTT ZAKLATÁS 
Milyen érzés, ha ez a gondolat/vé-
lemény/ötlet háborgat? Szeretnéd, 
hogy ez irányítsa az életedet, és 
mindig megmondja, mit csinálj?

PROBLÉMAMEGOLDÁS Ez 
csak az elméd problémamegoldása. 
Fájdalmaid vannak, ezért az elméd 
megpróbálja kitalálni a módját, hogy 
megállítsa a fájdalmat. Az elméd a 
problémák megoldására fejlődött. 
Ez a dolga. Nem hibás; azt csinálja, 
amivé fejlődött. De pár ilyen megol-
dás nem túl hatékony. A te dolgod, 
az hogy felmérd, hogy elméd meg-
oldásai hatékonyak-e: hosszútávon 
gazdag és teljes életet biztosítanak-e?

MŰKÖDŐKÉPESSÉG Ha hagyod, 
hogy ez a gondolat diktálja, hogy mit 
csinálsz, hogyan fog ez hosszú távon 
működni? (Segít a gazdag, teljes és 
tartalmas élet megteremtésében?

A KLASSZIKUSOK  
Az jár a fejemben, hogy...  
Mondd vicces hangon.  
Énekeld el.  
Mondd nagyon lassan.  
Ismételd meg gyorsan újra és újra.  
Írd fel gondolataidat kártyákra.  
Utasok a buszon metafora.  
Köszönd meg az elmédnek ezt a gondo-
latot.  
Ki beszél itt: te vagy az elméd?  
Falevelek gyakorlat.  
Hány éves ez a történet?

MÁSODLAGOS NYERESÉGEK 
Amikor ez a gondolat megjelenik, 
ha szó szerint veszed/engedsz neki/
hagyod, hogy megmondja, mit tegyél, 
milyen érzések, gondolatok vagy 
helyzetek segíthetnek elkerülni vagy 
elmenekülni (rövid távon)?

FORMA ÉS HELYSZÍN  
Hogyan néz ki ez a gondolat? Milyen 
nagy? Hogy hangzik? A te hangod vagy 
valaki másé? Csukd be a szemed, és 
mondd meg, hol található az űrben? 
Mozog vagy mozdul? Ha mozog, mi-
lyen irányba és milyen sebességgel?

SZÁMÍTÓGÉP KÉPERNYŐ 
Képzeld el ezt a gondolatot a számító-
gép képernyőjén. Módosítsd a betűtí-
pust, a színt és a formátumot. Animáld 
a szavakat. Adj hozzá egy pattogó 
labdát.

 BETEKINTÉS  
Amikor belenyugodsz ebbe a gondo-
latba, vagy teljes figyelmedet ráfordí-
tod, hogyan változik meg a viselkedé-
sed? Amikor megjelenik ez a gondolat, 
mi az amit elkezdesz vagy abbahagysz 
csinálni miatta? 

A TÖRTÉNET MEGNEVEZÉSE 
Ha mindezeket a gondolatokat és érzé-
seket egy könyvbe vagy filmbe foglal-
nánk, „az a valami történet” címmel, 
hogyan neveznéd el? Minden alkalom-
mal, amikor ez a történet megjelenik, 
nevezd el: „Újra itt a 02-es történet!”

ÉSZREVÉTEL  
Vedd észre, mit üzen most neked az 
elméd. Vedd észre, mire gondolsz.

A MEGFIGYELŐ ÉN  
Tégy egy lépést hátra, és onnan nézd 
meg ezt a gondolatot.
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FELADATLAP: Nevezd el a történeted17

17  adapted from Aisling Leonard-Curtin

Nemkívánatos belső élmények és 
érzések, melyek előjönnek, amikor ez 
a történet felbukkan

 GONDOLATOK
 ÉRZÉSEK

TESTI ÉRZÉSEK

éRTéKEK
Lépj kapcsolatba azzal, ami fontos számodra, 

amikor ez a történet felmerül
1. Mi mellett akarok kiállni?

2. Miről akarom, hogy emlékezzenek rám?
3. Milyen tulajdonságok a legfontosabbak 

számomra?
ELKÖTELEZETT CSELEKVéS

Mit tehetek most, hogy közelebb kerüljek 
ahhoz, ami a legfontosabb? 

AHA! 

EZ A…. 

TÖRTÉNET!

A dolgok, amelyeket teszek, amikor 
elvakítanak ezek a nemkívánatos 
belső élmények
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TOVÁBBI GYAKORLATOK ÁTIRAT: Falevelek a vizen

Harris (2009) kiváló kognitív defúziós gyakorlatot kínál, amelyet az elfogadás és elkötelezettség terápiájá-
ban használnak: „Falevelek a vizen” gyakorlat 

1. Ülj kényelmes helyzetben és csukd be a szemed, vagy szegezd tekinteted egy fix pontra a szo-
bában. 

2. Képzeld el, hogy egy lágyan folyó patak mellett ülsz/fekszel, ahol a levelek a víz felszínén úsz-
nak. 10 másodperc szünet.

3. A következő néhány percben vegyél minden gondolatot, ami eszedbe jut és helyezd el egy-egy 
levélre… hagyd, hogy lebegjen. Tedd ezt minden gondolattal – kellemessel, fájdalmassal vagy 
semlegessel. Még ha örömteli vagy lelkes gondolataid is vannak, helyezd őket egy levélre, és 
hagyd elúszni.

4. Ha a gondolataid egy pillanatra leállnak, nézd tovább a patakot. Előbb vagy utóbb a gondolata-
id újra megindulnak. 20 másodperc szünet. 

5. Hagyd, hogy a patak a saját ütemében folyjon. Ne próbáld felgyorsítani és siettetni a gondola-
taid. Nem próbálod siettetni a leveleket, hogy megszabadulj a gondolataidtól. Engedd nekik, 
hogy a saját tempójukban jöjjenek és menjenek. 

6. Ha az elméd azt mondja: „Ez butaság”, „Unatkozom” vagy „Nem csinálom jól”, tedd ezeket a 
gondolatokat is a levelekre és hagyd, hogy elússzanak. 20 másodperc szünet. 

7. Ha egy levél elakad, hagyd, amíg készen áll tovább folytatni az útját. Ha a gondolat újra előjön, 
nézd meg ismét, ahogy elúszik. 20 másodperc szünet. 

8. Ha nehéz vagy fájdalmas érzés merül fel, egyszerűen ismerd fel. Mondd magadban: „Észreve-
szem magamon az unalom/türelmetlenség/frusztráció érzését.” Helyezd ezeket a gondolatokat 
a levelekre, és hagyd, hogy elússzanak.

9. Időről időre gondolataid megfoghatnak és elvonhatják a figyelmedet attól, hogy teljes mérték-
ben jelen legyél ebben a gyakorlatban. Ez normális. Amint észreveszed, hogy félrecsúszott a 
gyakorlat menete, óvatosan irányítsd vissza a figyelmed a vizualizációs gyakorlatra. 
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FELADATLAP: Elfogadás - A kellemetlen élmények elkerülése 
hogyan vezet még nagyobb szenvedéshez 

Az emberi természetünknél fogva hajlamosak vagyunk arra, hogy vonzódjunk a kellemes élményekhez 
és kerüljük a kellemetleneket. Ennek az állításnak az igazságát minden bizonnyal te is felismered a min-
dennapos tapasztalataid által: vonzódunk a kellemes tevékenységekhez, mint az érdekes filmek nézése, 
a szeretteinkkel való együttlét, a finom ételek, esetleg séta a parkban, és hajlamosak vagyunk elkerülni 
a kellemetlen élményeket, még ha valójában jók is lehetnek számunkra (például a testmozgás). Amikor 
kellemetlen élményként élünk meg valamit, amit meg kell tennünk, hajlamosak vagyunk ellenkezni, halo-
gatni, „a szőnyeg alá seperni”… amennyire csak tudjuk. 

De mi történik, ha például túl sokáig halogatjuk a fogorvoshoz menést? Fájdalmaink lennének, idővel az 
élményünk részévé válna, a fogaink lassan rothadnak és az eleinte egyszerűen megoldható probléma egy-
re nagyobb lesz. Ha testi problémákról van szó, akkor viszonylag könnyen beláthatjuk, hogy a kellemetlen 
élmény elkerülése nem megoldás, hanem még nagyobb problémához vezet. Ugyanez az elv vonatkozik a 
lelkileg kellemetlen élményekre is – ha elkerüljük a kezelést, rövid távú megkönnyebbülést érezhetünk, de 
a probléma nem oldódik meg, hanem bennünk marad. 

Félelem 
Vizsgáljuk meg ezt a félelemkeltés és fenntartás klasszikus példáján keresztül. Az a személy, akit gyermek-
korában például megharapott vagy megtámadott egy kutya, általánosítja ezt a félelmet, és még felnőtt ko-
rában is fél minden kutyától. Ezért hajlamos lesz kerülni a kutyákat, átmegy az utca másik oldalára, ha ku-
tyát lát. Ez az úgynevezett biztonsági magatartás rövid távon megkönnyebbülést hoz, mert elkerüli a kínos 
/kellemetlen helyzet közvetlen kezelését. Így viszont az az ember nem adja meg magának a lehetőséget 
arra, hogy megbarátkozzon a kutyával és rájöjjön arra, hogy a legtöbb kutya nem veszélyes. A kutyafóbia 
tipikus példája a félelemkeltésnek és fenntartásának, de ez általában nem jelent elég nagy problémát, ah-
hoz, hogy az emberek pszichológiai kezeléshez forduljanak. A félelem keltésének és fenntartásának ezen 
elvei érvényesülnek a nyilvános szerepléstől való félelem, a tömegközlekedéstől való félelem, a szociális 
szorongás kontextusában – de ezek olyan problémák, amikor az emberek hajlamosabbak segítséget kérni, 
mert ez a félelem nagymértékben akadályozza szabadságukat és életminőségüket. Bármilyen fóbia esetén 
a kezelés alapvető módja egy ijesztő ingernek való fokozatos kitétel, ami az idegrendszer hozzászokásához 
vezet, és ennek következtében megnyugszik, hogy a félelem tárgya nem veszélyes. Azáltal, hogy átél egy 
ijesztő élményt, az ember megszabadul a félelmétől, és úgy tudja élni az életet, hogy bármilyen kellemet-
len is legyen az az élmény át tudja élni. .

Düh
A düh elfojtása egy másik példa a kellemetlen élmények elkerülésére, amelyek hosszú távon még nagyobb 
szenvedéshez vezetnek. Sajnos, mivel az iskolában még mindig nem tanítják szisztematikusan, hogy ho-
gyan fejezzük ki önmagunkat, hogyan védjük meg önmagunkat, miközben tiszteletben tartjuk magunkat 
és másokat, felnőtt korukban sokan passzívan közelítenek meg konfliktushelyzeteket. A vitát inkább el 
akarják kerülni így nem mondják ki, ha valami zavarja őket, hanem „lenyelik” a haragjukat, a szőnyeg alá 
serpik, haragot halmozva fel a másik irányába. Nyilvánvaló, hogy ez a düh nem tűnik el – felhalmozódik 
a szervezetben, amíg lassan-lassan „kitöréshez” vezet - túlzottan dühös reakcióhoz egy mindennapi ese-
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ményre, vagy más esetekben testi/szervi problémákhoz vezethet (például gyomorfekélyhez) mivel nem 
adnak hangot szükségleteiknek és vágyaiknak, mivel nem tartják tiszteletben önmagukat. Az asszertív 
kommunikáció készsége rendkívül fontos az ilyen következmények megelőzése érdekében. Az egyet nem 
értés megfelelő módon való kifejezése által, önmagunk és mások iránti tisztelettel, kilépünk az elégedet-
lenség béklyójából, amelyet úgy veszünk magunkra, hogy nem reagálunk a minket zavaró eseményekre. 
Ha többet szeretnél megtudni az asszertivitásról, tanulmányozd Marshall B. Rosenberg amerikai pszicho-
lógus és aktivista, Erőszakmentes kommunikáció: Az élet nyelve című könyvét. 

Szomorúság 
Talán a legnehezebb megbirkózni a belső szomorúsággal – az alkalmatlanság, inkompetencia vagy ellen-
szenv mélyen gyökerező érzésével, amelyet sokan hordoznak magukban. Ezek az érzések már kora gyer-
mekkorban merülnek fel és az idő múlásával olyan mélyre temettük őket saját lényünk középpontjába, 
„meg akarva védeni” magunkat a velük járó durva kényelmetlenségtől, hogy észre sem vesszük őket. A 
megtévesztések rétegeit hoztuk létre, amelyekkel igyekszünk elrejteni őket: például az a személy, aki lénye 
mélyén azt hiszi, hogy alkalmatlan, perfekcionista módon arra törekszik, hogy mindenben kiváló legyen; az 
a személy, aki azt hiszi, hogy nem szeretik, nagyon elbűvölő lesz, hogy mindenkinek kedvére legyen. Ezek 
a védekezések egy darabig működni fognak, de hatalmas árat fizetünk értük, hiszen rengeteg energiát for-
dítunk az alapvető negatív hiedelmek eltussolására. Egy kulcsfontosságú „kiváltó” eseménynél a védelem 
lerombolódik és belső szomorúságunkkal kerülünk szembe. Leggyakrabban ez nem kellemes élmény és az 
emberek hajlamosak többé-kevésbé elnyomni, vagy küzdeni ellene. A megoldás valójában kontraintuitív 
vagy ellentmondásos – amikor megnyílunk, hagyjuk magunkat, adjuk át magunkat ezeknek az érzések-
nek, bármennyire kellemetlenek is legyenek. Hagyjuk magunkat tudatosan megismerni, gyengeségeinkkel 
együtt, ismerjük meg a saját jelenünket. A saját belső szomorúság megismerésére való felkészültség nagy 
lépés az egyén személyes fejlődésében, ami önmaga nagyobb elfogadásához, következésképpen a mások-
kal való jobb kapcsolathoz, a mindennapi stresszel való jobb megküzdéshez vezet. 

Futóhomok metafora
A futóhomok laza, nedves homokfolt, amely nem bírja el a súlyt, mint a száraz homok. Amikor futóho-
mokba lépsz, ahelyett, hogy szilárd alapot találnál, süllyedni kezdesz. Közismert, hogy a futóhomok elleni 
küzdelem értelmetlen, hiszen azáltal csak gyorsabban süllyedünk. Ha nagyobb súlyt helyezel az egyik lá-
badra, hogy megpróbáld felemelni a másikat, azzal csak mélyebbre süllyedsz. Minél többet küzdesz, annál 
mélyebbre süllyedsz. Ijesztő! 

A futóhomok túlélése érdekében testünket szét kell terítsük, minél nagyobb felületre és lassan mozogjunk. 
Ahelyett, hogy megpróbálnánk felállni és megküzdeni a futóhomokkal, inkább feküdjünk a hátunkra. Ez 
ellentmondásos, de minél kevésbé küzdesz és minél inkább elfogadod jelenlegi helyzetedet, és elfogadod 
a sebezhetőséget, annál könnyebben menekülsz meg. Ugyanez az elv vonatkozik a fájdalomra, a szenve-
désre és arra, hogy tudjuk, mikor kell segítséget kérni.

 Minél többet küzdünk ellene, ahelyett, hogy elfogadnánk a helyzetünket, annál mélyebbre húzzuk magun-
kat. Ha elfogadjuk, hogy a szenvedés elkerülhetetlen, nagyobb valószínűséggel éljük túl, és gyorsabban, 
hatékonyabban lépünk ki belőle. 
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FELADATLAP: Hatalmi harc18

Ami felett tehetetlen vagy – nincs választás Ami felett van hatalmad - van választás 

Mások gondolatai, érzései, hozzáállása és tettei 
a múltban 

Mások gondolatai, érzései, hozzáállása és tettei 
a jelenben

 Mások gondolatai, érzései, hozzáállása és tettei 
a jövőben

Saját gondolataid és érzéseid a múltban

 Saját gondolataid és érzéseid a jelenben

 Saját gondolataid és érzéseid a jövőben

Saját értékeid, hozzáállásod és tetteid a múltban

Saját értékeid, hozzáállásod és tetteid a jövőben

Saját értékeid, hozzáállásod és tetteid a jelen pilla-
natban

18  Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Publishers. 
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MOBILAPPLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG: Az elfogadás módjai19

Bármikor nehéz érzelmekkel, gondolatokkal küzdesz használd ezeket az eszközöket. Mindezen módsze-
rek lényege, hogy megnyílj ennek az érzelemnek, fogadd el az információt amit ez az érzelem próbál ne-
ked üzenni és fogadd el azt, amin nem tudsz változtatni.

19  Harris, R. (2019). ACT made simple: An easy-to-read primer on acceptance and commitment therapy. New Harbinger Publications.

GYÓGYÍTÓ KÉZ  
Tedd a kezed testednek arra a részére, 
ahol ezt a legintenzívebben érzed. 
Képzeld el, hogy ez egy gyógyító kéz 
– egy ápolónő, szülő vagy szerető társ 
keze. Küldj egy kis melegséget erre 
a területre – ne azért, hogy megsz-
abadulj az érzéstől, hanem azért, hogy 
megnyílj előtte, adj helyet neki, és 
gyengéden tartsd meg. 

AZ ÉRZÉS VÁLASZTÁSA  
Tegyük fel, hogy adhatnék neked egy 
választási lehetőséget: (a) soha többé 
nem kell ezt az érzést átélned, de ez 
azt jelenti, hogy nem leszel többet 
soha képes a szeretetre és a törődés-
re, vagy (b) megkapod a szeretetet és 
a törődést, de amikor szakadék van 
aközött, amit akarsz, és aközött, amid 
van, az ilyen érzések megjelennek. 
Melyiket választod? 

EGYÜTTÉRZÉS  
Tartsd gyengéden ezt az érzést, 
mintha egy síró baba vagy egy 
nyöszörgő kiskutya lenne. 

A KÜZDELEM KAPCSOLÓJA
A küzdelem kapcsoló fel vagy le van 
kapcsolva, vagy félúton van valahol, 
amit „tűrhetőnek” nevezünk. Ha a kapc-
soló olyan lenne, mint egy 0-tól 10-ig 
terjedő tárcsázható skála, és a 10-es tele 
van küzdéssel, és a 0 egyáltalán nem 
küzd, akkor most milyen szinten vagy? 
Próbáljuk meg, hátha sikerül lejjebb 
tekerni egy-két fokozattal?

NORMALIZÁLÁS  
Ez az érzés azt mondja neked, hogy 
normális ember vagy, akinek van 
szíve és érzései. Ezt érzik az emberek, 
amikor különbség van aközött, amit 
akarnak és amilyük van. 

METAFORÁK  
Futóhomok, Utasok a buszon, Dé-
monok a csónakon, Átgázolás a 
mocsáron, A vágólapnak nyomva 

FOGADD BE  
- Fogadd be ezt az érzést. Mintha a 
lélegzeted belefolyna és körül venné. 

LÁGYÍTÁS  
Nézd meg, hogy tudsz-e lágyítani az 
érzésen, lazítsd meg, és tartsd óva-
tosan. 

ENGEDÉLYEZÉS  
Figyeld meg, megengedheted-e, 
hogy ez az érzés ott legyen. Nem 
kell szeretned vagy akarnod – csak 
engedd meg. 

KITERJESZTÉS  
Figyeld meg, meg tudsz-e nyílni és 
terjeszkedni az érzés körül. Mintha 
valami varázslatos módon megnyílna 
benned ez az egész tér. 

A MEGFIGYELŐ ÉN  
Tegyél egy lépést hátra, és figyeld 
meg ezt az érzést kívülről, a külső 
megfigyelő éneddel. 

A KÍVÁNCSI TUDÓS  
Figyeld meg, hol van ez az érzés a 
testedben. Nagyíts rá. Figyeld meg 
úgy, mintha egy kíváncsi tudós 
lennél, aki még soha nem találkozott 
ilyesmivel. Hol vannak a szélek? Hol 
kezdődik és hol áll meg? Mozog vagy 
egyhelyben áll? A felszínen van, vagy 
mélyen? Meleg vagy hideg? Könnyű 
vagy nehéz? 

TESTET ÖLT  
Képzeld el, hogy ez az érzés egy tárgy. 
Folyékony, szilárd vagy gáz hal-
mazállapotú? Milyen nagy? Könnyű 
vagy nehéz? Milyen hőmérsékletű? A 
felszínen van, vagy benned? Milyen 
formája van? Milyen színű? Átlátszó 
vagy sem? Milyen érzésű a felülete – 
meleg vagy hideg, érdes vagy sima, 
nedves vagy száraz? 

ÉSZREVÉTEL  
Figyeld meg, hol van ez az érzés. 
Figyeld meg, hol a legintenzívebb. 
Figyeld meg a forró és hideg pontokat. 
Vedd észre a különböző érzéseket 
ebben az érzésben. 

ÉRZÉSEK
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MOBILAPPLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG: Érzelmek napló20

Szituáció Érzés Gondolat Távol visz Közel hoz

Barátok általi 
bántalmazás

Szomorúság, düh „Rajtam töltik ki a 
haragjukat”

„Az élet 
igazságtalan”

„Nem érdemlek 
ennél jobbat”

Érzések 
elnyomása, 
önmagunkba való 
fordulás 

Kiállni 
önmagunkért, 
szeretteink 
támogatásának 
keresése

20  Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Publishers. 
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FELADATLAP: 3 lépés a tudatos érzésért

A kellemetlen érzelmek önmagukban nem negatívak, hanem útjelzőként szolgálnak, saját magunkra irá-
nyítva, hogy min kell dolgoznunk. Nem szabad a szőnyeg alá seperni őket – ahogy nem lenne értelme fi-
gyelmen kívül hagyni a fogfájást és halogatni a fogorvosi látogatást, úgy nincs értelme figyelmen kívül 
hagyni a lelki szenvedést, a belső félelem, harag és szomorúság élményeit. Ezekkel az érzésekkel tudato-
san kell szembenéznünk, fel kell fedeznünk, mit mondanak nekünk.

Az első lépés az, hogy észrevegyük – mi az, amivel nem akarunk szembenézni, milyen kellemetlen élmé-
nyeket kerülünk el és ez milyen hatással van az életünkre hosszú távon.

A második lépés annak eldöntése, hogy akarunk-e nyitni az élmény felé, bármi legyen is az, azért, hogy 
tudatosan megtapasztaljuk és felfedezzük azt.

A harmadik lépés a leghosszabb – apránként kezdünk megnyílni a kellemetlen élményenek, „keresztül né-
zünk” rajtuk… néha sikerül, néha nem. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy egy adott pillanatban 
mivel szembesülhetünk és mivel nem. Nem szükséges mindennel egyszerre szembesülni – a fokozatos, 
folyamatos expozíció olyan módszer, amely bizonyítottan a legjobb hatást éri el. Apránként egyre jobban 
kapcsolatba kerülve a kellemetlen élményekkel, átérezve azokat a testben, megtanulunk velük együtt len-
ni, megtanulunk jelen lenni, ott lenni abban a pillanatban bármilyen is legyen az. Ha olyan kellemetlen 
élményekről van szó, amelyeket sokáig kerültünk, vagy amelyekben a kellemetlenség nagyon erős, ne ha-
bozz szakértőhöz fordulni – pszichoterapeutához, aki segít neked, elvezet téged az önmagad megismeré-
sének és elfogadásának útján. 
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EGYÉB GYAKORLAT MELLÉKLET: A fogadóház - Rumi verse21

Az emberi lény mint egy fogadóház
Minden reggel más vendéget vár

Az öröm a szomorúság és a hitványság
Gyakori vendégek
De nagy ritkán a tudatosság is betéved

Fogadd be őket szívesen
Még ha a fájdalom is durván bedörget
Adj neki helyet Hisz ő is a te vendéged
Fogadd be őket szívesen
Mert új örömöket hoznak neked

A szégyenkezés a rosszindulat
Borús gondolatok
Szívéllyel fogadd őket úgy szintén

Légy hálás mindegyiknek
Mert mindnyájan Istentől jönnek.

(Simon Imre fordítása) 

       22

21  Rumi, J. (1995). The guest house. C. Barks with J. Moyne, AJ Arberry & R. Nicholson (Trans., p. 109). The essential Rumi. San Francisco: Harper.
22 Illustration by the Act Auntie - https://www.facebook.com/ACTAuntie
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TOVÁBBI GYAKORLATOK HANGANYAG ÁTIRAT: Kötélhúzás

Tegyük fel, hogy kötélhúzást játszol egy szörnyeteggel. A szörny az életedben levő problémák metaforája. 
Lehet az depresszió, szégyenérzet, fizikai fájdalom vagy bármi más.

 Közötted és a szörny között van egy hatalmas, látszólag feneketlen gödör. Gyakran úgy érzed, hogy prob-
lémáid bekebeleznek. Ilyenkor olyan, mintha a szörny berántana minket a gödörbe és vége lesz a játéknak. 
Arra is gondolhatsz, hogy ha eléggé meg tudod rántani a kötelet a jó irányba, akkor behúzhatod a szörnyet 
a gödörbe. Akkor nem lenne többé gondod! Nem lenne fantasztikus? 

Miért nem működik? Mert amint arról már beszéltünk, nem igazán létezik élet problémák nélkül. 

És közben egy másik irányban ott vannak azok a dologok, melyek fontosak számodra – az értékeid. Mély 
vágyat érzel arra, hogy a számodra fontos dolgok felé haladj, de ha ezt megteszed, attól félsz, hogy utánad 
jön a szörny. A gödör mély, de nem olyan széles, hogy a szörny ne tudna átugrani rajta és ne tudna tovább 
zavarni téged. Tehát amíg úgy érzed, hogy tartani és rántani kell a kötelet, nem tudsz elmozdulni a számod-
ra fontos dolgok felé. 

Szóval, mit teszel?

Így van, ledobod a kötelet. 

Mit jelent ez valójában? Ha elengeded a kötelet, a szörny most már szabadon garázdálkodhat. A problé-
mák, amelyekkel szembesülsz, különösen az olyan, mint az aggodalmak, a negatív gondolatok és más ne-
gatív érzelmek, ijesztőek, de valóban árthatnak-e neked? Nem. Tehát a kötél elengedése azt jelenti, hogy 
hagyod, hogy megjelenjenek olyan dolgok, mint például az aggodalom, negatív gondolatok és más negatív 
érzelmek, és tegyenek bármit, miközben te a számodra fontos dolgok felé haladsz.

Photo by Anna Samoylova on Unsplash
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TOVÁBBI GYAKORLAT: AIR rendszer23

A – attend (légy jelen)

1. Állj meg, és lépj kapcsolatba a kihívást jelentő érzelmekkel vagy érzésekkel, amelyek pillanatnyi-
lag felbukkannak benned.

2. Figyeld meg, hogy az agyad milyen címkékkel vagy ítéletekkel látja el ezeket az érzelmeket, mint 
például: „ez túl sok”, „meg kell szabadulnom ettől”, „ez rossz”.

3. Figyelj arra is, hogy van-e bármilyen késztetésed arra, hogy elnyomd vagy megszabadulj ettől az 
érzéstől, például eszel, nassolsz valamit, kemény szavakat használva válaszolsz meg egy e-mailt, 
vagy kinyitsz egy üveg bort.

I – investigate (nyomozz)

1. A lehető legjobban írd körül ezt az érzelmet, főleg arra figyelj, hogy hogyan nyilvánul meg a tes-
tedben, például nyomás érzel a mellkasodon, szorító érzés a válladban, hányinger stb.

2. Kerülj közelebb és próbáld meg megfejteni, hogy mit akar ez az érzés közölni veled? Mit akar el-
mondani neked arról, hogy mi a fontos számodra ebben a pillanatban?

3. Hogyan használhatnád fel ezeket az információkat, hogy úgy cselekedj, hogy közelebb kerülj ah-
hoz, ami fontos számodra? 

R – release (engedd el)

1. Ha már tudomásul vetted érzelmeid és érzéseid, és meghallgattad, mit jeleznek, köszönd meg 
nekik, hogy felhívták a figyelmedet a szükségleteidre, és megmutatták, hogy mit kell tenned.

2. Most próbáld meg kitárni a belsőd és a lehető legtöbb teret engedni ennek az érzelemnek. Kon-
centrálj a légzésedre, hogy levegőt szívjál a testednek abba a részébe, ahol a legintenzívebben 
érzed ezeket az érzéseket – lehet az a mellkasodban vagy a gyomrodban –, és nézd meg, hogy 
minden egyes levegő kifújással ki tudsz-e engedni egy kicsit többet ebből az érzésből.

3. Nyisd meg elméd, lágyítsd meg a szívedet, és határozd el, hogy kiszabadítod ezt az érzelmet a 
testedből.  

Az elfogadás nem olyasmi, amit csak úgy bekapcsolhatunk magunkban. Ezt időről időre folyamatosan 
ismételni, gyakorolni kell, mint ahogy az egészséges táplálkozásnak és edzéstervnek is következetesnek 
kell lennie ahhoz, hogy megőrizd fittséget és alakod. Minél többet gyakorlod az érzelmeid beengedését, 
idővel elvesztik hatalmukat feletted és már nem tudnak bekebelezni, vagy nem ők diktálják majd, hogy 
mit csinálj. Az érzelmek tárgyakká válnak, valamivé, amid van, dolgok, amelyek jönnek és mennek. Az 
érzelmeid nem te vagy. 

23  Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Publishers.
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FELADATLAP: A megfigyelő én

Ki vagyok én? / én a megfigyelő
Feltetted már magadnak a kérdést: „Ki vagyok én”? Lehet, hogy hülyén és fölöslegesnek hangzik, és azt 
gondolhatod most: „Miért kérdezném ezt magamtól - tudom, ki vagyok.” Azonban éppen ebben a kérdés-
ben rejlik az a szemléletváltás, amely felszabadíthat, tudatosíthat és megkönnyítheti életünket. Hogyan? 
– ebben a szövegben meg fogjuk nézni.

Az én, mint tartalom 
Válaszolva a kérdésre - Ki vagyok én? – kicsit jobban megismerjük önmagunkat. A választ erre a kérdésre 
az Én fogalmának nevezik. Mindannyiunknak van fogalmunk önmagunkról, még akkor is, ha úgy gondol-
juk, hogy nincs. Nagyon nagy hatással van az életünkre - befolyásolja, hogy mi fog felzaklatni minket és 
mi nem, milyen célokat tűzünk ki magunk elé, milyen tulajdonságokat fogunk értékelni másokban, segít 
megmagyarázni, miért viselkedtünk egy bizonyos módon a múltban vagy a jelenben, azaz annak megha-
tározása, hogyan fogunk viselkedni a jövőben. Ha tiszta képünk vagy elképzelésünk van magunkról, akkor 
tudni fogjuk, mik az erősségeink, miben vagyunk jók, mire lehetünk büszkék, és min kell még dolgoznunk. 

Egy kis gyakorlat az önmagunkról alkotott képünk felszínre hozására, hogy egy papírlap közepé-
re írjuk fel a nevünket, és a nevünk köré írjuk fel mindazokat a dolgokat, amelyek meghatároznak 
bennünket, mint személyt. Például: Nő vagyok, anya, lány, tanár, sportoló, természetbarát, kíváncsi, 
kutakodó. Felsorolhatod, hogy mit szeretsz és mit nem és leírhatod a rád jellemző tulajdonságokat – 
úgy a pozitív tulajdonságokat, mind azokat, amelyeken szeretnél dolgozni. A lehető legőszintébben 
írjuk fel ezeket, önmagad számára, sorolj fel mindent, ami jelenleg téged jellemez. 

A gyakorlat segítségével leírtuk, hogy mik jellemzőink, az én, mint tartalom. Az én, mint tartalom objektív 
tényeket tartalmaz rólunk, például nevünket, életkorunkat, nemünket, kultúránkat, munkánkat, kapcso-
lati állapotunkat, erősségeinket és gyengeségeinket, mit szeretünk és mit nem, reményeinket, álmainkat, 
törekvéseinket, tehetségeinket, csoportjainkat, amelyekhez tartozunk. Ezen kívül magában foglalja az ön-
magunkkal szemben támasztott elvárásainkat, valamint azt, ahogyan értékeljük önmagunkat. Önmagunk 
ily módon történő megismerése segíthet összpontosítani és meghatározni, hogy mit akarunk az élettől, mi 
a fontos számunkra, és mire szeretnénk az energiánkat és figyelmünket összpontosítani. Ha azonban túlsá-
gosan azonosulunk az önjellemzéssel és elkezdjük azt hinni, hogy mi vagyunk az a Tartalom, akkor ez prob-
lémássá válik. Sokan szinte teljes egészében az életben számukra fontos személyeken, szerepeiken („Anya 
vagyok, lányom”), karrierjükön vagy társadalmi helyzetükön keresztül azonosítják magukat. Ha ezek közül 
bármelyik veszélybe kerül, válság alakul ki: a tartalom elvesztése hasonló önmagunk elvesztéséhez. Jó pél-
da erre a fajta krízisre, a munkájával erősen azonosult személy nyugdíjba vonulása, ami depressziót válthat 
ki, mivel már nem tudja, ki ő, vagy nem találja élete értelmét a munkája nélkül. Hasonló krízis következhet 
be egy válás, társadalmi státusz elvesztése stb. után is. Még az általunk legpozitívabb jellemvonásaink-
kal való azonosulás is problémát jelent, ha merev. Például, ha azonosulunk az „erős vagyok és független” 
gondolattal, az elősegítheti a magas önbecsülésünket, de kényelmetlen lehet, ha olyan helyzetbe kerü-
lünk, amikor mások segítségére szorulunk. A Tartalmi Énünkkel való azonosulás másik formája az, amikor 
azonosulunk saját érzelmeinkkel vagy negatív hiedelmeinkkel; például: „Depressziós vagyok”, „Értéktelen 
vagyok, csúnya, és senki sem tud szeretni”, „Nem tudom ezt megtenni” stb. Egyszerűen fogalmazva, a Tar-
talmi Én magában foglalja az összes korábbi tapasztalatainkat. Ez minden, amit valaha is tapasztaltunk, 
minden, amit valaha is tettünk, minden, ami valaha is történt velünk, de minden, amiben reménykedünk, 
amiről álmodozunk, ami számít nekünk. Minden gondunkat, tervünket, vágyunkat Tartalmi Énünk tartal-
mazza, amelyben azonosulunk személyünkkel. 
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Transzcendentális én 
Néztél már tévét úgy, hogy egy idő után ráébredtél, hogy annyira el vagy merülve a gondolataidban, hogy 
fogalmad sincs, mi történt a műsorban? Valószínűleg igen. Ebből arra következtethetünk, hogy van egy 
részed, amely észre tudja venni, ha elvesztetted a figyelmedet és vissza tudja azt hozni: segít újra összpon-
tosítani arra, ami történik, amit csinálnod kell. A hétköznapi nyelvben nincs erre a részünkre egy szó, ami 
meg tudná ezt nevezni. Ebben a szövegben önmagunknak ezt a részét Transzcendentális Énnek fogjuk 
hívni, amelyet Megfigyelő Énnek vagy Én, mint a megfigyelőnek is nevezhetnénk. Ez az emberi lény azon 
aspektusa, amelyik belső és külső világunk minden rezgését észleli. Nevezhetjük ezt az aspektust „metatu-
datnak”, „tiszta tudatnak” is: ez a saját tudat tudatosítása, a saját megfigyelések észlelése. A buddhizmus-
ban található metafora a Megfigyelő Ént az éggel hasonlítja össze:

Megfigyelő éned olyan, mint az ég. A gondolatok és az érzések olyanok, mint az idő. Az időjárás fo-
lyamatosan változik, de akármilyen rossz is lesz, semmiképpen nem árthat az égnek. A legerősebb 
mennydörgés, a legviharosabb szél, a legkeményebb téli hóvihar sem árthat az égnek. És nem számít 
mennyire rossz az idő, az ég mindig teret enged ennek az időnek - és előbb-utóbb mindig változik 
az időjárás. Néha elfelejtjük, hogy itt van az ég, de az mindig itt van. És néha nem látjuk az eget – a 
felhők eltakarják. De ha elég magasra emelkedünk e felhők fölé – még a legsűrűbb, legsötétebb, zi-
vatarfelhők fölé is, előbb-utóbb elérjük a tiszta, határtalan és tiszta eget. 

Ez a metafora rámutat arra, hogy milyen hasznos is ilyem módon megfigyelni magunkat: ez egy olyan hely, 
ahol szabadok vagyunk. Szabadok a saját gondolatoktól, elképzelésektől, kondicionálástól; megnyugo-
dunk saját nyugtalanságunkban, bánatunkban és félelmünkben. Belső világunk és külvilágunk folyamato-
san befolyásolják egymást. A tartalmi énünk pedig folyamatosan változik, és minden számunkra jelentős 
tapasztalatot beépít történelmünkbe. Ugyanakkor minden tapasztalat középpontjában egy állandó hely 
áll, ahonnan megfigyeljük mindezt. Ez a stabil központ attól a pillanattól kezdve létezik, amikor megszület-
tél (de már az anyaméhben is), és a jelen pillanatig létezik, amikor ezt a szöveget olvasod. 

Ez a kis perspektívaváltás az önmegtapasztalásban – az önelemző, tartalmi éntől a transzcendentális én 
felé való elmozdulás – számos pozitív következménnyel jár:

• felfedezzük biztonságos helyünket - egy békés középpontot magunkban (mint egy pont a vihar köze-
pén) 

• lehetővé teszi számunkra, hogy eltávolodjunk mindazon bélyegektől, ítéletektől, jellemzőktől, amelye-
ket a nevelés és a felnőtté válás során szereztünk magunkkal kapcsolatban, és megértjük, hogy szaba-
don tudjuk változtatni a tartalmi énünket, ahogy akarjuk, függetlenül attól, hogy mit tapasztaltunk a 
múltban - segít megbirkózni a nehéz gondolatokkal és érzésekkel, hogy a jelenben éljünk és tudatosan 
építsük fel életünket - lehetővé teszi, hogy megtapasztaljuk egy erősebb, magasabb szintű, transzcen-
dentális önérzetet. 

Vegyünk egy példát arra, hogy ennek a pozíciónak a megközelítése hogyan lehet praktikus a mindennapi 
kihívások kezelésében. Képzeld el, hogy valaki viselkedése feldühít - tartalmi énedet teljesen elönti a ha-
rag, és erre a régi, tanult minták szerint fogsz reagálni - egyesek hajlamosak lesznek a veszekedésre, míg 
mások visszahúzódnak, magukba fordulnak, és magukban főnek. Ha megtanuljuk áthelyezni magunkat a 
Transzcendentális Énünk helyzetébe, akkor észrevesszük, mintha egy filmet néznénk: „Igen, észreveszem, 
hogy dühös leszek - rándul az állkapcsom, összeszorul a karom, nyomást érzek a mellkasomban”. A transz-
cendentális énünk kívülről figyeli a haragot. Ebből a pozícióból szabadon meg tudjuk választani, hogyan 
reagálunk, ahelyett, hogy automatikusan reagálnánk a régi, tanult minták alapján. 

Ha akarod, megtanulhatod hogyan tudod elérni ez a békés középpontot önmagadban: egy biztonságos 
teret, ahol kinyílhatsz, és teret adhatsz a nehéz gondolatoknak és érzéseknek; egy biztonságos nézőpont, 
amelybe visszahúzódhatunk és megfigyelhetjük, mi történik velünk. Az Elfogadás és Elkötelezettség Terá-
piában pontosan ezt tesszük: csökkenteni próbáljuk a magunkra nehezedő nyomást azáltal, hogy köny-
nyebben megtartjuk a minket leíró történeteket, és elkezdjük magunkat a Transzcendentális Én közép-
pontjából megfigyelni. 
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MOBILEAPPLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG HANGANYAG ÁTIRAT:  
Én, az időutazó 24  

Most arra fogunk kérni, hogy használd a fantáziádat. Arra kérlek, hogy gondolj vissza és emlékezz a 
legkorábbi iskolai emlékedre. Próbáld meg elképzelni, hogy egy pókháló vékony fonalat követsz visz-
sza az időben ahhoz az énedhez, aki 3 évesen voltál, és talán az első napodat tervezted az óvodában. 

Hogy néztél ki? Emlékszel? Milyen volt a hajad? Lehet, hogy nem emlékszel, de valószínűleg van né-
hány fénykép valahol a közelben, amelyek segítenek emlékezni. Volt iskolatáskád? Ételhordozód? Ma-
gas vagy alacsony voltál? Milyen színű volt a szemed? Viseltél szemüveget? Mit gondoltál az óvodába 
járásról? Féltél? Izgatott voltál? Emlékszel még valamire abból az időből? Lehet, iskolás korú testvé-
reid voltak és olyan akartál lenni, mint ők. Vagy talán te voltál az első. Emlékszel, mi történt otthon? 

Emlékszel, mit mondtak a szüleid az iskoláról? Talán ők is nagyon izgatottak voltak vagy féltek. Talán 
ők is annyira várták, mint te. Vagy talán, ha te voltál az utolsó gyerek, talán feleannyit sem gondoltak 

rá, mint te. Látod magad ezekben a pillanatokban? Szánj rá egy pillanatot, hogy érezd, milyen volt 
gyereknek lenni, aki akkor voltál. Lélegezz. Merülj el az emlékben.

SZÜNET

Most szeretném, ha újra megtalálnád azt a fonalat vissza az időbe, és arra kérlek, hogy 3 éves korodtól 
haladj előre. Találd meg magad gyerekként, tegyük tíz vagy tizenegy éves vagy, és a nyár utolsó napjai 

vannak. Meg tudod találni magad? Emlékszel, hogy néztél ki? Kik voltak a barátaid? Mit szerettél csi-
nálni, zongorázni, focizni vagy olvasni?  Volt-e kedvenc zenekarod vagy kedvenc hobbid? Szerelmes 
voltál? Féltél a szerelemtől, de titokban reménykedtél? Mire emlékszel még? Ki volt fontos az életed-

ben? 1000 barátod volt, vagy küzdöttél, hogy megtarts egy barátot? Emlékszel, milyen volt közvetlenül 
iskolakezdés előtt? Milyen érzéseid voltak? Izgatott voltál, vagy féltél? Vagy ez a kettő és még sok más 

bonyolult érzés keveréke? Voltak mások is a családban, akik visszamentek iskolába, vagy csak te? 
Emlékszel, milyenek voltak akkor a szüleid? Vagy talán a nagyszüleid neveltek fel? Mindenkinél más. 

Kik voltak a legfontosabb felnőttek az életedben? Emlékszel, ők milyenek voltak, iskolakezdéskor? 
Izgatottak voltak? Sokat beszéltéltetek róla? Vagy talán az gyerek voltál, aki nem volt túl lelkes, ahhoz, 
hogy a gondolatiról és érzéseiről beszéljen szüleivel? Csak szánj rá egy pillanatot, hogy belépj az akko-
ri énedbe. Milyen volt annak a személynek lenni, azokkal a gondolatokkal, érzelmekkel, viselkedések-

kel, hormonokkal és minden más dologgal, ami akkoriban nagynak tűnt számodra.  
Szellemülj át az akkori énedbe. 

Tarts pár pillanatra szünetet, vagy amennyit szükségesnek látsz

Most szeretném, ha újra megtalálnád azt a fonalat az időben, és képzeld el, hogy most te magad sző-
heted a pókhálót, sodorhatod a fonalat. Te, aki itt ülsz ebben a pillanatban, és ezt a képzést hallgatod, 

itt és most. Mi a fontos most neked? Mik a gondolataid és érzéseid, és mik azok a napi dolgok, ame-
lyek elveszik az időt és az energiát? Kire hasonlítasz? Ugyanolyan színű a hajad, mint amikor kisebb 

voltál? Ugyanaz, mint 3 évesen? Lehet, hogy sokkal több vagy kevesebb a hajad? Talán most van 
szemüveged. 

24  Adapted from Dr.Sarah Cassidy



Lehet, hogy magasabb vagy és testesebb, vagy talán sokkal vékonyabb, mint tizenéves korodban. Va-
lószínűleg csak te ismered annak a személynek a részleteit, akivé váltál. Most arra kérlek, hogy vedd 

észre azokat a dolgokat és embereket, amelyek most fontosak számodra. 

Ugyanazok az emberek fontosak az életedben most is, mint mikor fiatalabb voltál? Vagy most teljesen 
más emberek vannak jelen? Talán vannak olyan emberek, akik valaha a világot jelentették számodra, 
de már nincsenek jelen az életedben. Szánj rá egy pillanatot, hogy valóban beleképzeld magad min-

den olyan dologba, ami most fontos számodra. Merülj el igazán a jelen pillanatban. 

 Pár pillanatra tarts szünetet

Végül szeretném, ha újra megtalálnád azt a pókhálót, és 15 vagy 20 évet utaznál előre egy jövőbeli 
éned felé. Mik azok a dolgok, amelyek fontosak lehetnek a jövőben? Gondolod, hogy ugyanazok az 

emberek lesznek fontosak számodra? Vagy szerinted addigra teljesen mások lesznek körülötted? Mit 
fogsz kezdeni az életeddel? Házas leszel? Egyedülálló? Hol fogsz lakni? Ha megtervezhetnéd ezeket 

a dolgokat, hogyan néznének ki? Mi lesz akkor az életedben? El tudsz képzelni minden részletet, ami 
számít, fontos? Gondolkodj el minden olyan dolgon, ami számíthat a jövőben. 

Pár pillanatra tarts szünetet

Most, amikor szemléljük mindazt, aki voltál, és mindazt, aki lehetsz a jövőben, szeretném, ha észre 
vennéd, hogy ez idő alatt ugyanabból a perspektívából figyelted magad, a sajátodból. Te vagy a meg-
figyelője minden énednek. Lehetnek olyan dolgok és emberek, tapasztalatok, gondolatok és érzések, 
amelyek kritikusan fontosak és lényegesek voltak a különböző énjeid számára. Nem lettek fontosab-
bak vagy kevésbé fontosak az idő múlása miatt, és nem lettél több vagy kevesebb az idő múlása mi-

att. Lehet, hogy fizikailag millióféleképpen változtál meg. Lehet, hogy nagyon különböző vagy korábbi 
énjeidtől. Lehet, hogy sok igazán fontos ember nincs már többé veled, és teljesen új emberek jelentek 
meg, akik elfoglalhatják az elméd és a szíved minden területét. Ezek egyike sem kevésbé fontos, mert 
különböznek egymástól, és fogadni mernék, hogy ezek a dolgok, emberek és tapasztalatok minden-

ségnek tűnhettek, amikor átélted őket. 

Ez az időutazó éned, aki folyamatosan változik, és továbbra is változni fog, ahogyan az idő előrehalad. 
Az időutazó minden éned énje. Nem korlátozódik egyetlen élményre, egy gondolatra vagy érzésre, 

vagy személyre vagy fontos eseményre. Ez mind fontos és ez mind te vagy. Te vagy a szemlélője min-
dennek. Képzeld bele magad az időutazó énedbe. Ez az az éned, aki itt van az örökkévalóságon át, 

aki mindig is voltál és leszel, legyen szó emlékről, aktuális élményről vagy jövőre való törekvésről, bár 
ezek a részletek nagyon sokszor változtak és változni fognak még nagyon sokszor. Ez a megfigyelő 

éned. Te magad vagy az a kontextus, amelyből gondolataid és érzéseid fakadnak. Ez mind te vagy. Ez 
a te éned, mint kontextus. 
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FELADATLAP: Hasznos cselekvés

Ha felismerted és tudatában vagy saját értékeidnek, akkor tanácsos az élet minden területén több olyan 
célt kitűzni, amelyek apránként az értékeid szerinti élethez vezetnek. A célok olyan konkrét és elérhető 
eredmények, amelyeket egy ember abból a célból tűz ki, hogy viselkedését az értékeknek megfelelően 
irányítsa. A cselekvések kisebb lépések, amelyeket megtehetünk e célok elérése érdekében. Fontos szem 
előtt tartani azokat az akadályokat, amelyek a tervezett lépések végrehajtása során felmerülhetnek. A kis 
célok kitűzésének sok értelme van: ha elültetjük az elkötelezett és elhivatott cselekvés magvait már egy 
lépéssel előrébb vagyunk, közeledünk saját értékeink megéléséhez. Lehet, hogy ezeknek a tevékenysé-
geknek a gyümölcse nem látható azonnal, de mint a kerti munkában is, az odaadás és a kemény munka 
egy idő után meghozza gyümölcsét. Minden életterülethez több cél is kitűzhető, és minden célhoz több 
hasznos akció, lépés is meghatározható. Az akadályok azonosítása nagyon hasznos, mert segít sikeresen 
leküzdeni őket, amikor szembe találkozunk velük. 

PÉLDÁK ÉRTÉKEK, CÉLOK, CSELEKVÉSEK ÉS AKADÁLYOK AZONOSÍTÁSÁRA 

életterület: Egészség
érték: Fontos számomra, hogy vigyázzak az egészségemre, legyek aktív, rugalmas, erős. 
Cél: Bevezetem a gyakori testmozgást a mindennapi életembe, hogy a szervezetemnek több energiája és 
ereje legyen az élet kihívásaihoz. 
1 cselekvés: Minden reggel, amikor felébredek, 15 percet szánok arra, hogy felkészítsem a testem az előt-
tem álló napra. 
2 cselekvés: Hetente kétszer (hétfőn és csütörtökön) elmegyek táncórára. 

Miután kitűztük a kívánt célokat és cselekvéseket, igyekszünk előrevetíteni a lehetséges akadályokat. Ezek 
alapvetően azok a dolgok, amelyek megakadályoztak bennünket abban, hogy a múltban elérjük céljain-
kat. Az akadályok lehetnek külsők és belsők. A külső akadályok esetében szükség van további lépések, 
intézkedések azonosítására, hogy kiküszöböljük ezeket és elérjük a kívánt célt. Például az 1. cselekvés ese-
tében potenciális akadály lehet az, hogy reggel, munka előtt, nincs időm erre. Ezért további intézkedésként 
15 perccel korábbi időre állítjuk be az ébresztőt, hogy elkerüljük ezt az akadályt. Belső akadály lehet az, 
hogy az ébresztőóra csörgés ellenére nem hajlandó felkelni, majd olyan gondolatok következnek, mint: 
„Már csak 5 perc van hátra. Tegnap és tegnapelőtt gyakoroltam, szóval mi van, ha a mai napot kihagyom?” 
A belső akadályok leküzdéséhez fontos, hogy tisztában legyünk velük, alkalmazzuk az általunk azonosított 
értékeket, észrevegyük a szabotáló gondolatokat, amikor felmerülnek, és a feladásra „rábeszélő” gondola-
tok ellenére úgy döntsünk, hogy elvégezzük a tervezett gyakorlatot. A defúzióra, azaz a szabotáló gondola-
tok leküzdésére, számos technika létezik. 

Légy rugalmas
Ha nagyon konkrét cselekvéseket/lépéseket szabtál meg egy cél elérése érdekében fontos, hogy rugalmas 
maradj, hogy probléma nélkül tudd azokat módosítani, ha olyan helyzet adódik, amelyekre nem számí-
tottál. Bár néha úgy tűnhet, hogy nem haladsz előre, vedd fontolóra a hegyre felfelé biciklizés metaforá-
ját: ha nagyon nehéz az ösvény, amin haladunk, néha vissza kell mennünk a hegy aljára, hogy új ösvényt 
keressünk, mint kitartóan folytatni egy nem biztonságos vagy járhatatlan ösvényt. Egy cselekvés eredmé-
nyességét nem csak egy időben mérjük, hanem azt is figyelembe kell venni, hogy hosszútávon közelebb 
visz-e minket az értékeinkhez, vagy eltérít tőlük. 
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MOBILAPPLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG:  
Űrlap a Célok meghatározására

1.Lépés Az ACT központi eleme, hogy értékeink tükrében határozzuk meg céljainkat. Tehát az első lépés, 
mielőtt bármilyen célt meghatároznánk, tisztázni kell, hogy mik az értékeink vagy milyen értékek állnak a 
cél mögött. 

Értékeim ezen célok mögött: 

A célok kitűzésekor gondolj a következőkre: 

Konkrét/ konkrét cselekvés/cselekvések: Határozd meg, hogy milyen lépéseket, intézkedéseket fogsz vég-
rehajtani, mikor, hol és kik vagy mit fognak érinteni. Példa nem konkrét célra: „Több időt töltök a gyereke-
immel”; konkrét cél: „Szombaton elviszem a gyerekeimet a parkba röplabdázni”. Nem specifikus cél: „Sze-
retetteljesebb leszek a feleségemmel”; konkrét cél: „Ebédidőben felhívom a feleségemet, és elmondom 
neki, hogy szeretem.” 

Mérhető: Egy cél meghatározott és kézzelfogható kell legyen, ehhez mérhetőnek kell lennie, például: „10%-
kal növeli a termelést” vagy „5%-kal csökkenti a kiadásokat” 

Elérhető cél: a célnak reálisan elérhetőnek kell lennie. Vegyük figyelembe a fizikai állapotunkat, a rendel-
kezésünkre álló időt, az anyagi erőforrásainkat, és azt, hogy rendelkezünk-e a szükséges készségekkel vagy 
sem. 

Releváns vagy tereli a célt az értékek felé: a célnak személyes jelentése kell legyen önmagunk számára.  Ha 
valóban a saját értékeink vezérelnek, akkor nem követünk szigorú szabályokat, nem próbálunk meg mások 
kedvében járni, vagy elkerülni a fájdalmat. Ha a cselekedeteknek nincs értelme vagy célja, nézzük meg, 
hogy valóban a saját értékeink vezérlik-e őket. Kérdés, hogy a kitűzött cél segít abban, hogy olyan irányba 
tereljük az életünket, hogy javítsa az életminőségünket? 

Idő: a cél pontosabb meghatározásához válasszunk ki egy dátumot és időt. Ha ez nem lehetséges, határoz-
zuk meg magunknak a lehető legvalószínűbb határidőt. Határozzunk meg rövid, közép- és hosszú távú cé-
lokat: olyan dolgokat, amelyeket az elkövetkező napokban/hetekben meg tudunk tenni (rövid távú célok); 
amit a következő néhány hétben/hónapban meg tudunk tenni (középtávú célok); amit meg tudunk tenni a 
következő néhány hónapban/évben (hosszú távú célok).
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2. lépés: Írj egy listát a célokkal a legegyszerűbbekkel kezdd, olyanokkal, amelyeket hamar/azonnal elér-
hetsz, és juss el a hosszú távú célokig, amelyek elérése hónapokig, évekig tart.

Néhány célom a következő:

- Azonnali cél (csekély, egyszerű és könnyű cselekedet, amit a következő 24 órában meg tudok csinálni)

- Rövid távú céljaim (amit meg tudok csinálni az elkövetkező napokban/hetekben)

- Középtávú céljaim (amit meg tudok csinálni az elkövetkező hetekben/hónapokban)

- Hosszútávú céljaim (amit meg tudok csinálni az elkövetkező hónapokban/években)
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MOBILAPPLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG: Cselekvési terv

A célom az, hogy (konkrét célt határozz meg):

A célom alapjául szolgáló értékek a következők: 

A cél elérése érdekében teendő intézkedések a következők (légy konkrét): 

A gondolatok/emlékek, érzelmek, érzések és impulzusok, amelyeknek hajlandó vagyok helyet adni (e cél 
elérése érdekében): 

• gondolatok/emlékek

• érzelmek

• érzések
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• impulzusok

Hasznos lenne arra emlékezni, hogy:

Ha szükséges, ezt a célt kisebb lépésekre bonthatom, például::

A legkisebb és legegyszerűbb lépés, amivel kezdhetek:

Az időpont és nap, amikor megteszem ezt az első lépést:
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TOVÁBBI GYAKORLATOK FELADATLAP: SMART célok

A SMART GOALS gyakorlat célja, hogy a feladatot végző személy SMART célokat tűzzön ki, hogy terveit 
konkréttá, mérhetővé, megvalósíthatóvá, relevánssá és határidőhöz köthetővé tegye. Ez a gyakorlat rá-
vezet arra, hogy a valódi oka annak, hogy nem valósítottad meg ezeket a célokat korábban, az az, hogy 
terveid túl homályosak vagy irreálisak voltak. A gyakorlat után képes leszel átalakítani elképzeléseidet 
SMART célokká, hogy valóra válthasd álmaid. 

1. Azonosíts be egy konkrét célt

A cél megírása közben próbáld megválaszolni az alábbi öt kérdést:

 • Mit akarok elérni? 
 • Miért fontos ez a cél?
 • Kik érintettek? 
 • Hol van? 
 • Milyen erőforrásokat vagy korlátokat/akadályokat von magával? 

2. Határozz meg egy mérhető célt a következő kérdések megválaszolásával:

 • Konkrét a célom? (kerülje a homályos célokat, mint például: „Boldog akarok lenni”)
 • Honnan fogom tudni, hogy mikor lesz kész?
 • Mit fognak látni mások? 

3. Határozz meg egy elérhető célt:

 • Hogyan érhetem el?
 • Mennyire reális a cél ha figyelembe vesszük a korlátokat/akadályokat, például pénzügyi ténye-

zők? 

4. Határozz meg egy releváns célt:

 • Hasznosnak tűnik számodra?
 • Ez a megfelelő idő?
 • Megfelel az igényeidnek?
 • Én vagyok a megfelelő személy, hogy ezt elérjem?
 • Alkalmazható-e a jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzetedben? 

5. Határozz meg egy időhöz kötött célt

 • Mikor fogod megvalósítani?
 • Mit tehetek meg fél év múlva?
 • Mit tehetek meg 6 hét múlva?
 • Mit tehetek meg ma ?
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TOVÁBBI GYAKORLATOK MELLÉKLET:  
Aktív élet (Dr. Szondy Máté alapján)25

Ezen a héten gondold át, milyen akadályokat kell leküzdened ahhoz, hogy aktívabb életet élhess. Az aka-
dályok egy része külső, objektív nehézségek, mások inkább belső meggyőződések. Ezek közül a leggyako-
ribbak:

„Nincs elég időm.” „A legtöbb esetben ez a gondolat valójában arról szól, hogy mivel töltjük az időnket.” 
Gondolj például arra, hogy a napi képernyő előtt (munkahelyen kívül) töltött időből mennyit tölthetnél 
mozgással.

 „Túl fáradt vagyok az edzéshez”. - A mértékletes testmozgás segít leküzdeni a fáradtságot. Ha rávesszük 
magunkat, hogy a kezdeti fáradtság ellenére mozogjunk, akkor szinte biztosan úgy érezzük, hogy fel va-
gyunk töltve energiával.

   „Az edzés unalmas és nem szórakoztató.” - Kísérletezz! Találd meg azt a mozgásformát, amelyet a legjob-
ban élvezel. Válts a különböző mozgásformák között! Keress társat, társakat a mozgáshoz!

  „Túl öreg vagyok ahhoz, hogy elkezdjem.” - Nagyon sokan vannak, akik 40-50 évesen kezdenek mozogni. 
Csak győződj meg arról, hogy életkorodnak és edzettségednek megfelelő mozgásformát válassz!

 „– Ha megerőltetem magam, szívrohamot kapok.” - Ha valóban egészségügyi problémád van, amelyre 
figyelned kell, fordulj orvoshoz. Az aktív és kitartó fizikai tevékenység mindenki számára előnyös és fontos.

Gondolj arra, hogy most mennyire vagy aktív! Milyen családi, gyerekkori mintákat, szokásokat viszel ma-
gaddal a mozgással kapcsolatban? Mennyire figyelsz az aktív életmódra? Ha passzív, mozgásszegény élet-
módot folytatsz, látod-e ennek az árnyoldalát? Milyen előnyökkel járna a testmozgás? 

Gondold át azt is, hogy mik lennének céljaid a mozgás növelésével? Fogyni szeretnél? Szeretnél javítani a 
hangulatodon? Vagy egyszerűen csak egészségesebben akarsz élni? 

És végül gondold át, milyen testmozgást szeretnél végezni. Mi okozna örömet? Milyen lehetőségeid van-
nak? 

25  Szondy M. (2020). Tudatos változás (Conscious Change). Kulcslyuk Publisher.
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Íme néhány tipp az elinduláshoz: 

Fokozatosan kezdj el mozogni! 

Adj magadnak egy hónap próbaidőt. 

Kötelezd el magad amellett, hogy egy hónapig ragaszkodsz az edzéstervedhez, bármilyen belső ellenállás 
is jelenik meg benned. 

Az első hónap végén már érezni fogod a mozgás pozitív hatásait és ez erősítheti a motivációt. Számíts rá, 
hogy az edzés először nem lesz kellemes. 

Jutalmazd meg magad az elkötelezettségedért. 

Ne felejts el bemelegíteni és nyújtani, lazítani. 

Figyeld a tested jelzéseit, ne terheld túl magad és ne edz betegen! 
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TOVÁBBI GYAKORLATOK MELLÉKLET:  
Alvás (Dr. Szondy Máté alapján)26

Ezen a héten az alvást helyeztük a középpontba. A relaxáció ugyanis általában jobb testi és lelki egész-
séghez, hatékonyabb érzelemszabályozáshoz és alacsonyabb szorongásszinthez vezet. Ezzel szemben a 
krónikus álmatlanságnak – ha három hónapon keresztül hetente legalább három estén át alvászavaraid 
vannak – számos negatív testi és lelki következménye lehet.

Mennyire vagy jelenleg elégedett az alvásod mennyiségével és minőségével? Ha álmatlanság jellemez, mi-
lyen típusú? Nehezen alszol el, gyakran ébredsz fel éjszaka, vagy nagyon korán ébredsz meg hajnalban? 

Néhány hasznos tipp az alváshigiénia javításához

- Rendszeres életmód: minden nap ugyanabban az időben feküdj le és kelj fel (az alvás mennyiségétől 
függetlenül)! 

- A rendszeres mozgás is jót tesz az alvásnak, de elalvás előtt néhány órával kerüld a fizikai megterhe-
lést! 

- Este kerüld a zsíros, fűszeres ételeket!
- Lefekvés előtt ne dohányozz és ne igyál alkoholt!
- Délután és este ne igyál kávét (ne igyál kakaót, teát, kólát sem)!
- Alakíts ki megfelelő alváskörnyezetet:

o csend
o sötétség
o friss levegő
o kellemes, hűvös szobahőmérséklet (az alacsony testhőmérséklet kulcsfontosságú)
o kényelmes ágy

- Alakíts ki lefekvési szokásokat!
- Az ágyat csak alvásra és szeretkezésre (ne evésre, dolgozásra, TV nézésre) használd!
- Elalvás előtt végezz relaxációs gyakorlatot, hallgass zenét, olvass!
- Kerüld a nappali alvást!
- Ha 15 percen belül nem alszol el, hagyd el az ágyat, elalvásig foglald le magad máshol (eközben 

ne egyél és csak pihentető tevékenységet végezz) - csak ezután feküdj le újra!
- Éjszaka, ha felébredsz, ne nézz az órára! 

26  Szondy M. (2020). Tudatos változás (Conscious Change). Kulcslyuk Publisher.
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TOVÁBBI GYAKORLATOK MELLÉKLET:  
Tudatos párkapcsolatok (Dr. Szondy Máté alapján)27 

Közhelynek hangozhat, de mi valóban „társas lények” vagyunk. Boldogságunkat (és egészségünket is) 
nagyban meghatározza az, hogy vannak-e olyan társas kapcsolataink, amelyekben közel érezzük magun-
kat másokhoz és biztonságban meg tudunk nyílni. Ezen a héten a kapcsolataink tudatosítására összpon-
tosítunk.

Társas viselkedésünkön változtathatunk, ha tudatosítjuk magunkban azokat a tipikus, automatikusan 
visszatérő reakciókat, amelyekre hajlamosak vagyunk – gondoljunk bele, mik ezek a mai kapcsolataink-
ban. Vannak olyan viselkedéseink, reakcióink, amelyek problémát okoznak és szeretnénk rajtuk változtat-
ni? Például lehet, hogy visszahúzódó vagy túlságosan domináns a fellépésed egyes helyzetekben.

Arra is ügyelj, hogy eleget tegyél a kapcsolataid ápolásáért. Tehetsz valamit, hogy aktívabbá vagy mélyeb-
bé tedd a kapcsolataid? 

Tudatos kommunikáció

Mit jelent a tudatos kommunikáció a gyakorlatban?

1. Tudatos beszéd

 • Mielőtt megszólalnál, tudatosítsd magadban, hogy meg akarsz szólalni. Ha bántani akarjuk a 
másikat vagy valamiért visszavágunk neki, gondolj először a következményekre.

 • Ne megszokásból és automatikusan beszélj/válaszolj, hanem figyelj oda másokra és a környeze-
tedre.

 • Maradj őszinte, hiteles.

2. Tudatos hallgatás

 • Vedd észre, ha figyelmed elkalandozik a másikról.
 • Vedd észre, amikor elkezded minősíteni magadban, megbélyegezni, amit a másik mond.
 • Figyeld meg, amikor azon gondolkozol, hogy mit válaszolj – többé nem figyelsz a másikra.

Így válhat minden beszélgetésünk, interakciónk a tudatos jelenlét gyakorlatává. 

27  Szondy M. (2020). Tudatos változás (Conscious Change). Kulcslyuk Publisher.
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FELADATLAP: Bevezetés az önegyüttérzésbe

A téma bevezetéseként kezdjük egy történettel. 

Képzeld el, hogy egész életedet egy olyan személlyel kell eltöltsd, aki kritizálja minden lépésed. Ha valamit 
rosszul csinálsz, azt mondja: „Hát persze, hogy nem sikerült, haszontalan vagy, kár is próbálkozni”. Amikor 
szomorú vagy, azt mondja: „Hagyd abba a lustálkodást, kelj fel, ne nyafogj a problémáid miatt.” Amikor va-
lami jól sikerül, azt mondja: „Ó, ezt mindenki meg tudja csinálni, ez nem nagy dicsőség”. Szerinted milyen 
lenne az élet egy ilyen emberrel? Szívesen töltenéd az idődet valakivel, aki ennyire „mérgező”, érzéketlen 
és hideg? És most képzeld el az ellenkező helyzetet – hogy egész életedet olyan valakivel kell eltöltsd, aki 
szeret, megért és támogat. Ha valamit rosszul csinálsz, azt fogja mondani: „Rendben, ez nem igazán jött 
be neked, de semmi szörnyűség nem történt. Próbáld meg újra! Amikor szomorú vagy, azt fogja mondani: 
„Megértem, hogy szomorú vagy. Adj magadnak időt – holnap egy új nap. Ha valami jól sikerül, az illető 
megdicsér, veled együtt örül. Mit gondolsz, milyen lenne az életed, ha egy ilyen emberrel töltenéd a nap-
jaid? Sokkal jobb, nem igaz? Összehasonlíthatatlan! Ez egy békés élet lenne, amelyben tudnád, hogy van 
valakid, akire számíthatsz, bármilyen helyzetben is találod magad. 

Kérdés: És most – ki az, akivel a legtöbb időt töltjük – szó szerint a nap 24 órájában? Ez természetesen mi 
magunk vagyunk. Attól függően, hogy hogyan bánunk önmagunkkal, lehetünk a legjobb barátunk vagy a 
legrosszabb ellenségünk – mint a fenti történet is mutatja. Sajnos a legtöbb ember saját maga legrosszabb 
ellensége. Pontosan azt tesszük, ami a történetben le van írva - kritizáljuk magunkat a kudarcok és hibák 
miatt, lekicsinyítjük a sikereinket, nem tudjuk, hogyan kezeljük saját szomorúságunkat. Olyan kritikákat és 
sértéseket vagyunk képesek magunknak mondani, amit nem mondanánk másnak. Nem szeretjük magun-
kat, nincs önbecsülésünk – azt hisszük, nem vagyunk elég okosak, elég szépek, nem vagyunk elég jók, hogy 
valamit többet kell adnunk ahhoz, hogy szeretetet és tiszteletet kapjunk. Nyilvánvaló, hogy az önmagunk-
hoz való ilyen hozzáállás további problémákhoz, szorongáshoz és depresszióhoz vezet. 

Mi emberek társas lények vagyunk. Arra koncentrálunk, hogy kapcsolatokat építsünk ki másokkal, mert 
evolúciós szempontból fontos volt számunkra a túléléshez. Ezért képesek vagyunk megérteni más em-
bereket, gondolkodásukat és szándékaikat és ezt a képességet arra használjuk, hogy megtaláljuk a saját 
helyünket a társadalomban. Ugyanezeket a képességeket használhatjuk arra, hogy másfajta viszonyt ala-
kítsunk ki önmagunkkal: megismerjük és megértsük saját gondolkodásunkat, érzelmeinket, reakcióinkat 
és motivációinkat, hogy jobban eligazodjunk saját belső világunkban. 

Szeresd magad 

Az önmagunk szeretetét gyakran értelmezik önző, nárcisztikus viselkedésként – mint olyasvalamit, amit 
nem szabad művelni. Ha valakiről azt mondják, hogy könyörületes önmagával, akkor azt gondolhatjuk, 
hogy túl érzékeny, gyengéd, engedelmes, gyenge, de ez távol áll az igazságtól. Az önszeretet, az egészsé-
ges önbecsülés azt jelenti, hogy ugyanolyan értékesnek érezzük magunkat, mint más emberek és meg-
érdemeljük, hogy szeressenek és tiszteljenek bennünket. Általános szabály, hogy az egészséges önérté-
kelésű emberek sikeresebbek az iskolában és a munkában, egészségesebbek és erősebbek a másokkal 
való kapcsolataik. Ritkán engednek a nyomásnak, hajlamosabbak a kihívások elfogadására, kitartóbbak a 
problémák megoldásában és egyszerűen boldogabbak. Fontos rámutatni, hogy az egészséges önbecsülést 
vagy önszeretetet nem szabad összetéveszteni a felsőbbrendűség érzésével, az önteltséggel vagy az ego-
centrizmussal, amelyek valójában az önmagunkkal szembeni negatív érzelmek leplezése. Azok, akik nem 
szeretik magukat, alacsony önbecsüléssel rendelkeznek, hajlamosabbak mások befolyására, elégedetle-
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nek önmagukkal, alábecsülik magukat és negatív véleménnyel vannak önmagukról, a kudarcokat saját 
alkalmatlanságuknak tulajdonítják. Az önbecsülés ismertető jelei a másokkal való folyamatos versengés, 
vagy az, hogy keressük mások megerősítését, igazolását, hogy elég jók, szépek vagy okosak vagyunk. Az 
önegyüttérzéssel foglalkozó Kristen Neff kijelentette, hogy az együttérzés a szenvedés és kedvesség talál-
kozása – egyrészt empátiával, másrészt azzal, hogy úgy bánunk valakivel, ahogyan azt szeretnénk, hogy 
bánjanak velünk. Finom határvonal van aközött, hogy együtt érzünk valakivel vagy túlzottan azonosulunk 
valaki érzelmeivel, egészen addig a pontig, hogy nem tudjuk elválasztani a mi álláspontunkat valaki másé-
tól. Ha van bennünk együttérzés, akkor szívünkön viseljük mások dolgait.

Miért fontos az együttérzés? 

Az együttérzést általában úgy definiálják, mint a szenvedéssel szembeni érzékenységet, amely a szenvedés 
csökkentésére és megelőzésére hivatott. Az együttérző emberek képesek észrevenni és kapcsolatba lépni sa-
ját és mások nehéz tapasztalataival, majd tudással, készségekkel, erővel és bölcsességgel kívánnak segíteni. 

Az együttérzés fontos, mert az élet nehéz. Életünk tele van változással és veszteséggel. Arra teremtettek 
bennünket, hogy megöregedjünk és meghaljunk, gyakran szenvedünk betegségektől és tragédiáktól, 
amelyek megtörténnek velünk. Agyunk úgy fejlődött, hogy a környezetből származó fenyegetés jeleire 
összpontosítson – mert az őseinket fenyegető veszély időben történő észlelése kulcsfontosságú volt a túl-
éléshez. Éppen ezért manapság elménk eredendően problematikus és nehezen kezelhető. Például sokan 
szenvednek szorongástól és túlzott aggodalomtól, mert az elméjük különféle módokon „pörög”, amelyek 
révén valami elromolhat. Az érzelmi reakciók zavaróak és ellentmondásosak lehetnek. Az emberi agy elké-
pesztő képességgel rendelkezik személyes tapasztalataink, érzelmeink és reakcióink megjegyzésére, meg-
ítélésére, értékelésére. Rendelkezünk öntudattal, amely arra késztet bennünket, hogy megítéljük, hogyan 
gondolkodunk és érzünk. De ha közelebbről megnézzük – valóban mi vagyunk a hibásak azért, amit gon-
dolunk és érzünk? 

A mi választásunk volt megszületni, vagy az, hogy hova szülessünk meg? Milyen génjeink lesznek? A mi vá-
lasztásunk volt, hogy az emberi agy hogyan fejlődött? Mi választottuk magunknak alapvető temperamen-
tumunkat és érzelmeinket? Megválasztottuk a testünket, az alapvető emberi vágyódásunkat, vágyainkat és 
szükségleteinket? Vajon a korai gyermekkorunkban átélt élményeket mi választottuk? Egyszerűen „itt talál-
tuk magunkat, életünk során”; olyasmiket érzünk és akarunk, amik nem a mi választásaink – nem mi döntöt-
tünk úgy, hogy ezt akarjuk érezni, ezt akarom és erre van szükségem. Életünket a genetikai lottó és a velünk 
megtörtént helyzetek határozzák meg. Az oktatás és a kultúra alakítja értékeinket, félelmeinket és vágyainkat. 
A kora gyermekkori élmények, amelyeket nem tudtunk befolyásolni, meghatározták énünket, más emberek 
és a világ megtapasztalásának módját. Életünk számos része nem a mi döntésünk szerint alakul. Így tehát: 
Nem a mi hibánk, hogy az élet nehéz és hogy nehéz kezelni saját elménket és érzelmeinket. 

Az önegyüttérzés az a képesség, hogy észrevegyük saját szenvedésünket, nehéz körülményeinket, és szere-
tettel, megértéssel válaszoljunk önmagunknak. Nem mi vagyunk a hibásak a nekünk kiosztott lapokért, de 
felelősek vagyunk azért, hogy hogyan játsszuk ki őket. Az együttérző hozzáállás egy egészséges hozzáállás, 
amely segít szembenézni az élet kihívásaival és válaszolni a környezet kihívásaira. Az együttérzés-fókuszált 
terápia (CFT) egy olyan terápiás megközelítés, amely az önmagunkról alkotott egészséges szemlélet kiala-
kításán alapul, és számos kutatás bizonyítja sikerességét a különféle pszichés nehézségek kezelésében. 

Az önegyüttérzés egyszerűen befelé irányuló együttérzés. Ahogyan együttérzést érezhetünk mások szen-
vedései iránt, úgy az együttérzést magunk felé is kiterjeszthetjük, amikor mi szenvedünk, annak ellenére, 
hogy a szenvedés saját hibánk, kudarcunk vagy személyes tökéletlenségünk eredménye. Az önegyütt-
érzés tehát azt jelenti, hogy elfogadjuk, hogy saját szenvedéseink hatással vannak ránk, és nyitottak 
legyünk rá, ne próbáljuk kerülni vagy elszaladni a szenvedés elől. Nyújtsuk ki kezünket, hívjuk segítségül 
önmagunk, hogy enyhítsük saját szenvedésünket és kedvességgel gyógyítsuk magunkat. Az önegyüttér-
zés azt is magában foglalja, hogy fájdalmainkat, tökéletlenségeinket és kudarcainkat ítélkezés nélkül elfo-
gadjuk, és emberi tapasztalataink részének tekintjük őket (Neff & Germer 2017).
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Hogyan lehet fejleszteni az önegyüttérzést?

 Önmagunk jobb megismerésével kezdjük. Ha felismerjük, hogy bizonyos gének és élettapasztalatok ho-
gyan alakították gondolatainkat és érzelmeinket, új perspektívát nyerünk önmagunkról és belső tapaszta-
latainkról. Egyre mélyebben kezdjük megérteni, hogy nem mi vagyunk a hibásak azért, ahogyan kondicio-
nálva vagyunk. Feltehetjük magunknak a kérdést: önmagam melyik verzióját szeretném most fejleszteni? 
Továbbra is kritizálni és aláásni akarom magam, vagy meg akarok tanulni szeretettel és megértéssel vála-
szolni magamnak? Ezen elméleti belátás és az önmagunkkal való egészséges kapcsolat kialakítása melletti 
döntés után a mindennapi élet gyakorlata következik. 

Ha nehéz gondolatok és érzések kerítenek hatalmukba, alkalmazzuk a következő 3 lépésből álló szabályt:

1. Figyeld meg, mi történik – ez egy olyan lépés, amely nyilvánvalónak tűnik, de éppen ez a legfontosabb 
lépés, amely elvezet minket az egészségesebb megküzdési módokhoz. Fontos észrevegyük amikor szomo-
rúak, dühösek vagyunk vagy félünk, hogy jól tudjunk ezekre reagálni. Sokat segíthet, ha ebben a lépésben 
a szívedre teszed a kezed. Figyeld meg, hogyan nyilvánul meg ez az érzés a testedben, milyen gondolatok 
forognak a fejedben. Ily módon teszel egy lépést hátra és le tudod lassítani saját automatikus (általában 
haszontalan) reakcióid.

2. Ne feledd, ez egy általános emberi helyzet – jelenleg a Földön több százezer ember érez ugyanígy. Az 
emberi élet ilyen, tele van hullámvölgyekkel. A nehéz gondolatok és érzések nem a te hibád; ezek normális 
emberi tapasztalatok.

3. Reagálj szeretettel, és add meg magadnak, amire szükséged van – ennek a lépésnek a sajátosságai attól 
függenek, hogy milyen helyzetben vagy, és mire van szükséged. Fontos, hogy tudatosan reagálj a helyzetre, 
ne pedig automatikusan cselekedj.

A fent említett 3 lépés alkalmazásával apránként egészséges kapcsolatot alakíthatsz ki önmagaddal és sa-
ját gondolataiddal, érzéseiddel. Az önmagunk iránti szeretet és megértés fejlesztésével jobban megértünk 
másokat is, megbocsájtóbb leszel és még több szeretetet tudsz adni másoknak. Képzeld csak el, milyen 
lenne a világ, ha minden ember naponta 10 percet szánna arra, hogy jobban megismerje és megértse ön-
magát. Ahogy Pierre Corneille fogalmazott: „Az én-szeretet minden más szeretet forrása.” 

Az önegyüttérzés használatának előnyei:

 ✓ csökkenti az önmagunk iránti negatív érzelmeket, beleértve:

 • értéktelenséget, méltatlanságot

 • önbizalomhiányt

 • önítélkezést

 • dühöt

 • önkritikát.
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FELADATLAP: A három zóna beazonosítása: komfortzóna, az 
öngondoskodási zóna és a túlterhelt zóna28 
A túlterheltség érzése mindannyiunk számára más és más. Az, hogy ez milyen hatással van ránk, nagyban 
függ attól, hogy mi történik az életünkben, illetve a korábbi élettapasztalatainktól is. Például, ha életünk 
során sok traumát éltünk át, ez nagyban befolyásolhatja, hogyan reagálunk a túlterheltség érzésére. Ér-
dekes módon néhányan, akik traumatikus eseményeket tapasztaltak, úgy látják magukat, mint akik vál-
ságban vannak. „Menj és csináld”, „ne gondolkodj csak csináld” üzemmódba kapcsolnak, és szinte bármit 
elkövetnek, mint hogy megálljanak egy pillanatra és elfogadják, beismerjék hogyan érzik magukat. Mások 
teljes bezárkózásba menekülnek, amikor úgy tűnik, hogy semmi sem lehetséges, kilátástalan a helyzet. 
Ilyen bezárkózás, amikor nem törődünk magunkkal és a körülöttünk levő emberekkel, kezdve a fogmo-
sástól, az egészséges táplálkozástól, a családdal való kapcsolat fenntartásáig, telefonhívások, üzenetek 
ignorálása.  

Komfort zóna

Általában hajlamosak vagyunk kiborulni, amikor olyan problémákkal nézünk szembe, amelyek túl erős-
nek tűnnek, úgy érezzük meghaladják a képességünket, nem tudunk megbirkózzunk velük, vagy ha olyan 
heves érzelmeket tapasztalunk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy nem tudunk kezelni. Fontos tudomásul 
venni, hogy a nem kívánt érzelmek, mint például a stressz, rendkívül pozitív hatással is lehetnek életünkre. 
Fontos olyan helyzetekkel, feladatokkal szembenézni, amelyek a komfortzónánkon kívül vannak. Ez az, 
amikor a személyes fejlődés megtörténik. Stressz nélkül nagyon unalmas és eseménytelen életet élnénk. 

A kényelmesség statikus. Ha nem törsz ki abból, amit általában csinálsz, akkor elzárod a változás lehető-
ségét az életedben. A kezelhető változáshoz meg kell tanulnunk finoman feszegetni komfortzónánk hatá-
rait, a Small megközelítést alkalmazva. Természetünknél fogva „mindent vagy semmit” lények vagyunk. 
Legtöbben hajlamosak vagyunk halogatni az életünket, vagy olyan sebességgel futni, ami hosszú távon 
kezelhetetlen és fenntarthatatlan. 

Öngondoskodási zóna 

Ahogyan nincs pozitív fejlődés a komfortzóna elhagyása nélkül, úgy az is igaz, hogy ha túl gyorsan lépünk 
ki azon, akkor az öngondoskodási zónánkon kívülre is léphetünk, így elveszítjük a fenntartható változás le-
hetőségét. Ha az öngondoskodási zónán belül maradunk, pozitív irányba terelhetjük életünket. Elkezdünk 
másképp reagálni a kapcsolatokban. Többre vagyunk képesek, mint amennyit valaha is elképzeltünk. 

Az öngondoskodási zóna két kritikus részből áll: a) kis lépések megtétele, amelyek hosszú távon kezelhe-
tők, és b) olyan pillanatok beépítése a napi rutinba, amelyek ápolnak és táplálnak. Minden cselekedetünk, 
amelyet végrehajtunk vagy elkerülünk, hatással van ránk. Egyes tettek ápolnak és táplálnak, mások pedig 
kimerítenek. Az, hogy mi ápol és táplál, a személyiségedtől függ, és attól, hogy mennyire vagy introvertált 
vagy extrovertált.

Mindannyiunknak szüksége van másokat is bevonó gondoskodó tevékenységekre, mint például a barátok-
kal való találkozás vagy interaktív hobbik. Ugyanakkor szükségünk van néhány olyan nevelő tevékenységre 
az életünkben, amely a béke és a magány érzését keltik bennünk. Ezért rendkívül fontos, hogy egyensúly-
ban legyen az introvertált és az extrovertált öngondoskodási tevékenységünk. 

Túlterhelt zóna 

Amikor változásra törekszünk, sokszor azt a hibát követjük el, hogy túl messzire próbálunk kitörni a kom-
fortzónánkból, így az öngondoskodási zónán kívül kerülünk. Ha nehezen tudjuk igényeinket és akaratun-
kat érvényesíteni, akkor valószínűleg az öngondoskodási zónánkon kívül esik az is, hogy elmondjuk má-
soknak, amikor zavar minket valami. 

28  Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Publishers.
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Ha nehezedre esik saját igényeid és akaratod érvényesíteni, akkor a komfortzónád sok olyan apró dolgot 
foglal magában, amelyek arra szolgálnak, hogy legyűrd érzéseid és másokat helyezz előtérbe. Mindig az 
értékeink és értékrendünk kell vezéreljen minket. Az értékek összekapcsolnak minket azzal, ami fontos 
számunkra az életben. Az értékek lényegében azok a kis tömbök, amelyek idővel felépítik azt az életet 
számodra, amire igazán vágysz. Amikor elszakadunk az értékeinktől, vagy nem élünk összhangban az érté-
keinkkel, ezek a kis blokkok idővel felhalmozódnak, és olyan életet alakítanak, amely nem kielégítő, nincs 
célja és értelme.

Előfordulhat, hogy értékeink nagyon hasonlóak a családunkéhoz és a barátainkhoz, néha pedig gyökere-
sen eltérőek. Tégy fel magadnak néhány gyakorlati kérdést, hogy melyek életed értékes területei, a kapcso-
latok, az egészség vagy a személyes fejlődés, a célok vagy a kikapcsolódás.  
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FELADATLAP ÉS  
MOBILAPPLIKÁCIÓS 
TEVÉKENYSÉG: Kis lépések a  
komfortzóna bővítésére29

Azonosítsd be a komfortzónád

Írj le három lépést, amit megteszel, hogy a komfortzónádban maradj. Ilyenek lehetnek például, 
hogy inkább otthon maradunk, ahelyett, hogy kimennénk, vagy kerülünk egy bizonyos felada-

tot, amiről tudjuk, hogy el kell végezni, de úgy tűnik, hogy nem tudjuk megcsinálni.

Azonosítsd be az öngondoskodási zónád

Írj le három olyan tevékenységet, amelyek a komfortzónádon kívülre esnek, de elég kicsinek és 
kezelhetőnek érzed ahhoz, hogy az öngondoskodási zónádon belül maradj.

Azonosítsd, mikor válsz túlterheltté

Írd le azokat a viselkedési formákat, nehéz gondolatokat és a tapasztalt érzelmi kihívásokat, amelyek 
hatalmukba tudnak keríteni. 

29 Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Pub-
lishers. Illustration by the Act Auntie - https://www.facebook.com/ACTAuntie
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MOBILAPPLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ÉS HANGANYAG ÁTIRAT: 
Metta meditáció30

A metta meditáció a buddhista meditáció egyik fajtája. Páli nyelven – a szanszkrithoz szorosan kapcso-
lódó és Észak-Indiában beszélt nyelven – a „metta” pozitív energiát és másokkal szembeni kedvességet 
jelent.

A gyakorlatot szerető-kedvesség meditációnak is nevezik.

A metta meditáció célja a kedvesség kimutatása minden lény iránt, beleértve önmagadat és: 
 • családodat
 • barátokat
 • szomszédokat
 • ismerősöket
 • a nehéz személyeket az életedben
 • állatokat

A metta meditáció fő technikája abból áll, hogy pozitív mondatokat mondasz magadról és minden más-
ról.  

A meditáció más típusaihoz hasonlóan a gyakorlat jótékony hatással van a mentális, érzelmi és fizikai 
egészségre. Különösen hasznos a saját magunkkal és másokkal szembeni negatív érzelmek csökkentésé-
ben. 

Mit kell tudni a metta meditációról 

A metta meditáció egy hagyományos buddhista gyakorlat. Évezredek óta használják. A különböző ha-
gyományok eltérő módon végzik el a gyakorlatot. A metta meditáció célja, bármilyen formát is öltsön, az 
hogy feltétel nélküli pozitív érzelmeket keltsen benned minden lény iránt. 

Ez magában foglalja a következő érzéseket:
 • öröm
 • bizalom
 • szeretet
 • hála
 • boldogság
 • értékelés
 • együttérzés

Ahhoz, hogy ezeket az érzelmeket fejleszthesd, halkan bizonyos kifejezéseket ismételgetsz magadról és 
másokról. Ezek a kifejezések, mondatok kedves, jó szándékot fejeznek ki.  

Néhány példa a metta meditációs kifejezésekre:
 • “Legyek biztonságban, legyek békében, és ne szenvedjek.”
 • “Legyek boldog. Legyek egészséges”
 • “Légy erős és magabiztos.”

Fontos, hogy minden mondatot figyelmesen ismételgessünk. Ez segít a kifejezésre és a kapcsolódó érzel-
mekre összpontosítani. 

30  Kirsten Nuenz: https://www.healthline.com/health/metta-meditation 
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Milyen előnyökkel jár? 

A rendszeres metta meditációs gyakorlat jótékony hatással lehet az elmédre és a testedre egyaránt. Néz-
zünk meg közelebbről néhány ilyen előnyt. 

1. Elősegíti az önegyüttérzést

Mivel a metta meditáció azt jelenti, hogy kedves szavakkal illeted önmagad, így fejlesztheti az önegyüttér-
zést.  

Az önegyüttérzés pedig csökkentheti az önmagad iránti negatív érzelmeket, beleértve:

 • érdemtelenség
 • önbizalomhiány
 • ítélkezés
 • harag
 • önkritika

Ezeket az előnyöket egy 2014-es  tanulmány során figyelték meg. A metta meditációt gyakorló résztvevők 
kevésbé kritikusak önmagukkal szemben, mint azok, akik nem használták ezt a gyakorlatot. Egy másik, 
2013-as tanulmány megállapította, hogy a gyakori metta meditáció képes növelni az önegyüttérzést és az 
éberséget a poszttraumatikus stressz-zavarban (PTSD) szenvedő emberekben. Ezek a hatások segítettek 
csökkenteni a PTSD tüneteit. 

2. Csökkenti a stresszt és a szorongást

Egy  2013-as  kutatás szerint az éber meditáció jelentősen csökkentheti a szorongásos tüneteket.

Ezenkívül a klinikai bizonyítékok azt mutatják, hogy az éber meditáció, ha rendszeresen gyakorolják, 
csökkentheti a stressz által okozott gyulladásos panaszokat is.

A meditációs szakemberek szerint a metta meditáció még ennél is többre képes. Ahogy fejlődik az 
önegyüttérzésed, pozitívabb fényben látod magad. Ez elősegíti az olyan érzelmeket, mint a szeretet és a 
hála.

Ezek az érzelmek növelhetik az élettel való elégedettséged szintjét, ezáltal csökkentve a stresszt és a szo-
rongást. 

3. Csökkenti a fizikai fájdalmat

 Van néhány bizonyíték arra, hogy a metta meditáció bizonyos típusú fizikai fájdalmakat is csökkenthet.

Egy 2005-ös  tanulmányban a gyakorlat csökkentette a tartós derékfájást.

Egy 2014-es tanulmány hasonló hatást talált a gyakori migrénes rohamokban szenvedőknél. A kutatók 
mindkét tanulmányban az alacsonyabb fájdalomszintet a metta meditáció stresszoldó hatásának tulajdo-
nították. Az érzelmi stressz súlyosbíthatja a fizikai fájdalmat. 

4. Javítja az élettartamot

 A telomérek DNS-struktúrák a kromoszómák végén. A genetikai információ védelmén dolgoznak. Ahogy 
öregszünk, telomérjeink természetesen rövidülnek. 

A krónikus stressz felgyorsíthatja ezt a folyamatot, így gyorsabb a biológiai öregedés. 
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A stresszoldó tevékenységek, mint például a metta meditáció, enyhíthetik ezt a hatást. Egy 2013-as ki-
sebb  tanulmány megállapította, hogy a metta meditáció összefüggésbe hozható a telomérek hosszával. 

A kutatók azt feltételezték, hogy ez a gyakorlat javíthatja az élettartamot.

5. Erősíti a társas kapcsolatokat 

A Metta meditáció elősegítheti a szorosabb társas kapcsolatokat. Ahogyan kedves mondatokat mondasz 
magadnak, így ezt a kedvességet másokra is kiterjeszted. Ez lehetővé teszi, hogy együttérzést és empátiát 
mutass irántuk. Arra is ösztönöz, hogy gondolj másokra, és ismerd fel, milyen érzéseket keltenek benned. 
Ráadásul, ahogy kialakul az önszeretet, kevésbé valószínű, hogy negatívan tekintesz magadra. Ez meg-
könnyíti, hogy helyet adj másoknak is az életedben, és pozitívabb kapcsolatokat ápolsz. 

Hogyan gyakorold:

Nincs szükség semmilyen speciális felszerelésre vagy eszközre, hogy elkezd a metta meditációt. Egy má-
sik előnye, hogy bárhol megteheted – otthon, egy csendes sarokban, a szabadban az udvaron vagy akár 
az íróasztalnál. Próbálj meg olyan helyet választani, ahol a legkevésbé valószínű, hogy bármi elvonná a 
figyelmed, majd kövesd az alábbi lépéseket: 

1. Ülj kényelmes testhelyzetbe. Csukd be a szemed. Lassan, mélyen vegyél levegőt az orrodon ke-
resztül és folytasd a mély légzést.

2. Koncentrálj a légzésedre. Képzeld el, hogy a lélegzeted végighalad a testeden. Koncentrálj a szí-
vedre.

3. Válassz egy kedves, pozitív mondatot. Csendben mondd el a mondatot magadnak. Mondhatod: 
„Legyek boldog. Biztonságban legyek. Találjak békét.”

4. Lassan ismételd meg a mondatot. Ismerd fel a jelentését és azt, hogy milyen érzéseket kelt ben-
ned. Ha elterelődik a figyelmed, ne bosszankodj. Csak térj vissza a kifejezéshez, és ismételd meg.

5. Most gondolj a barátaidra és a családodra. Gondolhatsz egy adott személyre vagy emberekre. 
Mondd el nekik ezt a mondatot: „Legyél boldog. Legyél biztonságban. Találj békét.” Ismét ismerd 
fel a jelentést és az érzéseidet.

6. Folytasd azzal, hogy ismétled a mondatot másoknak, beleértve a szomszédokat, ismerősöket és 
nehéz embereket. Ismerd fel érzelmeid, még ha negatívak is. Addig ismételd a mondatot, amíg 
együttérző érzéseket nem tapasztalsz.

Vannak, akik vizuális képeket használnak az egyes kifejezések elmondásakor. Például elképzelheted, 
hogy a szíved vagy a személy, akire gondolsz, fényt áraszt magából.

A mondatokat gyakorlat közben is változtathatod. 
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Tanácsok kezdőknek

Ha még nem ismered a meditációt, ijesztőnek tűnhet. Az első néhány alkalom szintén eredménytelennek 
tűnhet. Ne feledd azonban, hogy a kívánt hatás elérése időbe telik. 

Fontold meg ezeket a kezdő tippeket:

 • Legyél türelmes. Ne várj azonnali eredményeket. A meditáció egy olyan gyakorlat, amelynek célja, 
hogy fejlődj.

 • Engedd el a tökéletességet. Valószínűleg az elméd elkalandozik, de ne aggódj emiatt. Csak ismerd 
el, hogy ez normális. Próbálj meg a jelen pillanatra koncentrálni a lehetséges eredmények helyett.

 • Ne ítélkezz. Amikor elterelődik a figyelmed, ne kritizáld önmagad. Ismerd fel a zavaró tényezőt, és 
lassan térj vissza a gyakorlathoz.

 • Kísérletezz. A meditáció bárhol, bármilyen pózban elvégezhető, és bármikor, amikor a legjobban 
működik a számodra. Próbáld ki a meditációs gyakorlatot különböző helyeken és pózokban, vala-
mint a nap különböző szakaszaiban, hogy megtaláld a számodra legmegfelelőbbet. 

Következtetés

A metta meditáció során pozitív mondatokat mondasz magadnak és másoknak. A gyakorlat célja a ked-
vesség, a szeretet és az együttérzés mentális állapotának elősegítése.

Ha rendszeresen végezzük, a metta meditáció segíthet minimalizálni a magunkkal és másokkal szembeni 
negatív érzelmeket. Az éber meditáció más formáihoz hasonlóan, ez is csökkentheti a stresszt és a fizikai 
fájdalmat.

Ha szeretnéd kipróbálni a metta meditációt, légy türelmes és nyitott az élményre. Ha naponta néhány 
percet gyakorolsz, idővel változást hoz. 
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MOBILAPPLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ÉS HANGANYAG ÁTIRAT: 
Metta meditáció - Önegyüttérzés légzésgyakorlat 31

Ahogy eddig is, ha van kedved, meghívlak egy önegyüttérzés légzőgyakorlatra. 

Hunyd be a szemed, vagy szegezd a tekinteted lefelé.

 Szánj néhány percet, hogy felvedd saját légzésed ritmusát… 

Egy pillanatra gondolj valakire, aki fontos neked (ez lehet egy ügyfél, vagy bárki, aki fontos neked). 
Képzeld el őket egészükben, teljesen – minden jóval, kevésbé jóval, akár zavaró dolgokkal együtt… 

Ahogy most elképzeled őket, küldj nekik jóindulatot és kedvességet. 

A fejedben, ahogy elképzeled ezt a személyt, mondd ki ezeket a szavakat, vagy valami hasonlót, 
ami jónak tűnik számodra… 

Legyél biztonságban. 

Legyél békés. Legyél egészséges. 

Legyél kedves magadhoz. Fogadd el magad olyannak, amilyen vagy (ismételd). 

És ha ez a személy nehéz időszakon megy keresztül, akkor minden mondat végére oda tehetsz 
valami olyasmit, hogy „amennyire csak lehet” – légy a lehető legnagyobb biztonságban és 

békében, legyél a lehető legegészségesebb. 

Lépj kapcsolatba az érzéssel, ahogyan törődsz a számodra kedves személlyel… 

Most képzeld el magad ennek a személynek a jelenlétében. Ismételd meg ezeket a kifejezéseket, 
ahogy ott látod magad vele együtt… 

Legyünk biztonságban. 

Legyünk békések. Legyünk kedvesek magunkhoz. 

Fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Vedd észre, mennyire biztonságban érzed 
magad ezzel a személlyel, mennyire törődsz vele – mennyire törődnek veled. 

Most összpontosítsd magadra a figyelmedet. 

Ne feledd, hogy te is megérdemled a törődést, a kedvességet, a szeretetet. 

Miközben ezeken gondolkozol, engedd meg magadnak, hogy eszedbe jusson önmagad néhány 
aspektusa, valamilyen hibád, amelyet elkövettél, ami zavart. 

Valami olyasmit, amiért kritizálod magad, vagy ami miatt valamilyen szempontból alkalmatlannak 
érzed magad. 

Próbálj kapcsolatba lépni az ezzel kapcsolatos érzéseiddel – szomorú, ijedt, elszigetelt, alkalmatlan 
–, mit éreztél, amikor erre gondoltál? 

Hol érzed ezt a testedben?  

31  Adapted from dr. Sarah Cassidy
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Gombóc a torkodban? Felgyorsult szívverésed? 

Feszültséget érzel a válladban? Nézd meg, megengedheted nekik, hogy ott legyenek, mint 
természetes érzések, magunkat ítélő érzések. 

Érezd át mennyi szenvedést okoz az önítélkezés vagy az az érzésünk, hogy nem vagyunk elég jók. 

Néha a legnagyobb szenvedést saját magunknak okozzuk, azzal, hogy tökéletesek akarunk lenni. 

Nézd meg, tudsz-e kapcsolódni azzal a személlyel, aki most érzi ezeket a nehéz dolgokat. 

Aztán ismételd el ezt a mondatot halkan magadban … Legyek biztonságban. Legyek békés. 

Legyek kedves magamhoz. 

Elfogadjam magam olyannak, amilyen vagyok. 

Ha ezt nehéznek találod, próbáld meg finoman a szívedre tenni a kezed, és érezni a meleget, a 
mellkasod emelkedését és süllyedését a légzések során. 

Ha ez eltereli a figyelmed, az is rendben van – ennek az érzésnek is adj helyet –, és ha készen állsz, 
térj vissza a mondatokhoz, a mögöttes jókívánsághoz és a szavak mögött meghúzódó szándékhoz. 

Ne feledd, hogy mindenki ugyanabban a csónakban evez. 

Mindenki úgy érzi, hogy valamilyen szempontból alkalmatlan vagy kudarcot vallott. 

Ez egy emberi állapot. Végül engedd el ezt az élményt és lassan, ha készen állsz, térj vissza a 
szobába.
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FELADATLAP: Írj magadnak levelet32

Első rész: Mely tökéletlenségek miatt érzed magad alkalmatlannak? 

Mindenkiben van valami, ami nem tetszik neki; valami, ami szégyenérzetet, bizonytalanságot vagy „nem 
elég jó” érzést kelt bennük. Az emberi léthez hozzátartozik a tökéletlenség, a kudarc és az alkalmatlanság 
érzése. Próbálj meg olyan problémáról írni, amely miatt elégedetlennek vagy rossznak érzed magad önma-
gaddal kapcsolatban (fizikai megjelenés, munkahelyi vagy kapcsolati problémák…) Milyen érzelmek tá-
madnak benned, ha önmagad ezen aspektusára gondolsz? Próbáld csak úgy érezni az érzelmeidet, ahogy 
vannak – se többet, se kevesebbet –, majd írj róluk. 

Második rész: Írj egy levelet magadnak egy feltétel nélkül szerető, képzeletbeli barátod szemszögé-
ből 

Most gondolj egy képzeletbeli barátra, aki feltétel nélkül szeret, elfogad, kedves és együttérző. Képzeld 
el, hogy ez a barát láthatja minden erősséged és gyengeséged, beleértve önmagad azon aspektusát is, 
amelyről az imént írtál. Gondolkodj el azon, hogy ez a barát mit érez irántad és hogyan szeret és fogad el 
pontosan úgy, ahogy vagy, minden emberi tökéletlenségeddel együtt. Ez a barát felismeri az emberi termé-
szet határait, kedves és megbocsátó veled. Ez a barát bölcs és megérti az élettörténetedet és azt a milliónyi 
dolgot, ami az életedben történt, amitől az lettél, aki vagy ebben a pillanatban. A te sajátos alkalmatlansá-
god, elégedetlenséged sok olyan dologhoz kapcsolódhat, amelyet nem feltétlenül a te hibád: a génjeid, a 
családi háttered, az életkörülményeid – olyan dolgokhoz, amelyeket nem tudsz irányítani. 

Írj egy levelet magadnak, ennek a képzeletbeli barátnak a szemszögéből – koncentrálj arra az alkalmatlan-
ságra, elégedetlenségre, ami miatt hajlamos vagy ítélkezni magad felett. Mit mondana neked ez a barát a 
„hibáidról”? Hogyan fejezné ki ez a barát az irántad érzett mély együttérzést, különösen a fájdalmat, ame-
lyet akkor érez, amikor ilyen keményen ítélkezel önmagad felett? Mit írna ez a barát, hogy emlékeztessen 
arra, hogy te csak ember vagy, minden embernek megvannak az erősségei és a gyengeségei? És ha úgy 
gondolod, hogy ez a barát olyan lehetséges változtatásokat javasolna, amelyeket meg kellene tenned, ho-
gyan próbálnád meg ezeket a javaslatokat a feltétlen megértés és együttérzés érzésével fogadni? Miközben 
ennek a képzeletbeli barátnak a szemszögéből írsz magadnak, próbáld meg a levelet átitatni az elfogadás, 
kedvesség, törődés, valamint egészséged és boldogságod iránti vágy erős érzésével. 

Harmadik rész: Érezd, ahogyan megnyugtat az együttérzés

Miután megírtad a levelet, tedd félre egy kis időre. Utána vedd elő, olvasd el újra és hagyd, hogy a szavak 
elmélyüljenek. Érezd az együttérzést, ahogy átjár, megnyugtat, mint egy hűvös szellő egy forró napon. A 
szeretet, a kapcsolat és az elfogadás a veleszületett jogod. Ahhoz, hogy igényt tarthass rájuk, csak magad-
ba kell nézned. 

32  Adapted from dr. Kristin Neff: https://self-compassion.org/exercise-3-exploring-self-compassion-writing/# 
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FELADATLAP: AAQI-II Kérdőív 33

AAQ-II

Az alábbiakban állítások lesznek felsorolva. Kérjük, értékelje, hogy az egyes állítások mennyire igazak 
Önre az alábbi skála segítségével. 

1 2 3 4 5 6 7
soha nem 

igaz
nagyon ritkán 

igaz
ritkán igaz néha igaz gyakran igaz szinte mindig 

igaz
mindig igaz

1. Fájdalmas élményeim és emlékeim megnehezítik számomra, 
hogy olyan életet éljek, amely számomra értékes lenne. 1 2 3 4 5 6 7

2. Félek az érzéseimtől. 1 2 3 4 5 6 7

3. Tartok attól, hogy nem tudok uralkodni félelmeimen és érzé-
seimen. 1 2 3 4 5 6 7

4. Fájdalmas emlékeim megakadályoznak abban, hogy teljes 
életet éljek. 1 2 3 4 5 6 7

5. Az érzelmek problémákat okoznak az életemben. 1 2 3 4 5 6 7

6. Úgy tűnik, a legtöbb ember jobban kezeli az életét, mint én. 1 2 3 4 5 6 7

7. Túlzott aggodalmam akadályoz abban, hogy sikeres legyek. 1 2 3 4 5 6 7

TOTAL:

33  Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., Waltz, T., & Zettle, R. D. (in press). Preliminary psychometric 
properties of the Acceptance and Action Questionnaire – II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior 
Therapy
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MOBILAPPLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG: Pszichológiai 
rugalmasság kérdőív34

1. Megélni a jelen pillanatot

Megtanulhatod, hogyan kapcsolódj újra a jelen pillanathoz, ami által rugalmasabb, bölcsebb és együttérző 
gondolkodó leszel.

Teljesen elmerültél a megtörtént vagy esetleg a meg nem történt dolgokkal kapcsolatos gondolataidban? 
Dolgokat, amelyeket megtettél, vagy olyan dolgokat, amelyeket meg kell tenned vagy meg szeretnél tenni? 

Kérjük, írd ide megjegyzéseid és gondolataid. 

2. Nyitottság az újra 

Megtanulhatod, hogyan szabadulj ki a gondolkodási és érzelmi csapdákból, és ehelyett hasznos és haté-
kony módon figyelheted meg gondolataid és érzelmeid.

Annyira a gondolataid és érzéseid hatása alá kerülsz, hogy az már nyomasztó?

Kérjük, írd ide megjegyzéseid és gondolataid. 

3. Elköteleződés amellett, ami számít

Megtanulhatod, hogyan kapcsolódj ahhoz, ami igazán számít számodra, miről szeretnéd, hogy szóljon az 
életed, lehetővé téve, hogy ezek az alapvető értékek vezessenek apró cselekvések és lépések által, ezáltal 
képes leszel gyökeresen megváltoztatni életed. 

Egyik dolog után rohansz a másikba, mindig arra gondolsz, hogy valami mást és értelmesebbet csinálnál, 
de soha nem jut rá időd?

Kérjük jegyezd le gondolataid és véleményed:

34  Leonard-Curtin, A., Leonard-Curtin, T. (2020). The Power of Small: Making Tiny Changes When Everything Feels Too Much. Macmillan Publishers. 
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TOVÁBBI GYAKORLATOK MELLÉKLET: Együttérzés vs. Túlzott 
azonosulás35

Amikor túlzottan azonosulunk valakivel, akkor átérezzük valakinek az érzelmeit, egészen addig, hogy elve-
szítjük a saját nézőpontunkat, elmosódnak a határok és már nem tudjuk elkülöníteni magunkat a másik 
személytől. 

Íme néhány szituáció: 

- A barátod, Mira, most szakított a barátjával. Elhívod Mirát, hogy töltsön több időt nálad. Mira egyre több 
időt tölt veled és ez kezd a tanulmányaid rovására menni. Kibeszéled és panaszkodsz a barátaidnak a kény-
szer miatt, de nem mondasz semmit Mirának, mert azt hiszed, hogy ő is ugyanolyan összetört lenne, mint 
te, ha az ő helyében lennél. A barátaid azt javasolják, hogy beszélj Mirával, de te visszautasítod, mert annyi-
ra belemerültél az érzéseibe, hogy figyelmen kívül hagyod a saját érzéseidet. 

- Most tudtad meg, hogy gyerekkori barátodnak, Lucynak az édesanyjának egészségügyi problémái van-
nak. Édesanyádnak is hasonló gondjai voltak, és te gondoztad egyedül, a nővéreid és fiú testvéreid keveset 
segítettek neki. Több időt kezdesz el tölteni Lucy barátod tehermentesítésével és édesanyja gondozásával, 
mint amennyit a saját családoddal töltesz. Kevés időd jut tanulásra és ez a jegyeiden is meglátszik, emiatt 
a szüleid dühösek lesznek és aggódni kezdenek, hogy nem tudsz így majd egy jó egyetemre bekerülni. Úgy 
tűnik, hogy nem tudod megállni, hogy ne fordítsd minden energiád arra, hogy segíts Lucynak gondoskodni 
az édesanyjáról, még akkor is, ha rosszul érzed magad a jegyeid miatt és hogy a szüleidnek kezd elfogyni 
a türelme. 

Mindkét helyzetben elvesztetted önmagad és saját szükségleteidet. Egyik esetben sem igazán tudod, mit 
érez a másik. Ha Mirával beszélsz, lehet, hogy ő úgy gondolja, nyugodtan maradhat, mert soha nem el-
lenkeztél. Ha Zsuzsával beszélgetsz, lehet rájössz, hogy rettenetesen bűntudata van amiatt, hogy ennyi 
mindent megengedett neked, de nem akart semmit mondani, mert félt, hogy megbánt ha nem fogadja el 
a segítséged. 

Amikor túlzottan azonosulunk az emberekkel, elveszítjük a racionalitás, az arány és a perspektíva érzését. 
Veszélynek tesszük ki magunkat, mert nincs határozott hangunk, amely irányítana minket. Ha hajlamos 
vagy túlzottan azonosulni másokkal és ennek általában megfizeted az árát (az emberek bántanak vagy ki-
használnak téged), akkor nagyon figyelj arra, hogy milyen gyakran és milyen erősen kerülsz valaki helyébe 
és eközben elveszíted önmagadat. 

Empátiát, szimpátiát és mély együttérzést érezhetsz mások iránt anélkül, hogy megengednéd, hogy rossz 
bánásmódban részesítsenek téged, vagy hagynád, hogy átlépjék a határokat. Ha késztetést érzel arra, hogy 
segíts az embereken, szánj rá egy percet annak megvizsgálására, hogy ez vajon egészségtelen túlzott azo-
nosulás vagy egészséges együttérzés.

35  Karen R. Koeging: https://www.karenrkoenig.com/blog/don-t-confuse-compassion-with-over-identification
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TOVÁBBI GYAKORLATOK HANGANYAG ÁTIRAT: Gyógyító kéz36

Ha rosszul érzed magad, van egy egyszerű mód arra, hogy megnyugtasd és vigasztald magad. Öleld át 
magad gyengéden, vagy simogasd meg magad, vagy egyszerűen csak tedd a kezed a szívedre és érezd a 
kezed melegét. Lehet, hogy eleinte kínosnak vagy kellemetlennek tűnik, de a tested ezt nem tudja. Csak 
úgy reagál a melegség és gondoskodás fizikai gesztusára, ahogy a babák, amikor az édesanyjuk a karjaiban 
öleli. Bőrünk hihetetlenül érzékeny szerv. A kutatások azt mutatják, hogy a fizikai érintés oxitocint szabadít 
fel, ez biztonságérzetet ad, csillapítja a nyomasztó érzelmeket és csillapítja a szív- és érrendszeri stresszt. 
Miért ne próbálnád ki?

Ha azt érzed, hogy feszült, ideges, szomorú, önkritikus vagy, próbáld megsimogatni a karod vagy az arcod 
vagy finoman ringatózz. Az a fontos, hogy egyértelmű gesztus legyen, amely a szeretet, a törődés és a gyen-
gédség érzését közvetíti. Ha mások is vannak a közelben, fond össze a karjaid magad köré és vigasztaló mó-
don finoman szorítsd meg magad. De akár el is képzelheted, hogy megöleled vagy megsimogatod magad, 
ha nem tudod megtenni a tényleges fizikai gesztust.

Nehéz helyzetekben próbáld megsimogatni a bőröd vagy tedd a kezed a szívedre naponta többször, lega-
lább egy hétig. 

Kéz a szíven

• Amikor stresszt érzel vegyél 2-3 mély levegőt. 

• Helyezd a kezed a szívedre, érezd a gyengéd nyomást és a kezed melegét. Ha úgy érzed, tedd mindkét 
kezed a szívedre és figyeld meg a különbséget az egy és a két kéz között. 

• Érezd a kezed érintését a mellkasodon. Ha úgy érzed, körözz a kezeddel mellkasodon.  

• Érezd a mellkasod természetes mozgását, ahogyan szívod és fújod a levegőt. 

• Tetszés szerint időzz el az érzéssel. 

Remélhetőleg kialakul egy szokást, amikor szükség esetén fizikailag meg tudod magad vigasztalni és hasz-
nálni fogod ezt a meglepően egyszerű és egyértelmű módot, hogy kedves legyél önmagaddal.  

36  Self-Compassion and Mindfulness, The Centre for Mindfulness Studies Toronto, by Patricia Rockman, MD CCFP FCFP & Amy Hurley Psy.D. C 
Psych 2015, Session I Discovering Self-Compassion https://pdf4pro.com/view/self-compassion-and-mindfulness-56a584.html 
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