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HOGYAN ÉLJÜNK TELJES ÉLETET? 

Modern társadalmunkban igen divatossá vált az egészséges 

életmód, mint téma. Testünk azonban nem lehet egészséges, ha 

az egyik kulcsfontosságú része: a lélek nincs megfelelő 

állapotban. 

Ha lelkünket problémák, gondok gyötrik, az egy ideig tűr, s mint 

mikor a mérleg egyik nyelve túlterhelődik, kibillen 

egyensúlyából, s kileng az egyik irányban. Adott esetben, pedig 

ez az irány határozottan rosszat jelent, és az csupán a súly 

nehézségétől, tehát a problémák jellegéből és milyenségéből 

adódik, hogy mekkora is lesz ez a „kilengés”, vagy nevezzük 

inkább lelki egyensúly felborulásának. 

Az életminőség-, mint fogalom sajnos nem mindig jól 

értelmezett a társadalom nagy része számára. Sokan el vagyunk 

foglalva azzal, hogy minél több anyagi javat megszerezzünk, 

amivel tulajdonképpen nincs is probléma, hiszen ez a 

létbiztonságot szolgálja, amely nélkül ma már nagyon nehezen 

lehet megélni. 
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A probléma csupán akkor van, ha elfelejtjük, hogy nem mi 

vagyunk a tárgyakért, hanem azok a mi kényelmünket 

szolgálják. Megkönnyítik életünket, kényeztethetjük magunkat 

ezek segítségével, a tárgyak vannak mi értünk. 

 

A jó életminőség fogalomkörébe az is beletartozik, hogy:  

- harmóniában vagyunk környezetünkkel, a körülöttünk 

élő emberekkel, családunkkal, 

- képesek vagyunk jó döntéseket hozni, 

- tudjuk, mi tesz minket boldoggá, 

- el tudjuk érni céljainkat, 

- meg tudjuk valósítani önmagunkat 

- képesek vagyunk olyan jellemvonásokat elsajátítani, ami 

segít, hogy olyan emberré váljunk, akik lenni szeretnénk, 



 

3 

- tudjuk, miből nyerhetünk energiákat, melyekkel 

feltöltődhetünk, 

- tudunk krízishelyzeteket kezelni, 

- konfliktusokat megoldani, 

- problémákkal megbirkózni, 

- szeretni önmagunkat és a körülöttünk élő, számunkra 

fontos embereket.1 

  

                                                
1 http://www.lelkititkaink.hu/lelki_egeszseg.html 
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AZ OPTIMIZMUS 

Szülők, tanárok és filozófusok; papok, politikusok és 

közgazdászok emberemlékezet óta hajtogatják, hogy a jövőbe 

vetett bizalom az élet hajtóereje. Nélküle nem kelnénk fel reggel, 

nem vágnánk neki az ismeretlennek, nem volna se fellendülés, 

se hit, se üdvözülés. Veszélyekkel és katasztrófákkal teli 

világunkban ez a bizalom kegyesen elfedi szemünk elől a 

valóságot, hogy megőrizzük életkedvünket, és szabadon 

álmodozzunk. 

Az általa felszabadított erők, bár hatalmasak, nem vizsgálhatóak 

laboratóriumi körülmények között; nem válnak nyilvánvalóvá 

az anyagi helyzettel, a családi állapottal vagy a küllemmel 

kapcsolatos felmérésekből, és nem tárhatók felszínre olyan 

kérdésekkel sem, amelyek a nemzeti labdarúgó válogatottba 

vetett hitünket, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos 

aggodalmainkat firtatják. Sokkal inkább olyan általános 

kijelentésekben jutnak kifejezésre, mint például: „Többnyire 

bizonytalan helyzetekben is a legjobbra számítok.” Vagy 

ellenkezőleg: „Ha nálam valami elromolhat, akkor el is romlik.” 

Banálisan hangzik, de az efféle önmeghatározások meglepő, 

empirikus összefüggést mutatnak az egészségi állapottal, a 

boldogsággal, a teljesítménnyel és az élettartammal. A 
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pszichológusok sokáig az emberi lélek árnyoldalainak szentelték 

figyelmüket: a búskomorságra, a neurózisokra, a félelemre és az 

agresszióra összpontosítottak. A kínzó zavarokat akarták 

megérteni és leküzdeni – az „egészséges optimizmus” így 

megmaradt feltáratlan népi bölcsességnek. Majd úgy 20 évvel 

ezelőtt mégis a tudomány látóterébe került; akkor kezdték 

keresni, mi lehet az oka annak, hogy egyes emberek a 

legnehezebb életkörülmények között is „immunisok” a 

depresszióval szemben.  

 

A jónak nagyobb jelentőséget tulajdonítani – ez a derűlátás 

alapelve. Alapesetben ugyanis a negatívumok nagyobb súllyal 

esnek a latba: a katasztrófák, a bűncselekmények és más 

szerencsétlenségek sokkal erősebben lekötik a figyelmünket, 

mint a jó hírek; agyunk sokkal gyorsabban felismeri a veszélyt, 

mint a lehetőségeket, intenzívebben reagál a kellemetlenségre, 



 

6 

mint a jóra. Végül is a félelem és az óvatosság jelenti számunkra 

az életbiztosítást. Állandó jelenlétük ugyanakkor megbénítaná 

tettvágyunkat. Mihez folyamodnak tehát sokan? Egyfajta 

„önbecsapás” megerősíti a pozitív energiáikat. A 

pszichológusok ezt a jelenséget „pozitív illúziónak”, „túlzó 

optimizmusnak”, „optimista tévkövetkeztetésnek” vagy „irreális 

optimizmusnak” nevezik. Százszorta bebizonyosodott már, 

hogy sok dolgot pozitívabban értékelünk, mint az valójában 

indokolt. És éppen ez az, ami visszahat az életünkre.  

Mert ami másutt történik, abba nincs beleszólásunk. Vagyis úgy 

véljük, hogy inkább mások lesznek azok, akik megbetegednek, 

elválnak, balesetet okoznak, avagy bűncselekmény áldozatává 

leszenek. Úgy hisszük, mi jobban kézben tartjuk életünket. S 

habár ez az érzés csalóka, rendkívül fontos ahhoz, hogy 

elégedettek lehessünk ebben a bizonytalan világban. Egy hosszú 

távú, 15 ezer brit állampolgár részvételével végzett kutatás 

kimutatta, hogy cselekedeteink fölötti kontroll tudata 

boldogságunk húszszorta pontosabb mutatója a jövedelemnél. 

És az optimisták – még ha rá is jönnek egy-egy illúziójukra – 

korántsem okulnak tévedéseikből. A derűlátás erőt és szárnyakat 

ad, méghozzá sokféleképpen. 

Az optimizmus csak akkor vezet eredményre, ha valamit 

mozgásba hoz: gondolatokat és cselekedeteket, anyagcserét és 
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hormonokat, a többi embert. A középpontban az észlelés áll: 

hogyan értelmezzük tapasztalatainkat, milyen várakozásokkal 

nézünk a jövőnk elé? 

 

 

 

Martin Seligman különbséget tesz „optimista és pesszimista 

magyarázati stílus” között, annak megfelelően, ki hogyan reagál 

az őt ért eseményekre. A pesszimisták alulbecsülik sikereiket, 

úgy mond a véletlennek vagy valamilyen rendkívüli állapot 

eredményének tulajdonítják azokat. Kudarcaikra ellenben 

magyarázatokat találnak: „Túl buta vagyok, egyszerűen nem 

értek semmihez.” Az optimisták átmenetinek látják 

sikertelenségüket, és időszaki vagy külső körülményekben 

keresik a hibát, míg sikereiket alapvető jellemvonásaikra és 
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képességeikre vezetik vissza. Ezáltal könnyebben 

felülkerekednek nehézségeiken, és képesek erőt meríteni 

sikereikből. 

Ennek megfelelően a bizakodó embernek a jövőt illetően sokkal 

nagyobbak az önnön hatékonyságával kapcsolatos várakozásai. 

Az a meggyőződés, hogy képesek vagyunk valamit elérni, nagy 

energiákat szabadít fel bennünk, tényleges képességeinktől 

teljesen függetlenül.2 

  

                                                
2 http://www.vd.hu/hirekvilagkep/mit-er-az-optimizmus-

7889.html?fejezet=1 
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Ön mennyire optimista?  

1.  A bálban mindenki önt kéri fel táncolni. Boldognak érzi 

magát? 

 Annak kellene?(0) 

Igen, addig, amíg el nem kezd fájni a lábam.(2) 

Mindenképpen, nem mindig történik velem ilyen csodás 

dolog.(4) 

2.  Saját ízlése szerint rendezheti be a nappaliját, a pénz nem 

számít, Milyen lesz? 

Világos, barátságos szoba, csupa kényelmes bútorral.(2) 

Csodás színeket képzelek el, és talán egy elütő színű kanapét.(0) 

Otthonos, kényelmes, egy régi szekrénnyel, barátságos 

asztalkákkal.(4) 

3.  Képzelje el, hogy pályázott egy állásra, és meg is kapta. 

Mit szól hozzá? 

 Biztos lesz valami probléma!(4) 

Amit szeretnék, azt mindig meg is kapom.(0) 

Meglátjuk, hogy tetszik-e a munka.(2) 
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4.  Szeretné lefutni a maratoni távot. Naponta edz, felkészítő 

tréningen vesz részt, a döntő napon a cél előtt mégis feladja. 

Mivel indokolja? 

Mégis meghaladja az erőmet.(4) 

Még többet kell edzenem.(2) 

Ez nem az én napom.(0) 

5.  Szomszédja saját készítésű sütit hoz önnek. Mire gondol? 

Nem akarok ennyire bensőséges viszonyt. (4) 

Biztos azt akarja elérni, hogy a szabadsága alatt locsoljam a 

virágait. (2) 

Kár, hogy csak ritkán találkozhatunk ennyire kedves emberrel. 

(0) 

6.  Kölcsönkér egy filmet a legjobb barátnőjétől, és elfelejti 

visszaadni. Hogyan menti ki magát? 

Beismerem, hogy feledékeny vagyok. (2) 

Közlöm, hogy teljesen kiment a fejemből, annyi dolgom volt, de 

ma visszaadom. (0) 

Jól tudja, milyen vagyok, többé ne adjon kölcsön semmit. (4) 
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7.  Hogyan békül ki párjával egy veszekedés után? 

Pár perc múlva már nem is tudom, min kaptunk össze, és egymás 

karjaiba borulunk. (0) 

Azon vagyok, hogy megbeszéljük a problémát, és legközelebb 

kerülöm a vitát. (2) 

Minden veszekedéssel meghal valami a kapcsolatunkból, és egy 

idő után már nem megy majd a kibékülés sem. (4) 

8.  Mitől fél a leginkább? 

A betegségektől. (4) 

Az egyedülléttől. (0) 

Az igazságtalanságtól. (2) 
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ÉRTÉKELÉS 

0-10 PONT 

AZ OPTIMISTA 

Alapelve így hangzik: ahogy érzem magam, úgy van jól. 

Optimizmusa nem ismer határokat, a felmerülő problémák nem 

befolyásolják a hangulatát. Néha ugyan kicsit boldogtalannak 

érzi magát, de hamar jókedvre derül. Rengeteg energiával 

rendelkezik, ami humorral és nyíltsággal is párosul. 

Összességében elmondható: Biztonságban érzi magát az 

életben. Ám vigyázat! Ha állandóan és mindent rózsaszín 

szemüvegen keresztül néz, ne csodálkozzon azon, hogy sokan 

felületesnek és komolytalannak tartják! 

11- 21 PONT 

A REÁLIS 

Kiegyensúlyozott, stabil és realista, nagy adag igazságérzettel 

megáldva. Szereti a célszerűséget, és mindent tudni akar. Barátai 

értékelik a tanácsait, mivel döntései előtt alaposan mérlegeli a 

körülményeket. Ám ön az érzelmi életét is túl racionálisan 

szemléli! Alakítson ki magának egy szigetet, ahol jól érzi magát. 

Tegyen olyan dolgokat, amiknek semmi közük a praktikumhoz: 

heverésszen és álmodozzon, vagy nézzen meg egy szerelmes 
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filmet. Hisz az ön életében is kellenek olyan pillanatok, amikor 

kikapcsolja az önkontrollt! 

22 -23 PONT 

A PESSZIMISTA 

Túl sötéten látja a világot, a pohár önnél nem félig teli, hanem 

félig üres, Míg mások élvezik az életet, addig ön mindig valami 

rövidesen bekövetkező katasztrófa miatt aggódik. Sokan 

titokban vészmadárnak tartják. Mégse csüggedjen: környezete 

értékeli előrelátását és okosságát, és egy kis gyakorlással, pedig 

elérheti, hogy ne lásson mindent sötéten! Ha nyitottabban 

viszonyulna hozzájuk, a legtöbb ember kedvesebb lenne önnel. 

Iktasson be apró pihenőket a napjaiba, pl.: egy kávé szünetet 

vagy sétát. Ezek erőt adnak a hétköznapokhoz!3 

  

                                                
3 http://www.hotdog.hu/onismeret/onismereti-tesztek/on-mennyire-

optimista 
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TANÁCSOK OPTIMIZMUSHOZ 

1. Soha ne adja fel! Mindig van egy új lehetőség! Ha egy 

kapu bezáródik, mindig kinyílik egy új.  

2. Hinnie kell önmagában, és csakis abban. A vágyak és az 

álmodozás nem elegendő, tettek kellenek. A képesség 

Önben is megvan ahhoz, hogy új célokat tűzzön ki, s el 

is érje azokat. Legjobb barátja a türelem és a végtelen 

kitartás.  

3. Mindig annyit kap, amennyit maga is ad. Ez mutat irányt 

ahhoz, hogy miért kell mosolyogni, szeretet adni, 

segítőkésznek lenni. Legyen mindig nyitott mindenre, 

fogadja be az új információkat, és ne utasítson el semmit 

azért, mert az adott pillanatban nem tud hinni benne. Ez 

még változhat.  

4. Fontos döntéseit alaposan gondolja át, és ne mások 

tanácsai és iránymutatásai, esetleges tapasztalatai 

alapján döntsön, kizárólag saját intuíciói vezérelje.  

5. Nem léteznek nehéz helyzetek. Csak egy pillanatig 

tartanak, s az egyetlen kapaszkodója az, hogy meglelje 

benne a tanulnivalót. Ez az optimizmus egy alappillére. 

Ha csak a rosszat keresi, akkor a már meglévő gondok 
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mellé csak még többet vonz be. Ha a jót igyekszik 

fellelni, akkor a kicsiből is nagyot tud csinálni. A gond 

nem azért van, hogy tűrje, hanem azért, hogy megoldja.  

6. Ne titkolja, ha problémája adódott. Beszéljen róla 

őszintén azokkal, akik a támaszai lehetnek. A 

kimondásuk már fél siker.  

7. Csak a jelen számít. A múltat nem tudja megváltoztatni, 

a jövő pedig képlékeny. Éppen ezért a jelen az egyetlen 

biztos pont.  

8. Másokban kizárólag a jót keresse, ne a hibát és 

kifogásolnivalót. 

9. Óvja a környezetet, és elégedjen meg azzal ami épp van. 

Tartson mértéket mindenben.  

10. Tartsa szem előtt, hogy a legjobb dolgok ingyen vannak. 

Ilyen a mosoly, a simogatás, egy kedves szó, mások 

biztatása. Használja ezeket minden nap.4 

                                                
4 http://www.ezoterikus.hu/cikkek/9243 
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   A POZITÍV GONDOLKODÁS 10 

ALAPTÖRVÉNYE 

1. A vetés-aratás törvénye 

Az ókori görögök még abban hittek, hogy az olümposzi istenek 

határozzák meg kényük-kedvük szerint a földi élet történéseit. 

Arisztotelész mutatott rá először, hogy ez nincs így, minden 

okkal történik. Ma már ebben semmi meglepőt nem találunk. Ha 

valami nincs rendben, annak mindig konkrét oka van. Ha nincs 

elég pénzünk, ha boldogtalanok vagyunk, okkal történik, és az 

ok általában önmagunkban keresendő. Először azonban 

fejlődnünk kell, hogy képesek legyünk nagy dolgokra és 

megvalósíthassuk céljainkat. Először vetünk, aztán aratunk. Ám 

azt aratjuk, amit vetettünk! Ha negatívumot bocsátottunk ki 

magunkból, azt is kapjuk vissza másoktól. És ne feledjük azt 

sem: minden, amit adunk, megsokszorozva kapunk vissza. 

Önzetlenségre fel! 

2. A helyettesítés törvénye 

Agyunk egy időben csak egy gondolattal tud igazán foglalkozni. 

Ez nem mindig nyilvánvaló, hiszen multifunkcionálisak 

vagyunk, tehát egyidőben többfelé is képesek vagyunk figyelni 

és cselekedni. Azonban igazán fókuszálni csupán egyetlen 
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dologra tudunk. Ezért érdemes végiggondolnunk azt, hogy mi 

az, amit igazán szeretnénk elérni, és nyugodt pillanatainkban 

csak ezzel foglalkozzunk. 

3. A választás törvénye 

Csupán egyetlen dolog van, ami fölött kizárólagos hatalmunk 

van: ez a saját gondolkodásmódunk. Mindig, minden körülmény 

között szabadon dönthetünk erről. Márpedig ha a döntés kérdése 

a kezünkben van, akkor érdemes olyan előjelű gondolatokkal 

megtöltenünk fejünket, amelyre igazán vágyunk. Tehát tegyük 

oda azt a pozitív jelzőt, és hagyjuk, hogy áthassa életünket. Csak 

eleinte lesz nehéz, és némi önfegyelem kell hozzá. De 

gondoljunk bele: ha mi döntünk, mennyivel egyszerűbb a jó 

kimenetelre koncentrálni? 
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4. A jelenlét törvénye 

A problémáink elől nem tudunk elfutni, valamikor meg kell 

oldanunk őket. Életünket előre éljük és visszafelé értjük meg. 

Nem tudjuk pontosan, miért kapjuk a problémákat, de egy 

biztos: foglalkoznunk kell velük. Ha kerülgetjük, szőnyeg alá 

próbáljuk söpörni, ideig-óráig elhalasztjuk a megoldását, attól 

függetlenül is mindig velünk maradnak. Bárhová megyünk, 

bármit csinálunk. Vajon mi a kényelmetlenebb: elkendőzni és 

örök életünkben magunkkal cipelni ezeket, vagy egyszer végleg 

szembenézni velük és letenni őket? 

5. A Mátrix törvénye 

Biztosan sokan emlékszünk még a Mátrix című film egyik 

meghatározó üzenetére, hogy amit látunk és tapasztalunk 

magunk körül, az nem a valóság. A gondolat nem túl lelkesítő, 

de nem is áll messze a valóságtól. Ahogy a világot látjuk, az 

tényleg nem az igazi világ. Mindent az érzékszerveink 

fordítanak le számunkra. Színek nem léteznek, agyunk teremti 

őket. Egy kék virág azért kék, mert a szirmai ezt a 

hullámhosszúságú fényt verik vissza. Egy fekete tárgy azért 

fekete, mert teljesen elnyeli a fényt. A Mátrix törvénye arról 

szól, hogy a valóság csak egy illúzió. Ugyanazt a szituációt 

mindenki másképp éli meg, mert saját gondolati szűrőjén engedi 

át az információkat. Olyan ez, mint az illúzióra épülő rajzok. 
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Például van, aki esküszik, hogy egy fiatal nőt lát, mások 

ugyanilyen határozottan állítják, hogy egy öregasszony látható a 

képen. Melyik az igaz? Mindkettő! Ha nincs objektív valóság, 

akkor a saját kezünkben van a döntés, hogy milyennek látjuk. 

Döntsünk úgy, hogy ez pozitív legyen! 

6. Buddha törvénye 

Ebből azt tanulhatjuk meg, hogy az ember frusztrációjának nagy 

részét a megszerzésre irányuló vágyakozás okozza. A sohasem 

elég. A probléma nem az, ha valamit birtoklunk, hanem az, ha 

nincs meg és vágyunk rá. De akkor mi a jó választás? Ha 

lemondunk céljainkról és álmainkról? Egyáltalán nem: legyenek 

céljaink, küzdjünk meg értük, de ne kerüljünk függőségi 

viszonyba velük. Ha nem sikerül egy új lakást, autót, nyaralót 

vagy akár telefont megszereznünk, egyáltalán nem azon fog 

múlni a boldogságunk. Buddha tanítása arra int, hogy meg kell 

tanulnunk együttélni azzal a kettőséggel, mintha ez a nap lenne 

az utolsó, de ugyanakkor úgy tervezzünk előre, mintha örökké 

élnénk. 

7. A mókuskerék törvénye 

Minden bizonnyal ismerős lesz ez is számunkra, és az előző 

törvénnyel is szorosan összefügg. Arról szól a mókuskerék 

törvénye, hogy mindegy, mennyi pénzt, értéktárgyat, elismerést, 
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sikert gyűjtöttünk össze, még többet szeretnénk belőlük. Soha 

nincs vége ennek, hiszen az egyik elért célból adódni fog egy 

következő elérendő cél. A megszerzendő dolgok listája 

végtelen. Tartsuk szem előtt az előző pontokban ismertetetteket, 

és kiegyensúlyozottabban tudunk majd hozzáállni ehhez is. Az 

élet véges, ezért prioritásokat is érdemes kitűznünk. Döntsük el, 

mit akarunk igazán! 

8. Az érzelmi hullámvasút törvénye 

A valóságot érzelmeink szűrőjén át látjuk. Ha a hullám tetején 

vagyunk, szépnek látjuk ugyanazt a helyzetet, amit a hullám 

alján borzasztónak. Ám érzelmeinket nem tudjuk olyan módon 

kizárólagosan irányítani, mint gondolatainkat. Csak közvetett 

módon tudunk rájuk hatni, időtartamukat és intenzitásukat 

tudjuk szabályozni. A bölcs emberek ezért nem tulajdonítanak 

túl nagy jelentőséget annak, hogy adott pillanatban hogyan 

éreznek. A düh például elmúlik egy fél óra múlva. Meg kell 

tanulnunk érzelmeinkre adott reakcióinkat kontroll alatt tartani. 

Érzelmi stresszben gondolataink nem tényszerűek. Vagyis: 

jelenleg rosszul érezzük magunkat? El fog múlni. Csodás a 

kedvünk? Az is el fog múlni. A kulcs a reakciónk kontrollja. Mi 

sétáltatjuk a kutyát, vagy a kutya sétáltat bennünket? Nagyon 

nem mindegy. 

  



 

21 

9. A fair play törvénye 

A legtöbb ember úgy gondol a világra, mintha alanyi jogon 

bizonyos előjogok illetnék meg. Azonban a dolgok nem "járnak" 

csak úgy maguktól. Egyáltalán nem magától értetődő, hogy van 

hol laknunk, van mit ennünk, a csapot megnyitva ivóvizet 

kapunk, és a villanykapcsolót elfordítva mindig kigyullad a 

lámpa. Ezt csak az érti meg igazán, aki már veszített el olyan 

dolgot, amit addig természetesnek vett. Például az állását. A fair 

play törvénye arra mutat rá, hogy az élet nem fair. Alapvetően 

nem vagyunk feljogosítva semmire és semmi nem jár 

automatikusan. Ezt fájdalmas lehet felismerni, de attól még így 

van. Azonban a veszteségek és a mélypontok hatására jobbá 

tehetjük életünket, és értékítéletünk is felnőtté válik: azt fogjuk 

értékelni, ami valóban érték számunkra. 
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10. Az örökmozgó törvénye 

Sokan abban az illúzióban élnek, hogyha elég ügyesek és 

elegendő ideig keményen dolgoznak, akkor egy szép napon 

megszabadulnak az összes problémájuktól. Onnantól kezdve 

minden ugyanúgy marad az idők végezetéig. Ez az egyik 

legtragikusabb tévedés. A problémák áradata soha nem fog 

megszűnni. Soha nem jutunk a dolgok végére. A fejünkben lévő 

aggódásdobozt sosem hagyjuk üresen, mindig pakolunk bele 

valamit. A legokosabb, amit tehetünk: fogadjuk el, hogy maga 

az út, amelyet végigjárunk életünk során, ez adja életünk 

értelmét. És tegyünk azért, hogy minél több pozitív előjellel 

élhessük meg.5 

  

                                                
5 http://www.profession.hu/cikk/20140724/a-pozitiv-gondolkodas-

alaptorvenye/4438 
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CÉLJAINK ELÉRÉSE 

A sikeres élet alapvető feltétele, hogy tisztában legyünk a 

céljainkkal. Tudnunk, kell mit akarunk elérni. Számtalan 

tanulmány született a célok eléréséről, és jónéhányat el is 

olvastam. Ezeket öszefoglalva átadom most nektek. Meglepően 

hasonló a megközelítése a dolgoknak, egymástól függetlenül 

szinte ugyanaz a módszer. Mégpedig, hogy miután eldöntöttük, 

mit akarunk elérni, azt ÍRJUK le, jelen időben, és képzeljük el, 

hogy már megvalósult. Éljük bele magunkat. 

Na kezdjük az elején. Számtalan idézetet, mondást tudnék most 

idézni a célok kitőzéséről, de inkább csak egyet emelnék ki. Ez 

egyébbként az egyik kedvenc idézetem is. Így szól: 

" Ha nem cselekedsz, nem fog sikerülni" 

Tisztában kell lennünk a céljainkkal: 

Fel kell tennünk magunknak a következő kérdéseket: 

- Mit várunk az élettől? 

- Mit szeretnénk elérni? 

- Miről tudunk hosszú távon lemondani céljaink érdekében? 

- Mi az amiről nem tudunk lemondani? 
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- Miért tartok ott ahol vagyok? Milyen szokásaim vezzetek ebbe 

a helyzetbe? 

Miután ezzel végeztünk. Le kell írnunk! Igen! Tudom, hogy 

sokan nem fogják leírni, hiába olvassák. Mert fölöslegesnek 

látják. Hát ahogy gondoljátok kedves olvasóim. Semmi sem 

kötelező. Ti döntötök. Miért fontos írásba adni a céljainkat? 

Azért, mert ha nem írjuk le őket, elvesznek a tudatunkban. Le 

kell írnunk, hogy naponta láthassuk, és így az agynak adunk 

munkát. Ahelyett, hogy passzívan reagálnánk a külvilágra - 

amúgy az emberek 99%-a nem fegyelmezi a tudatát- helyette 

inkább határozzuk meg a céljainkat, hogy arra figyeljen. Nos ez 

annál is inkább fontos, mert az agyunkat nem tudjuk megállítani. 

Folyamatosan gondolkodunk a nap 24 órájában. Még 

álmunkban is. Tehát, vagy fegyelmezetlenül hagyjuk, és akkor 

kénytelen lesz a külvilágra reagálni, vagy adunk egy szellemi 

csemegét neki, ha úgy tetszik. Ezek pedig a céljaink. Ha már 

úgyis megadatott nekünk a megállíthatatlan gondolkodási 

képeségünk, használjuk ki a céljaink eléréséhez. Miért ne 

tennénk? A gondolataink az egyetlen kincsünk, amit senki sem 

tud elveni tőlünk. Nincs az a törvény, diktatúra, ami 

megváltoztathatná a gondolatainkat. Csak mi vagyunk saját 

magunk. Egy szó mint száz, a céljainkra fókuszáljunk, semmi 

másra. 
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Íme 5 lépés, mit kell tennünk, hogy a céljaink valóra válljanak. 

1. Határozza meg a céljaidat! Fontos dolog. Pontosan tudnunk 

kell, mit akarunk. Egy hajó, útirány nélkül csak sodródik a 

tengeren, és sosem ér célba. 

2. Írja le a célokat! Egyes szám első személyben, jelen időben. 

Játszuk el, hogy már megvalósult 

3. Tűzzön ki határidőt! Ez az egyik legfontosabb lépés. Ha nem 

tüzünk ki határidőt, akkor mindig halogatni fogjuk az elérését. 

Tudnunk kell, mikorra akarjuk elérni, mert másképp nem 

tudnunk tervszerűen dolgozni rajta naponta. 

4. Minden nap induljon a csúcs felé! Ez azt jelenti, hogy ne a sok 

kis hegyet másszon meg, hanem a Mount Everestet! Ne legyünk 

kicsinyesek. Annyi féle kis hegyünk van, amiket értelmetlen 

megmászni. Helyette a legfontosabb célunkkal foglalkozzunk, 

és a legnagyobb csúcsra törjünk! Aki érti a képletes dolgokat, 

tudja miről van szó. 

5. Képzelje el naponta a céljaidat! Ez is fontos. Ha minden nap 

tudatosan 20 percre elővesszük a célfüzetünket, akkor sosem 

felejtjük el a céljainkat, és motiváltak leszünk, hogy elérjük 

azokat. A motiváció hiánya az oka nagyrészt annak, hogy, 

felhagyunk félúton a céljaink elérésével. Szóval, Csináljuk! 

Aki nem tudná, hogyan kezdjen neki, íme egy kis segítség: 
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Vegyünk elő egy lapot, és írjunk fel 10 célt amit egy éven belül 

el akarunk érni. Ezek a célok lehetnek mindefélék. Lehet anyagi 

cél is, párkapcsolati, magánéleti, szellemi cél, tanulási 

cél..szóval az élet minden területéről. Aztán amikor ez megvan, 

tüzzünk ki határidőt, mikorra akarjuk elérni. Állítsuk fontossági 

sorrendbe, és a számunkra legfontosabb célunkkal 

foglalkozzunk a legtöbbet. 

Fontos, hogy naponta mérni tudjuk az eredményeinket. Irhatunk 

"sikernaplót" is akár, de a lényeg, hogy mérni tudjuk, ahogyan 

haladunk szépen lépésenként a céljaink irányába. Ha így teszünk 

sokkal nyugodtabb emberekké válunk. Még akkor is, ha a 

külvilágban stresszt, nyugatalanságot látunk. Nem lesznek már 

ránk akkora hatással mint eddig. Egy teljesen más életformát 

folytatunk ahhoz, hogy negatív emberek észrevegyenek minket 

és lehúzzanak a saját szintjükre. Mitöbb észre sem fognak 

minket venni. Lépjünk ki az állandó panaszkodók klubjából, 

tüzzük ki a céljainkat, VÁLLALJUNK FELELŐSSÉGET az 

életünkért!6 

                                                
6 http://motivacio.blog.hu/2008/12/04/hatarozott_celok 
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ÖNMEGVALÓSÍTÁS 

Egy kutatás alapján az önmegvalósító embernek öt alapvető 

szükséglete van. Ez az öt alapvető szükséglet a fiziológiai 

szükségletek, a biztonság, a szeretet és valahova tartozás, az 

önbecsülés és az önmegvalósítás.  

Az első négy szükséglet közös jellemzője, hogy 

hiányszükségletek, míg az ötödik szükséglet lét, vagy növekedés 

alapú szükséglet. A hiány alapú szükségleteknél a kielégülést 

nyugalom követi, egészen addig, míg a vágy újból fel nem 

támad. A lét vagy növekedésalapú szükségletek belső 

növekedésre, önmegvalósításra ösztönző késztetések.  
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Az önmegvalósító ember jellemzői:  

1. Az itt és most-ban van 

Éberen jelen van, az itt és most-ban él. 

2. Elfogadó 

Elfogadja önmagát és a többi embert erősségeivel és 

gyengeségeivel együtt. Elfogadja a természetet, a természet 

törvényeit, a dolgok és események alakulását. 

3. Kreatív és spontán 

Bármit tesz, abban a sémák helyett új megoldásokat alkalmaz, 

egyéni, játékos, alkotó módon használva az addig ismert 

sémákat. 

5. Megoldás centrikus és filozófiai mélységű 

Egy probléma felmerülése esetén panaszkodás helyett gyorsan, 

tiszta ésszerűséggel, és praktikusan keresi, hogyan lehet azt 

megoldani. Mélyen gondolkodó, a lét alapkérdései, az örök 

filozófiai kérdések izgatják. 

6. Autonóm és független 

Mély és intim kapcsolatokra, együttérzésre képes, függés és 

játszmák nélkül. Tiszta, kontúros én-határai vannak, 

önmeghatározó, független mások érdekeitől és játszmáitól. Az 

önmegvalósító ember igényli az egyedüllétet, a saját teret. 
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7. Kulturálisan független és kreatív 

A társadalom által diktált, és az emberek által szilárdnak és 

egyedülálló valóságnak hitt kultúra számára egy opcionális 

lehetőség. A kultúra, amelyben él, számára egy alternatív opció, 

nem egy kényszerítő, kötelező valóság. 

8. Magas szintű emberi kapcsolatai vannak 

Melegszívű, közvetlen, intim, erős, és tiszta határokat tart. 

Közvetlenül kommunikál, nem szereti a formalitásokat és a 

szerepjátszást, az emberi egyenlőség légkörében él. Melegszívű 

és szeretetteli. 

Az önmegvalósító ember mély intimitásra képes, nem fél az 

érzelmektől és attól, hogy elveszti magát, ha túl közel engedi a 

másikat. Tisztán kommunikál. 

9. Több csúcsélménye van 

Csúcsélménynek nevezzük az emberi lét legmagasabb, kiemelt, 

eksztatikus állapotait, melyek gyakran spirituális állapotok. Az 

önmegvalósító embereknek több a csúcsélménye, mint a 

hétköznapi embernek.  
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STRESSZES ÉLETMÓD 

A stressz életbevágóan fontos figyelmeztető rendszer. 

Ráébreszt, hogy bizonyos helyzetek veszélyt jelentenek 

boldogságunkra, egészségünkre, önbecsülésünkre és lelki 

egyensúlyunkra. Vannak, akiknek igen magas a stressztűrő 

képessége. Az ember szokásává teheti, hogy nyugodt maradjon 

lelki nyomás alatt is.  

Vannak, akik ilyennek születnek, míg másoknak rendszeres 

munkával kell szert tenniük rá. A lelki állóképesség 

elengedhetetlen az emberi boldogsághoz. 

A stressz elszakíthatatlan része az életünknek. Hétköznapjaink 

szerves része, mégis keveset tudunk róla. Hatékony kezelés 

esetén a stressz ösztönző erőként működik. Arra biztat, hogy 

leküzdjük az akadályokat, amelyek vágyaink és céljaink útjában 

állnak. Ha nem figyelünk rá betegséget okoz, rontja a 

teljesítményt, ritkább esetben korai halálhoz vezethet.  

A legtöbb embernek homályos elképzelése van arról, hogy mi 

okozza bennünk azt a feszültséget és aggódást, amit nap, mint 

nap éreznek. A stressz csak egy bizonyos határ túllépése után 

vezet enyhébb vagy súlyosabb betegségekre. Ilyen a 

gyomorfekély, a magas vérnyomás és a koszorúér betegség. Az 



 

31 

egészség megőrzésének titka nem az, hogy kigyógyíttatjuk 

magunkat a betegségeinkből. A tetterő, a vitalitás és a magas 

szintű stressztűrő képesség a megfelelő fizikai erőnlét 

eredménye és jutalma. 

Minden stressz reakciókat vált ki a testből, melyek a növekvő 

terheléssel fokozódnak. Ha a stressz tartóssága vagy erőssége 

miatt lehetetlen hozzászoknunk, akkor kimerültség lép fel. Az 

ellenálló erő lényegesen a normális érték alá esik és a betegségek 

már nem gyógyulnak maguktól, hanem krónikussá válnak. 

Tartós károsodások keletkezhetnek. Ha egy szerv nagyobb 

stressz alatt áll, mint a test többi része, akkor a szervezet azonnal 

felveszi a harcot a helyi károsodással szemben. Védekező 

sejteket küld és különböző biokémiai reakciókat indít el, 

gondoskodik a hőmérséklet emelkedéséről. Ezáltal gyulladás 

keletkezik a stressz által terhelt szervben. 

A stressz mindig gondolatban kezdődik el.  A stressz oldásának 

ezért szintén szellemi kikapcsolással kell kezdődnie. 

A meditáció egy kiváló módszer, hogy gyakoroljuk a stressz 

oldását kis lépésekben. Teremtsünk nyugodt légkört. Kapcsoljuk 

ki telefont, a csengőt, zárjuk be az ablakot.  

Meggyújthatunk egy gyertyát vagy füstölőt. Hallgathatunk 

meditációs zenét, de a csend is ugyanolyan jó. Üljünk le egy 
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székre vagy párnára, akár a padlóra és tartsuk egyenesen 

gerincünket, helyezkedjünk el kényelmesen, akár lótuszülésben 

is. 
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Ülünk, izmainkat ellazítjuk, vállainkat leengedjük, homlokunkat 

kisimítjuk, arcunkat kilazítjuk az izmokat és figyelünk. Ezután 

már csak a lélegzetvételekre kell koncentrálnunk. Nem a 

testünket figyeljük, hanem a lélegzetünket. Sóhajtunk, ettől 

kissé megkönnyebbülünk. Kifújom a levegőt és beszívom. 

Figyeljük, mi történik bennünk, amikor lélegzünk. Amikor 

beszívjuk a levegőt, feszültebbek leszünk. Amikor kifújuk a 

levegőt fokozatosan megnyugszunk.  

Kilélegzünk, kisóhajtunk, belélegzünk, sóhajtok. Figyeljük, 

ahogy a levegő elsuhan belőlünk és rövid idő után különös 

nyugalmat érzünk, ez az üresség állapota. Itt mindig pihenjünk 

meg egy kicsit. A kilégzés egyre hosszabb lesz, míg a belégzés 

egyre rövidebb. Egy idő után már csak a rekeszizmaink fognak 

működni. Siettetni vagy erőltetni semmit sem szabad.7 

Stresszkezelési tanácsok 

1. Készítsen Stressz Naplót! Figyelje meg, tudatosítsa magában, 

hogy milyen helyzetben jelentkeztek panaszai, tünetei. Ne 

legyen rest. Írja fel, és amikor ideje lesz rá, alaposan gondolja 

át: milyen szituációkban, ki, mi, mivel okozta a testi, érzelmi, 

gondolati, viselkedésbeli distressz tüneteket. 

                                                
7 http://eletcentrum.hu/?q=content/stressz-legy%C5%91zhet%C5%91 
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1. Fogadja el, hogy nem tud kézben tartani mindent és legyen 

rugalmas. 

2. Legyen megfontolt. Ossza meg a kockázatokat. Ne tegyen fel 

mindent egy lapra! 

3. A riasztóan nagynak tűnő, ezért halogatásra kényszerítő 

feladatokat, ossza több, könnyen megvalósítható kisebbre. 

4. Próbáljon rendszeresen mozogni. Ez nem csak a stresszt 

csökkenti, hanem javítja a közérzetet is. 

5. Ha elakadna valamiben, kérjen időben segítséget. Vagy, ha 

felajánlják, kérés nélkül is, fogadja el a segítséget. Ez nem a 

gyengeség, hanem a bölcsesség jele! 

6. Étkezzen egészségesen, és amikor csak tudja, kerülje el a 

finomított cukorból készült ételeket. 

7. Aludjon eleget minden éjszaka. 

8. Ha lehetséges, mondjon NEM-et azokra a feladatokra és 

embereknek, amelyekről / akikről előre tudja, hogy fel fogják 

idegesíteni. Tanulja meg, aztán gyakorolja a NEM-ek 

kimondását. 

9. Nevessen minél többet. Szórakozzon jól. 

10. Minden napra készítsen tevékenység listát, amelyben a 

betervezett feladatok ésszerű, fontossági sorrendben állnak. 
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11. Teremtsen, adjon időt az ellazulásra. 

12. Tanuljon a tévedéseiből. 

13. Legyen körültekintő. 

14. Keressen rendszeresen kihívásokat, ahelyett, hogy 

megpróbálná elkerülni ezeket. 

15. Kisebb álmatlanság, szorongás, izomfeszültség, émelygés, 

tenziós és migrénes fejfájások esetén - ne nyúljon azonnal 

gyógyszerért! Sokszor valamelyik aromaterápiás illóolaj is elég. 

(Levendula, rozmaringolaj: szorongás, álmatlanság, 

izomfeszülés, izomfájdalom. Borsmenta és gyömbérolaj: 

émelygés.)8 

  

                                                
8 http://www.stresszdoktor.hu/Stresszkezeles-Top-Tippek-1.html 
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A DEPRESSZIÓ ÉS ANNAK 

ELKERÜLÉSE 

A depresszió sokkal több, mint egy kis sopánkodás, vagy rossz 

hangulat. A depresszió a hangulatzavarok legsúlyosabb formája, 

ami a hangulaton kívül befolyásolja a beteg közérzetét, 

gondolatait, érzéseit, viselkedését és a fizikai állapotát is.  

Korábban sokan a depressziót inkább jellemhibának, vagy jobb 

esetben gyengeségnek gondolták. Ma már közismert, hogy a 

depresszió betegség, aminek megvan a biológiai és 

neurobiokémiai háttere. Néha egy stresszt okozó életesemény 

provokálja a depresszió kialakulását, de jelentkezhet minden 

megelőző, azonosítható ok nélkül is. 

A depresszió bármely életkorban jelentkezhet. Hullámzó 

lefolyást mutat, a hullámvölgyeket depressziós epizódoknak 

nevezzük. Ha csak egy depressziós epizód jelentkezik egy 

ember életében, azt még nem tekintjük depressziónak.  

A depresszió nagymértékben terheli az egyént és a családokat. 

Kezeletlen esetben a depresszió lefelé menő spirált 
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eredményezhet, mely végén a rokkantság, az önellátási 

képtelenség és az öngyilkosság áll.9 

Tünetek 

Az érzelmi élet zavarai a vezető tünetek közé tartoznak, és 

intenzitásuk széles skálán mozog: az enyhe kedvetlenségtől a 

mély lehangoltságig. A betegek arca rendszerint állandóan 

tükrözi a gondterheltséget, jellemzőek a homlokráncok, a 

szemhéjak kettős redője és a lefelé hajló szájzugok. A kifejező 

mozgások szegényebbé válnak, a gesztikuláció megszűnik, a 

hang gyenge, elhaló. A beteg könnyen elsírja magát, de az előbb 

említett súlyos állapotban a sírás készsége is megszűnik. 

 

                                                
9 http://www.webbeteg.hu/cikkek/depresszio/40/a-depresszio-attekintes 
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Az érzelmi állapotot a kilátástalanság jellemzi, a beteg 

szomorúnak érzi magát. Saját magáról kialakított képe negatív, 

általában értéktelennek, alacsonyabb rendűnek, visszataszítónak 

tartja magát, az önértékelési zavarok rendszerint igen súlyosak. 

Jövőjét sötétnek és reménytelennek látja, és az érzelmi állapotot 

a betegségre jellemző szorongás mértéke is befolyásolja. 

Érdeklődése beszűkül, gondolkodása lelassul, tanácstalanná 

válik. A depresszió jellemzően korai tünete a figyelemzavar. A 

depressziós beteg gyakran panaszkodik az intellektuális 

képességek romlásáról, de egyes kutatások szerint ennek 

hátterében a csökkent motiváció figyelhető meg. 

Az érdeklődés beszűkülése először a lendület, a 

kezdeményezőkészség elvesztésében nyilvánul meg. Enyhe 

esetben a beteg mindig fáradtnak, lassúnak érzi magát, de 

előfordul, hogy egész nap fekszik, és nem látja értelmét felkelni 

az ágyból. A depresszió motivációs tünetei közt tartják számon 

a közömbösség ellentétjét, amikor a beteg a szorongás 

következtében erős motoros nyugtalanságot él át: kezét tördeli, 

jajgat, testét ingatja, ezt agitált depressziónak hívják. A 

depressziós az élet terhétől való szabadulás végső eszközének az 

öngyilkosságot tartja. 
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A depresszió egyik leggyakoribb tünete az alvászavar, amelynek 

mindhárom változata előfordul: az elalvás zavara, a gyakori 

felébredés és korai ébredés. A beteg akkor is fáradtnak érzi 

magát, ha a szokottnál többet alszik. Ugyancsak gyakori kísérő 

tünet az étvágyzavar, az emésztési zavarok, a székrekedés, a 

szédülés és a társult testi fájdalmak. A szexuális késztetés 

minden esetben csökken. 

Meg kell említeni az atípusos depresszió tüneteit is: ebben az 

esetben az étvágytalanság helyett fokozott étvágy, ennek 

következtében hízás lép fel, illetve az alvászavart a fokozott 

alvásigény jellemzi. Gyakori, hogy a depressziós tüneteket 

szorongás és pánikrohamok fedik el, de az atípusos depresszióra 

a hangulati ingadozás is jellemző: a betegek képesek örülni 

bizonyos pozitív életeseményeknek. Előfordul a depressziónak 

olyan súlyos változata, amelyben a beteg már nem képes átélni 

a lehangoltságot, ebben az esetben az érzelmi élet nagyon súlyos 

gátlása van jelen. 
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Diagnózis 

Lévén a hangulati élet zavarait szervi betegségek is előidézhetik, 

még a legenyhébbnek tűnő depressziós tünetekkel jelentkező 

beteget is gondos kivizsgálásnak kell alávetni. A diagnosztikai 

útnak a tüneti elemzésen túl ki kell terjednie a kórkép 

hosszmetszeti elemzésére is, amely így a betegség lefolyásának 

ismeretében nyújt támpontot a klinikusnak. A gyakorlatban 

megtalálható depressziós kérdőívek és skálák tájékozódó képet 

nyújthatnak, de a diagnózis felállítása pszichiáter vagy klinikai 

pszichológus feladata. 

A major depresszív zavar kórisméjének felállításában a 

következő állapotok megléte nyújt segítséget: 

- a nap legnagyobb részében rossz, levert hangulat 

- az érdeklődés és az öröm csökkenése 

- az étvágy változása, súlycsökkenés vagy súlynövekedés 

- alvászavar, álmatlanság vagy fokozott alvásigény 

- nyugtalanság, agitáltság vagy gátoltság érzése a 

mindennapi tevékenységekben 

- állandó fáradtság 

- értéktelenség érzése, súlyos bűntudat, nem igazolható 

önvádlás 
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- csökkent gondolkodási képesség, összpontosítási és 

döntési képtelenség 

- visszatérő gondolatok a halálról. 

Major depresszív zavar akkor diagnosztizálható egy betegnél, ha 

a depressziós epizód miatt legalább két héten át 

cselekvőképtelen, illetve a depressziónak legalább öt olyan - az 

előbbiekben felsorolt - tünete van jelen, amely nem 

tulajdonítható gyógyszerhatásnak. A depresszió visszatérő, ha a 

beteg egy éven belül legalább három epizódot élt át. A 

depresszió szezonálisnak számít, ha az évszakok változásának 

függvényében alakul ki; az őszi, illetve a téli jelentkezés 

különösen gyakori. Ha a depressziós tünetek között a 

lehangoltság uralkodik, akkor melankóliásnak, ha a mozgás 

teljes hiánya, akkor katatónnak nevezzük. Ugyancsak külön 

diagnózisnak számít a posztpartum depresszió, amely a szülést 

követő négy hétben lép fel. 

Amennyiben a beteg állapota nem tesz eleget a fenti 

diagnosztikus feltételeknek, életvitele kevésbé befolyásolt, de 

hangulata nyomott, a disztímiás zavar diagnózist kapja. Az 

enyhe lehangoltság mellett megtalálható két-három depressziós 

tünet, és ezek nem ritkán két-három évig is fennállhatnak. Ha a 
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disztímiás zavar major depresszióhoz vezet, kettős depresszióról 

beszélünk.10 

Kialakulásának okai 

- Öröklődés. A kutatóknak sikerült néhány olyan gént 

azonosítaniuk, amelyek a bipoláris betegség hátterében 

állhatnak és jelenleg keresnek további géneket, melyek a 

depresszió egyéb formáival hozhatók kapcsolatba. 

Azonban nem mindenkinél alakul ki depresszió, akinek 

a családjában a depresszió már megjelent. Hasonló 

módon, depresszió alakulhat ki olyan embereknél is, 

ahol a családban korábban még nem fordult elő. 

- Az élettani napi ritmus felborulása/eltolódása a mai 

világban egyre gyakoribb egészségügyi probléma, de 

genetikai alapjai is vannak. A depresszió kialakulásában 

fontos szerepet játszik. 

- Stressz. A hosszan tartó stressz (megoldatlan 

konfliktusok, lelki megterhelés), vagy a hirtelen jött 

stresszállapotok is (munkahely elvesztése, haláleset, 

válás, de pozitív "megrázkódtatások", pl 

                                                
10 http://www.orvosok.hu/betegsegek/depresszio-203 
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gyermekszületés), amikor az egyén életritmusa nagyon 

megváltozik, előhozhatják a depressziót. 

- Gyógyszerek. Bizonyos gyógyszerek hosszú távú 

alkalmazása (pl. egyes vérnyomáscsökkentők, altatók, 

fogamzásgátlók) kapcsolatba hozható a depresszióval. 

- Betegségek. Egy krónikus betegség, például 

szívbetegség, stroke, cukorbetegség, rák, vagy 

Alzheimer-kór fokozza a depresszió kialakulásának 

kockázatát. A pajzsmirigy alulműködése (hipotireózis) 

szintén depresszióhoz vezethet. 

- Személyiség. Bizonyos személyiségjegyek, például az 

alacsony önértékelés, önállótlanság, kritikus és 

önkritikus hajlam, pesszimizmus és a stressz 

kezelésének nehézsége fogékonyabbá tesz a depresszió 

kialakulására. 

- Gyermekágyi (posztpartum) depresszió. Nagyon 

gyakori, hogy a szülést követő néhány nap, illetve hét 

során az anyák nyomott hangulatot tapasztalnak és 

felmerül bennük az anyaságra való alkalmatlanságuk 

gondolata. Ennek a nyomott hangulatnak a súlyos 

formája a posztpartum depresszió. 
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- Hormonok. A nőknél kétszer olyan gyakran alakul ki a 

depresszió, mint a férfiaknál és ez alapján a kutatók 

felvetik, hogy a hormonális tényezőknek is szerepe lehet 

a depresszió kialakulásában. 

- Alkohol, nikotin, kábítószer használat. Egykoron a 

szakértők úgy tartották, hogy a depressziós emberek 

azért isznak, cigiznek és használnak tudatmódosító 

szereket, hogy csökkentsék a depressziót, de fordítva is 

igaz lehet ez: akik ezekkel a szerekkel élnek, nagyobb 

valószínűséggel lesznek depressziósak és szorongók.11 

 

  

                                                
11 http://www.webbeteg.hu/cikkek/depresszio/42/a-depresszio-

kialakulasanak-okai 
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Depresszió teszt 

Az alábbi teszt semmiképpen nem helyettesítheti a szakorvos 

véleményét, kizárólag figyelem-felhívási célokat szolgál. A 

kiértékeléskor az utóbbi két hét tapasztalatait vegye figyelembe. 

Amennyiben a kapott pontszám 25 vagy ennél magasabb, 

érdemes felkeresnie egy ambulanciát. 

Kiértékelés: 

- soha = 0 pont 

- néha = 1 pont 

- gyakran = 2 pont 

- mindig = 3 pont 

1. Lehangoltnak, szomorúnak érzem magam. 

soha néha gyakran mindig 

2. Csak délutánra, estére javul a hangulatom. 

soha néha gyakran mindig 

3. Hamar elsírom magam. 

soha néha gyakran mindig 
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4. Munkámat érdeklődés nélkül, nehezen végzem. 

soha néha gyakran mindig 

5. Az utóbbi időben nehézkes, levert vagyok. 

soha néha gyakran mindig 

6. Könnyen felidegesítem magam vagy dühbe gurulok. 

soha néha gyakran mindig 

7. A nemi élet nem jelent számomra örömöt. 

soha néha gyakran mindig 

8. Nehezen alszom el és/vagy gyakran felébredek. 

soha néha gyakran mindig 

9. Nehezen tudok egy feladatra koncentrálni. 

soha néha gyakran mindig 

10. Memóriám cserben hagy. 

soha néha gyakran mindig 

11. Ok nélkül, hamar elfáradok. 
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soha néha gyakran mindig 

12. Étvágyam rossz. 

soha néha gyakran mindig 

13. Nehezen döntök vagy határozom el magam. 

soha néha gyakran mindig 

14. Visszatérően ugyanazok a rossz gondolatok foglalkoztatnak. 

soha néha gyakran mindig 

15. A jövőt sötétnek látom. 

soha néha gyakran mindig 

16. Életemet sivárnak, egyhangúnak látom. 

soha néha gyakran mindig 

17. Aggódom egészségi állapotom miatt. 

soha néha gyakran mindig 

18. Semmit sem érek, másoknak is jobb lenne, ha nem lennék. 

soha néha gyakran mindig 
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19. Rövid idő alatt sokat fogytam (több mint 5 kg-ot). 

soha néha gyakran mindig 

20. Túlságosan érzékenynek érzem magam. 

soha néha gyakran mindig 

21. Székrekedésem van és/vagy puffad a hasam, hányingerem van. 

soha néha gyakran mindig 

22. Egy ideje fáj a nyakam, a hátam, az alhasam, fájnak a 

végtagjaim. 

soha néha gyakran mindig 

23. Száraz a szám, hamar megizzadok, erős szívdobogást érzek. 

soha néha gyakran mindig 

24. Bűntudatom van a múltban történtek miatt. 

soha néha gyakran mindig 

25. Sokszor, hosszan fáj a fejem. 

soha néha gyakran mindig 
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Az eredmény kiértékelése: 

- 0-20 pont: Hangulatzavar nem valószínű 

- 20-25 pont: Határeset 

- 25 pont felett: Önnek valószínűleg hangulatzavara van, 

érdemes pszichiáterhez fordulnia12 

IDŐBEOSZTÁS 

Az idő mára a legfontosabb erőforrássá vált: véges tudata miatt, 

az egyik legnehezebben beosztható erőforrásként jelentkezik, 

pedig úgy teszünk, mintha végtelen lenne. A nap csak 24 órából 

áll, a teljesítőképességed pedig jó esetben is 12 órán keresztül 

aktivizálható.13 

- Naplószerűen írni kell a napi tevékenységeket, és akkor 

rájövünk, hogy mennyi felesleges tennivalónk van. Egy-

két hét rendszeres jegyzetelés után jól látszódik, hogy 

min kell változtatni. 

                                                
12 http://www.pszichiatria.kutvolgyi.hu/tesztek/depresszio-teszt 

13 https://motivator.ma/uzleti-siker/helyes-idobeosztas-igy-csinald-hogy-ne-

csak-munkaval-toltsd-az-eletedet/ 
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- Utána a legfontosabb szabály, hogy ne a feladatokra, 

hanem a célokra koncentráljunk. A fontos célokat le kell 

írni egy papírra, mert így jobban tudatosulnak bennünk. 

- Ezután szelektálni kell a célok között, és sorrendbe kell 

állítani, hogy melyek a legfontosabbak. Ha mindennap 

csak a prioritást élvező tennivalókkal foglalkozunk, 

akkor megkíméljük magunkat a felesleges 

bosszankodásoktól, valamint hatékonyabban és 

gyorsabban lehet elvégezni a „muszáj” feladatokat is. 

- A váratlan helyzeteket nem lehet kikerülni, ilyenkor új 

célokat és tervet kell kieszelni. 

- Ha a teendőket beosztjuk a hét napjaira, akkor nem kell 

az egész heti feladatokkal foglalkozni, csupán az adott 

napival. De rugalmasnak kell lenni, ha valamire nem 

maradt idő, egyszerűen átkerül a következő napi teendők 

közé. 

- Pihenőidőt is be kell ütemezni a zsúfolt mindennapokba. 

Ha időközönként nem kapcsolunk ki, akkor elfáradunk 

és idegesek leszünk. Óránként 5-10 perc szünet jár 

mindenkinek.14 

                                                
14 http://helyitipp.hu/a-jo-idobeosztas-titka 
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POZITÍV GONDOLATOK 

- Jól érzem magam. 

- Nyugodt, energikus és vidám vagyok. 

- Szerveim egészségesen működnek. 

- Elégedett és kiegyensúlyozott vagyok. 

- Békében és megértésben élek mindenkivel. 

- Türelemmel figyelek másokra. 

- Minden helyzetben megtalálom a jót, a szépet és a 

hasznosat. 

- Elfogadom és becsülöm magamat és embertársaimat. 

- Bízom magamban, bízom belső bölcsességembem. 

- Örömmel és bátran kezdek minden új dolognak. 

- Bármilyen helyzetbe kerülök, nyugodt és higgadt 

maradok. 

- Örömmel végzem a rám bízott feladatokat. 

- Minden helyzetben feltalálom magamat. 

- Tanulékony vagyok, az új dolgozokat örömmel 

fogadom. 
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- Jó kedvvel teszem a dolgomat. 

- Figyelmemet remekül tudom összpontosítani. 

- Értékes és egyedi ember vagyok. 

- Mindenkiben észreveszem a jót, a szeretetreméltót. 

- Szeretem az embereket, szívesen segítek rajtuk. 

- Elfogadom mások szeretetét, segítségét. 

- Őszinte és becsületes vagyok. 

- Gondolataimat bátran megosztom másokkal. 

- Érzéseimet a megfelelő formában mindig őszintén 

kimutatom. 

- Emlékszem a számomra fontos dolgokra. 

- Jó a memóriám. 

- Remek ötleteim támadnak. 

- Könnyedén és örömmel tanulok. 

- Bármibe is kezdek, sikerre viszem azt. 

- Minden problémámra megtalálom a megoldást. 

- Szorgalmas és kitartó vagyok. 
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- Biztonságban vagyok. 

- Életemet én irányítom. 

- Felelősséget vállalok minden döntésemért és 

tettemért. 

- Valamennyi döntésem a javamat szolgálja. 

- Kész vagyok változtatni az életemen. 

- A változtatásoktól egyre jobban érzem magam. 

- Örömmel fogadom életem minden percét. 

- Szeretettel és megértéssel közeledem másokhoz. 

- Vidám, boldog és szabad vagyok. 

- Bárhová megyek, szeretettel fogadnak az 

emberek. 

- Emberi kapcsolataimat a szeretet, a tisztelet és a 

megértés irányítja.15 

  

                                                
15 http://hajnalfurt.uw.hu/101%20pozitiv%20allitas1.html 



 

54 

FORRÁS 

http://www.profession.hu/cikk/20140724/a-pozitiv-

gondolkodas-alaptorvenye/4438 

http://www.lelkititkaink.hu/lelki_egeszseg.html 

http://www.pszichiatria.kutvolgyi.hu/tesztek/depresszio-teszt 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/depresszio/40/a-depresszio-

attekintes 

http://www.orvosok.hu/betegsegek/depresszio-203 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/depresszio/42/a-depresszio-

kialakulasanak-okai 

http://eletcentrum.hu/?q=content/stressz-

legy%C5%91zhet%C5%91 

http://www.stresszdoktor.hu/Stresszkezeles-Top-Tippek-1.html 

https://motivator.ma/uzleti-siker/helyes-idobeosztas-igy-

csinald-hogy-ne-csak-munkaval-toltsd-az-eletedet/ 

http://helyitipp.hu/a-jo-idobeosztas-titka 

http://www.vd.hu/hirekvilagkep/mit-er-az-optimizmus-

7889.html?fejezet=1 

http://www.profession.hu/cikk/20140724/a-pozitiv-gondolkodas-alaptorvenye/4438
http://www.profession.hu/cikk/20140724/a-pozitiv-gondolkodas-alaptorvenye/4438
http://www.lelkititkaink.hu/lelki_egeszseg.html
http://www.pszichiatria.kutvolgyi.hu/tesztek/depresszio-teszt
http://www.webbeteg.hu/cikkek/depresszio/40/a-depresszio-attekintes
http://www.webbeteg.hu/cikkek/depresszio/40/a-depresszio-attekintes
http://www.orvosok.hu/betegsegek/depresszio-203
http://www.webbeteg.hu/cikkek/depresszio/42/a-depresszio-kialakulasanak-okai
http://www.webbeteg.hu/cikkek/depresszio/42/a-depresszio-kialakulasanak-okai
http://eletcentrum.hu/?q=content/stressz-legy%C5%91zhet%C5%91
http://eletcentrum.hu/?q=content/stressz-legy%C5%91zhet%C5%91
http://www.stresszdoktor.hu/Stresszkezeles-Top-Tippek-1.html
https://motivator.ma/uzleti-siker/helyes-idobeosztas-igy-csinald-hogy-ne-csak-munkaval-toltsd-az-eletedet/
https://motivator.ma/uzleti-siker/helyes-idobeosztas-igy-csinald-hogy-ne-csak-munkaval-toltsd-az-eletedet/
http://helyitipp.hu/a-jo-idobeosztas-titka
http://www.vd.hu/hirekvilagkep/mit-er-az-optimizmus-7889.html?fejezet=1
http://www.vd.hu/hirekvilagkep/mit-er-az-optimizmus-7889.html?fejezet=1


 

55 

http://www.hotdog.hu/onismeret/onismereti-tesztek/on-

mennyire-optimista 

http://www.ezoterikus.hu/cikkek/9243 

http://motivacio.blog.hu/2008/12/04/hatarozott_celok 

http://hajnalfurt.uw.hu/101%20pozitiv%20allitas1.html 

 

  

http://www.hotdog.hu/onismeret/onismereti-tesztek/on-mennyire-optimista
http://www.hotdog.hu/onismeret/onismereti-tesztek/on-mennyire-optimista
http://www.ezoterikus.hu/cikkek/9243
http://motivacio.blog.hu/2008/12/04/hatarozott_celok
http://hajnalfurt.uw.hu/101%20pozitiv%20allitas1.html


 

56 

 



 

1 

 

 

 

 


