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Mire jók az érzelmek? 
 

Az érzelmek tájékoztatnak minket 

 Jelzést biztosítanak, hogy valami történik  

(Pl. „Idegesnek érzem magam, amiért egyedül állok 

ebben a sötét sikátorban.”) 

 Néha megérzéseken vagy intuíciókon keresztül 

kommunikálnak velünk. Segíthet, ha az érzelmeink 

arra ösztönöznek, hogy leellenőrizzük a tényeket.  

 Problémát okoz, amikor az érzelmeinket úgy kezeljük, 

mint tényeket a világról. Például: „Félek, veszélynek 

kell lennie” vagy „Szeretem, biztos hozzám való.” 

 Tudatosítanunk kell magunkban, hogy az érzelmeink nem tények. Éppen ezért fontos, hogy 

leellenőrizzük a valódi tényeket egy helyzet kapcsán. 

Az érzelmekkel kommunikálunk másokkal és 

befolyásoljuk őket 

 Az arckifejezések, a testtartás, a hangszín sokat elárulnak arról, 

hogyan érezzük magunkat. Kommunikálják az érzelmeinket 

mások felé (pl. egy szomorú arckifejezés arra késztethet valakit, 

hogy megkérdezze minden rendben van-e és támogatást 

nyújtson) 

 Akár észreveszed, akár nem, az érzelmeid – amiket a szavaid, az 

arcod és a testbeszédet fejeznek ki – befolyásolják, hogy mások 

hogyan reagálnak rád.  

Az érzelmeink motiválnak és cselekvésre késztetnek 

minket 

 A cselekvési vágy, amely specifikus érzelmekhez 

kapcsolódik gyakran előhuzalozott. Például, 

amikor egy hangos dudaszót hallunk, akkor 

összerezzenünk.  

 Az érzelmeink időt spórolnak meg nekünk azzal, 

hogy cselekvésre késztetnek minket fontos 

helyzetekben. Az idegrendszerünk aktivál minket 

(pl. azonnal félreugrunk egy szembejövő autó 

útjából). Nem kell mindent végiggondolnunk. 

 Az erős érzelmek segítenek bennünket túljutni a 

nehézségeken – a fejünkben és a környezetünkben.  
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Az érzelmek feladata 
Ezek a rövid történetek azt mutatják be, hogy minden érzelemnek feladata van. Olvasd el mindegyiket, 

és válaszolj az azt követő kérdésekre.  

1. Kata szülei különváltak, amikor Kata 12 éves volt, és az édesapja nemrégiben újraházasodott. 

Kata nem szerette, ahogyan Mária - az új feleség – bánt vele, gyakran kritikus volt és úgy tűnt, 

mintha próbálna Kata anyukájának a helyébe lépni. Egy nap az iskola után Kata a 

konyhaasztalon hagyta az ellenőrzőjét, hogy az édesapja lássa. Büszke volt rá, hogy kapott egy 

4-est matematikából, amivel mindig is szenvedett. Mária megnézte Kata ellenőrzőjét, mielőtt 

az édesapja láthatta volna, és azt mondta Katának, hogy sokkal keményebben kellene 

dolgoznia, mert a 4-es osztályzat nem elfogadható.  

 

Karikázd be azt az érzelmet, amely a legjobban leírja, hogy mit érezhetett Kata: 

 

 

Mi lehet a dolga ennek az érzelemnek? 

 

Milyen hasznos cselekedetre sarkallhatja Katát ez az érzelem? 

 

2. Jakab és a barátnője, Emília hónapok óta randiznak. A múlt hétig minden jól alakult, amikor 

Jakab arra lett figyelmes, hogy Emília nem hívja és nem ír neki olyan gyakran. Nem sokszor 

látták egymást a héten, mert Jakab iskola után részmunkaidőben dolgozik, Emíliának pedig 

gyakran van röplabda edzése. Jakab alig várta, hogy időt tölthessen Emíliával a hétvégén, de 

Emília nem válaszolt az üzenetére, ezért elkezdett azon tűnödni, hogy Emília szakítani akar 

vele.  

 

Karikázd be azt az érzelmet, amely a legjobban leírja, hogy mit érezhetett Jakab: 

 

 

            Mi lehet a dolga ennek az érzelemnek? 

 

Milyen hasznos cselekedetre sarkallhatja Jakabot ez az érzelem? 

 

3. Niki összeveszett a legjobb barátnőjével, Sárával, és nem beszéltek egymással. Egy hét eltelt, és 

Sára még mindig nem telefonált, de Niki nem akart az lenni, aki belead. Ahelyett, hogy elment 

volna a buliba, amire együtt terveztek menni a hétvégén, Niki otthon maradt és filmeket nézett 

egyedül. Nem érezte, hogy bárkivel bármit csinálna most.  

Karikázd be azt az érzelmet, amely a legjobban leírja, hogy mit érezhetett Niki: 

Düh  Szorongás  Szomorúság  Bűntudat 

Mi lehet a dolga ennek az érzelemnek? 

Milyen hasznos cselekedetre sarkallhatja Nikit ez az érzelem? 
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Érzelmi napló 

 

Ahogyan az eddigiekben olvashattál róla, minden érzelemnek feladata van. Ahhoz, hogy 

tudatosíthasd és megérthesd az érzelmeid feladatát, az alábbi érzelmi napló segítséget 

nyújthat számodra. 
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Az érzelmek kereke 

 

Az érzelmek kerekét segítségül hívhatod, ha elakadsz az átélt érzelmeid azonosításában.  
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Az érzelmek azonosításának előnye:  

 képes leszel jobban megérteni a szükségleteid 

 segít, hogy jobban megérts másokat és együttérez 
velük 

 lehetővé teszi a saját érzelmeink elfogadását 

 
 

 segít leküzdeni a triggereket 

 megkönnyíti a kommunikációt és segíti a 

kapcsolati dinamikákat 

 növeli az én-tudatosságot 

 lehetővé teszi az érzelmek egyre pontosabb 

azonosítását 
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Érzelmi hőmérő 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az érzelmeid megértésének egy hatékony módja, ha megpróbálod nyomon követni 

a változásait. Ehhez nyújtanak segítséget számodra az alábbi érzelmi hőmérők. 

Nem 

boldog 

Boldog 

Nagyon 

boldog 

Szomorú 

Nem 

szomorú 

Nagyon 

szomorú 

Nagyon 

mérges 

Mérges 

Nem 

aggódó 

Nem 

mérges 

Aggódó 

Nagyon 

aggódó 

Nagyon 

bosszús 

Bosszús 

Nem 

bosszús 

Nagyon 

kifáradt 

Kifáradt 

Nem 

kifáradt 
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Tudatos jelenlét és az érzelmeid 
Talán szoktál azon tűnődni, hogy a zenehallgatás vagy a szobád kitakarítása mit tesz az érzelmeiddel. 

Emlékezz, hogy amikor nem a jelen pillanatban vagy (és ez ezt a pillanatot jelenti), akkor gyakran 

fájdalmas érzelmeket idézel elő magadban. Tehát amikor zenét hallgatsz, például, azon kaphatod 

magad, hogy ez emlékeztet téged valamire (egy múltbeli kapcsolatra vagy valakire, akit kedvelsz, de már 

mással randizik) és beleragaszt azokba a gondolatokba és emlékekbe. Amikor az azonnali jelenen kívül 

élsz, akkor valójában úgy tapasztalod meg az érzelmeket, mintha újra keresztülmennél azon az 

eseményen – talán nem ugyanazzal az intenzitással, de még mindig ugyanazok az érzéseid.  

Valószínűleg éppen elegendő dologgal kell megbirkóznod a jelenben, amely fájdalmas érzelmeket hoz 

fel benned, anélkül is, hogy a múltbeli dolgok felszínre törnének. A zenehallgatás, a szobád kitakarítása 

vagy bármi más, amit tudatosan végzel, a jelen pillanatra irányítja a figyelmed ahelyett, hogy hagyná az 

elméd arra menni, amerre akar.  Ez kétféleképpen segít az érzelmeid hatékonyabb irányításában: 

egyrészről azzal, hogy tudatosan jelen vagy, megelőződ a fájdalmas érzelmeket, amelyeket múltbeli 

gondolatok vagy a jövővel kapcsolatos aggodalmak váltanak ki. Másrészről, a tudatos jelenlét csökkenti 

azoknak az érzelmeknek a számát és intenzitását, amelyeket rendszeresen tapasztalsz. Amikor több 

időt töltesz a jelenben (még akkor is, ha a jelenben van fájdalom), kevesebb fájdalmas érzelem fog 

felbukkanni a múltból és a jövőből. Ha folyamatosan kevesebb érzelmet tapasztalsz, akkor egyszerűbb 

azokat kezelni.  

Képzelj el egy képet egy vízzel teli vödörről. A pereméig tele van, szóval még egy csepp víz és 

túlcsordul. Most képzeld el, hogy ez a vödör az érzelmeidet ábrázolja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Amikor már kezdésnek tele érzelmekkel járkálsz, mert mérges vagy, szomorú, megszégyenült vagy 

szorongsz a múltaddal vagy jövőddel kapcsolatosan, akkor csak eggyel több érzelem, még akkor is, ha 

kicsi, érzelmi túlcsorduláshoz vezethet. Ez a túlcsordulás különböző embereknek mást jelenthet, sőt 

ugyanannak az embernek is, különböző alkalmakkor. Például, lehet, hogy ráripakodsz az édesanyádra 

azért, mert megkér, hogy takarítsd ki a szobád; vagy késztetést érezhetsz, hogy kárt tegyél magadban 

azért, mert egy barátod lemondta a terveteket, hogy bulizni menjetek; vagy eljuthatsz egy pontra, ahol 

már annyira depressziósnak érzed magad, hogy nem kelsz ki az ágyból és nem jársz iskolába. A lényeg 

az, hogy a tudatos jelenlét, vagy más néven „mindfulness”, segít csökkenteni a vödrödben lévő 

érzelmek számát és intenzitását, ezáltal jobban tudod szabályozni az érzelmeidet. 
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A Te érzelmekkel teli vödröd 

Rajzolj egy vonalat, amely a legjobban ábrázolja, hogy hol van most az érzelmi szinted, például, ha az 

érzelmi szinted igen alacsonyan van most, akkor rajzolhatod a vonalat a felezővonal alá; ha magasan 

van, akkor pedig a vödör tetejéhez. Miután megrajzoltad a vonalat, gondold végig, milyen érzelmek 

jellemzőek most rád és nevezd meg őket az ehhez biztosított üres részeken. Ha nem vagy benne biztos 

hogyan érzed magad, akkor nézd meg újra az érzelmek listáját, majd térj vissza erre a feladatra. Ha ki 

tudod tölteni az üres részeket már most, akkor válaszolj a soron következő kérdésekre.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen érzés volt megnevezni az érzelmeid a feladat során? 

 

 

Észrevettél bármit az érzelmeiddel kapcsolatban azáltal, hogy megnevezted őket? Például, több vagy 

kevesebb érzelmet tapasztaltál? 

 

 

Írj néhány jegyzetet az érzelmeidről általában, például, mit gondolsz, a vödröd hajlamos a túlcsordulásra 

vagy általában szabályozható szinten van? Gyakran tisztában vagy az érzelmeiddel, vagy hajlamos vagy 

figyelmen kívül hagyni azokat? 
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Gondolatok, érzelmek és viselkedés 
Eddig azt gyakoroltad, hogyan nevezd meg az érzelmeidet és találd ki a céljukat. A következő fontos 

dolog, amit tudnod kell, hogy hogyan különböztesd meg a gondolataidat, érzelmeidet és viselkedésedet. 

Igen gyakran összekeverjük ezeket a dolgokat. Például, ha valaki megkérdezi, hogyan érzed magad, és 

azt feleled, hogy „Úgy érzem, hogy az emberek nem értenek meg.”, ez tulajdonképpen nem egy érzés, 

hanem egy gondolat. Gyakran összekeverjük a viselkedésünket és érzelmeinket is; lehet, hogy azt 

gondolod nem jó mérgesnek lenni, de amire valószínűleg gondolsz az a viselkedés, melyet a düh 

eredményez. Teljesen rendben van, hogyha mérges vagy, de nincsen rendben, ha más emberekkel 

kiabálsz vagy dolgokat dobálsz, mert mérges vagy. Hajlamosak vagyunk összekeverni, hogy hogyan 

érzünk, gondolkodunk és cselekszünk, főleg azért, mert ez a három dolog szorosan kapcsolódik 

egymáshoz.  

 

                                                                    Érzelmek 

 

 

 

 

 

 

 Gondolatok                                                                  Viselkedések 

 

Ez az ábra azt mutatja meg, hogy az érzelmeink hogyan hatnak a gondolatainkra és viselkedésünkre, a 

gondolataink hogyan hatnak az érzelmeinkre és viselkedésünkre, valamint a viselkedésünk hogyan hat 

a gondolatainkra és érzelmeinkre. Minden helyzetben három dolgot tapasztalunk: gondolunk róla 

valamit, érzünk valamit vele kapcsolatosan és viselkedünk valahogyan. Ráadásul ez a három nagyon 

gyorsan végbemehet, így nem meglepő, hogy gyakran összezavarodunk! Annak érdekében, hogy 

hatékonyabban tud kezelni az érzelmeidet, meg kell tanulnod különválasztani ezt a három dolgot.  

 

Ehhez először olvasd el Jani történetét a következő oldalon. 
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Jani története 

 

Janit meghívták egy buliba egy barátja házába. Eleinte boldog volt, hogy meghívták és alig várta a bulit, 

de ahogyan a parti közeledett, Jani elkezdett azon gondolkozni, hogy milyen lesz. A legutóbbi alkalomra 

gondolt, amikor bulizni ment; néhányan ugratták és kinevették, zavarba hozták a barátai előtt. E 

múltbeli események gondolata feldühítette, és visszahozta a megszégyenülés érzetet. Szintén arra 

késztették, hogy elkezdjen azon aggódni, hogy a közelgő buli olyan lesz, mint a legutóbbi, és szorongani 

kezdett, hogy elmenjen-e.  

Jani elment a buliba, de egész idő alatt aggódott, hogy valami olyasmi fog történni, mint a múltkor és 

újra bolondnak nézik majd. Ennek eredményeképp kimaradt egy csomó mókából, mert annyira 

beleragadt a múltba és aggódott a jövő miatt, hogy túlságosan zaklatott volt ahhoz, hogy sokat élvezzen 

abból, ami a jelen pillanatban történik.  

A jelen talán nem csodálatos és boldog érzelmekkel teli, de gondolj erre úgy, hogy: Ha a jelen 

pillanatban élsz, akkor csak azzal kell megbirkóznod, ami éppen az aktuális pillanatban történik. Ha 

nem a jelenben élsz, akkor még mindig meg kell birkóznod azzal, ami a jelenben történik, és azokkal 

az érzelmekkel is, amelyeket a múlton vagy a jövőn való gondolkodás hoz fel. Ez olyan, mint három 

valóság között ugrálni egyszerre, amely kimerítő lehet.  

A mindfulness (korábban: tudatos jelenlét) miatt felismered, hogy érzel, tudomásul veszed, és ezután 

arra fókuszálsz, ami éppen a jelenben történik veled. Ha Jani gyakorolta volna a mindfulnesst a bulival 

kapcsolatban, akkor az valahogy így nézett volna ki: 

Janit meghívták egy buliba egy barátja házába. Eleinte boldog volt, hogy meghívták és alig várta a bulit, 

de ahogyan a buli közeledett, Jani észrevette, hogy azon aggódik milyen lesz. Észrevette, hogy a 

gondolatai a legutóbbi alkalom körül forognak, amikor egy buliba ment, ahol néhányan csúfolták és 

kinevették, zavarba hozták a barátai előtt. Jani azt is észrevette, hogy bármikor a múlton töpreng, újra 

dühös lesz, zavarodott és megszégyenült. Ez aggodalomra készteti, hogy a közelgő buli olyan lesz, mint 

a legutóbbi, és szorongani kezd.  

Mindezek tudatában, Jani elment a buliba és összpontosított, hogy figyelmes legyen, amíg ott van: jelen 

legyen a pillanatban, tudatossággal és elfogadással. Néha elkezdett aggódni azon, hogy valami olyasmi 

fog történni, mint a legutóbbi alkalommal és végül újra bolondnak tűnik majd, de amint felismerte az 

aggodalmat és a gondolatokat, amelyek azt előidézték, visszahozta magát a jelen pillanatba és arra 

fókuszált, hogy mi történik az itt és mostban. Azt mondta magának, „Felismerem, hogy szorongok. A 

tenyerem izzad, a szívem gyorsan ver.” Ezután vett egy mély levegőt és a figyelmét visszairányította 

arra, ami éppen a jelenben történik.  

Jani úgy találta, hogy az első alkalommal nagyon kell dolgoznia ezen, de ahogy az este haladt előre, 

képes volt többet relaxálni és kevesebb időt tölteni azzal, hogy az elkalandozó gondolataira fókuszáljon 

és több időt azzal, hogy élvezze, ami körülötte zajlik. 
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A gondolatok és érzések nem tények 

 

Csak azért, mert gondolsz vagy érzel valamit, az nem jelenti, hogy az igaz. Talán azt gondolod, hogy 

„Soha nem lesz legjobb barátom.”, de ez csak egy gondolat, nem az igazság. Talán szerethetetlennek 

érzed magad, de ez nem azt jelenti, hogy szerethetetlen vagy – ez csak az, ahogyan érzed magad. A 

gondolataink és érzéseink gyakran valósnak tűnnek számunkra, szóval fontos, hogy emlékezzünk, 

ezek csak gondolatok és érzések, nem tények.  

A következő oldalon található feladatlap segít, hogy elkülönítsd a gondolataid az érzelmeidtől és 

viselkedésedtől.  

A példa után néhány üres munkalapot is találsz, mert hasznos lehet, ha minden alkalommal, amikor 

intenzív érzelmeket élsz át és zavarodottnak érzed magad egy helyzettel kapcsolatosan, kitöltesz egyet. 

 

Példa: 

 

Szituáció Gondolat Érzelem Viselkedés 

Meghívtak egy 
barátom házibulijába, 

ahova a legtöbb 
barátom megy. 

Mi lesz, ha megint 
piszkálnak? 

Félelem, aggodalom 
Elmegyek a partira 

akármi lesz. 

A legutóbbi 
alkalommal, amikor 

bulizni voltam, 
katasztrófa volt. 

Feszélyezettség, harag 

Amíg a parton 
vagyok, megpróbálok 

figyelmes lenni és 
nem gondolni a 

múltra. 

Egy részem akar 
menni, de egy másik 

részem azt akarja, 
hogy felejtsem el és 
maradjak otthon. 

Zavarodottság, 
félelem 
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A gondolatok és érzések nem tények – Feladatlapok 

 

Szituáció Gondolat Érzelem Viselkedés 

 

   

   

   

 

 

Szituáció Gondolat Érzelem Viselkedés 

 

   

   

   

 

 

Szituáció Gondolat Érzelem Viselkedés 
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Elárasztó érzelmek 
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Ahogyan az eddig olvasottakból is láthatod, az érzelmek nagyon komplexek. Nemcsak abból állnak, 

hogy hogyan érezzük magunkat, hanem beletartoznak a testérzeteink, gondolataink, késztetéseink és 

viselkedésünk is. Az eddigi információk segítségedre lehetnek azoknak a készségeknek a 

megtanulásában, amelyekkel részletesen ebben a fejezetben fogsz találkozni, és amelyekkel képessé 

válhatsz hatékonyabban szabályozni az érzelmeidet.  

A három gondolkodási stílus 
Vannak idők, amikor jobban irányít minket az ésszerűség és a logika, vannak, amikor az érzelmek vagy 

vannak, amikor e kettő kombinációja. Ez három különböző mód arra, ahogyan dolgokról 

gondolkozhatunk. A következőkben ezeket nézzük meg közelebbről.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ésszerű gondolkodás 

Ezt gondolkodási módot „ésszerű elmének” is nevezhetjük. Alapvetően ez arra utal, amikor logikusan 

vagy tényszerűen gondolkozunk valamiről. Például, amikor matematika órán ülsz és próbálsz 

megoldani egy problémát, valószínűleg az ésszerű elméd használod. Az iskola első napján, amikor 

próbálod megtalálni a szekrényed, valószínűleg az ésszerű elméd használod. Amikor ebből a 

nézőpontból gondolkozol, ez általában nem túl sok érzelmet érint. Ha tapasztalsz is érzelmeket, azok 

elég enyhék. Próbálj néhány helyzetet összegyűjteni, amikor így gondolkozol: 

 

 

 

A racionális éned nagyon fontos, de ha rendszeresen csak ebből a nézőpontból közelítesz meg 

dolgokat, az problémákhoz vezethet. Például, azok az emberek, akik így gondolkoznak, hajlamosak 

figyelmen kívül hagyni az érzelmeiket, amely érzelemszabályozási nehézségekhez vezethet.  

 

Ésszerű  

gondolkodás 

 

Bölcs elme 

Érzelemvezérelt  

gondolkodás 
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Érzelemvezérelt gondolkodás 

Az ésszerű, racionális gondolkodás ellentéte az érzelemvezérelt gondolkodás, vagy más néven „érzelmes 

elme”. Amikor érzelemvezérelten gondolkozol, akkor az érzelmeid annyira intenzívek, hogy uralják a 

cselekvésedet, úgy reagálsz, ahogyan arra az érzelmeid késztetnek, anélkül, hogy kiválasztanád, hogyan 

cselekedj egy adott helyzetben. Például, ha nagyon dühös vagy és ráförmedsz azokra, akikkel törődsz; 

ha depressziósnak érzed magad, ezért elbújsz a szobádban és kerülöd, hogy bárkivel beszélj; vagy ha 

annyira szorongsz attól, hogy elmenj egy buliba, ahova tervezted, hogy inkább otthon maradsz. 

Gondold végig és gyűjts össze néhány példát, amikor érzelemvezérelten cselekedtél, majd írd le az 

alábbi üres sorokra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölcs elme 

Annak érdekében, hogy elérd a „bölcs elme” gondolkodásmódot, kombinálnod kell a logikát az 

érzelmekkel, hogy egyik gondolkodási mód se uraljon téged és képes legyél a tetteid következményeit 
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meghatározni, majd következésképpen a saját érdeked szerint cselekedni. Előfordult már veled, hogy 

egy nehéz helyzetben találtad magad, de mégis tudtad mit kell tenned? Talán nem ez volt a 

legegyszerűbb dolog, amit tehettél, vagy amit igazán tenni akartál ebben a helyzetben, de legbelül 

érezted, hogy így helyes? Ez volt a bölcs elméd. 

Mindannyiunkban megvan ez a bölcsesség és rendszeresen használjuk, még akkor is, ha néha nem 

érezzük. Itt van néhány példa, amikor a bölcs elméd vezérli a cselekedeteidet: dühös vagy a szüleidre 

azért, mert időre kell hazamenned, de abbahagyod a vitatkozást, mert tudod, hogy akár azt is 

mondhatják, hogy egyáltalán nem engednek el szórakozni; egy buliban vagy, ahol valaki droggal vagy 

alkohollal kínál, de nemet mondasz, mert ez ellene van annak, amiben hiszel; vagy késztetést érzel, 

hogy ellógj egy órát, de mégis úgy döntesz, hogy bemész, mert nem akarsz túlságosan lemaradni. Fel 

tudsz sorolni néhány példát, amikor a „bölcs elméd” vezérelte a cselekedeteidet? Írj le néhányat az 

alábbi üres sorokra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahogyan fentebb említésre került, a csak ésszerű vagy csak érzelemvezérelt gondolkodás problémákat 

okozhat, ezért érdemes a bölcs gondolkodás elérésére törekedni. A következőkben a bölcs elméről 

olvashatsz részletesebben, és arról, hogy mi segíti elő a bölcs gondolkodást.  
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Bölcs elme - értékek és prioritások lista 
Karikázd be azokat a tételeket, amelyek fontosak számodra:  

Hozzájárulás (pl. légy nagylelkű, segíts azoknak, akiknek szüksége van rá, tégy áldozatokat másokért, 

önkénteskedj vagy szolgáld a társadalmat) 

Építs kapcsolatokat (pl. építs új kapcsolatokat, dolgozz a jelenlegi kapcsolataidon, javítsd meg a régi 

kapcsolataidat, vess véget a romboló kapcsolatoknak, bánj jól másokkal) 

Légy része egy csoportnak (pl. társaságkedvelés, közeli barátok, emberek, akikkel lehet mit csinálni, 

valakikhez és valahova tartozás érzése) 

Fejleszd a személyiséged (pl. én-integritás, őszinteség, hűség, állj ki a saját elképzeléseid és 

hiedelmeid mellett, tartsd be a szavad, légy tisztelettudó, élj bátran, fejleszd az emberséged) 

Légy felelősségvállaló (pl. végezd el a rád bízott feladatokat, egyre többet és többet gondoskodj 

magadról és légy megbízható) 

Érj el dolgokat (pl. szerezz jó osztályzatokat, légy szorgalmas) 

Tanulj (pl. keresd a tudást és az információt, olvass sokat) 

Szórakozz (pl. élvezd, amit csinálsz, nevess, kapcsolódj ki és érezd jól magad) 

Fókuszálj a családodra (pl. szentelj időt a családodra, óvd a szoros családi kapcsolatokat, tégy a 

családodért, tiszteld a családi hagyományokat) 

Légy vezető (pl. próbálj meg elfogadottá válni és sikereket elérni, vállalj vezetői szerepet egy 

csoportban) 

Légy egészséges (pl. sportolj, egyél és aludj rendesen, menj el orvoshoz, ha szükséges, jógázz, vagy 

végezz valamilyen relaxáló gyakorlatot) 

Törekedj a mértékletességre (pl. igyekezz egyensúlyban maradni és elkerülni a túlkapásokat) 

 

Ha bármi más eszedbe jut, ami segíthet, hogy a bölcs elméd használd a döntéshozatalaid során, akkor 

azt az alábbi üres keretben összegezd: 
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Nem maradt más hátra, mint ... Gyakorolj! 
 

1. Azonosítsd a problémát. Figyeld meg, mit érzel és miért. Öntsd szavakba, ami felzaklatott. 
Inkább cselekedj, mint csak reagálj! Kérdezd meg magadtól, hogy mi dühített fel, mi miatt 
lettél feszült. Ha ezt tisztán és világosan meg tudod fogalmazni magadnak, akkor írd fel. 

 
 
 
 
 
2. Mit szeretnél, hogy mi történjen az adott eseménnyel/helyzettel/személlyel kapcsolatban 

a jövőben? 
 
 
 
 
3. Vizsgáld meg, mit tehetsz! Listázz fel néhány lehetőséget, hogy mit tehetnél, ha: 

 

Az érzelem negatív Az érzelem pozitív 

Annak érdekében, hogy megszüntesd. 

  

  

  

  

Annak érdekében, hogy minél tovább fenntartsd. 

  

  

  

  

 
 
4. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy mi történne, ha az egyik, vagy másik opciót választanád. 

Majd válaszd ki azt, amelyiket a legjobbnak ítéled. 
 
 
 
 
5. Cselekedj. 
 
6. A cselekvés után értékeld a választott megoldásod hatékonyságát az alábbi kérdések 

mentén. 

 Mit tettem? 

 Úgy történtek a dolgok, ahogyan vártam? 

 Ha nem, miért? 

 Elégedett vagyok a döntésemmel? Ha nem, mit tehetnék legközelebb másképp? Ha 
igen, akkor jutalmazd meg magad. Ehhez ötleteket a következő oldalon találsz.  
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Jutalmazd meg magad! 
Az önjutalmazás készsége arról szól, hogy tisztában vagy az erőfeszítéseiddel és munkáddal, amelyet 

egy cél elérésének érdekében teszel, és értékeled azt.  

Egy cél elérésére hosszú folyamat lehet és sok kis lépést igényel…  

Ez egyben azt is jelenti, hogy a folyamat lassú lehet, és közben könnyen elbizonytalanodhatsz. 

 

 

Azonban ha megjutalmazod magad, segít a folyamatban, abban, hogy arra fókuszálj milyen messzire 

eljutottál már, ahelyett, hogy milyen messze kell még eljutnod.  

Ismerd fel és értékeld az összes apró lépést, amit megteszel! Nem az a fontos, hogy sikerült-e eredményt 

vagy változást elérned ezzel a lépéssel, hanem az, hogy megtetted. 

Ez segít abban, hogy motivált maradj és készen állj arra, hogy megtedd a következő lépést és kitartóan 

próbálkozz. 

Az alábbiakban felsorolunk néhány gondolatot, amelyekkel elismerést adhatsz magadnak: 

 „Kihoztam magamból a legjobbat!” 

 „Büszke vagyok magamra, hogy kipróbáltam valami újat.” 

 „Kitartottam és megtettem egy lépést.” 

Ha tudod, próbáld meg folytatni a sort: 

  

  

  

 

Természetesen, ha elsőre nehéznek találod, hogy pozitív gondolatokkal és elismeréssel jutalmazd 

magad, kitalálhatsz valami olyan aktivitást is, amellyel megajándékozod magad a megtett lépésért. Pl. 

Elmész a barátaiddal, eszel egy jót, időt szánsz olyan tevékenységre, amelyre kevesebb időd jutott a 

lépés megtétele miatt. Érdemes néhány dolgot felsorolnod az alábbiakban, hogy a jövőben, ha hasonló 

helyzetben kerülsz, erre támaszkodhass: 
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Az elmúlt fejezetekben megtanultad, hogyan nevezd meg az érzéseidet, hogyan különítsd el azokat a 

gondolataidtól és viselkedésedtől, valamint hogy hogyan törekedj a bölcs gondolkodásra, arra hogy az 

ésszerűség és az érzelmek egyensúlyban legyenek, ezáltal egyik se uralja a viselkedésedet. A 

következőkben az érzelmeid szabályozásáról, csillapításáról vagy akár fokozásáról lesz szó. 

Cselekedj ellentétesen a késztetéseiddel! 

Ez a feladat segít neked elemezni azokat a helyzeteket, amelyekben a késztetéseiddel ellentétesen 

viselkedtél és azokat is, amelyekben ez nem sikerült. Azoknak a helyzeteknek az átgondolása, 

amelyekben sikerült ügyesen cselekedned, és azoknak, amelyekben nem, segíthet, hogy átlásd, mi 

működik és mi nem, és azt is, hogy mit tehetnél legközelebb azért, hogy hatékonyabb legyél.  

Töltsd ki az alábbi ábrát az érzelemmel, amelyet tapasztaltál és az ahhoz kapcsolódó késztetéssel. Ha a 

késztetés vezérelte a cselekedeted, akkor kövesd az „Igen” útvonalat, és válaszolj azokra a kérdésekre. 

Ellenkező esetben, ha nem a késztetésednek megfelelően cselekedtél, kövesd a „Nem” útvonalat.  

 

 

 

 

 

A késztetés vezérelte a cselekvésedet? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Érzelem 
 

 
Késztetés 

 Mit tettél? 

 Mi volt az eredménye? 

 Az érzelmeid fokozódtak 

vagy csökkentek? 

 Ez segített elérni a hossztávú 

céljaid? 

 Van, amit megbántál? 

 Mit tettél? 

 Mi volt az eredménye? 

 Az érzelmeid fokozódtak 

vagy csökkentek? 

 Ez segített elérni a hossztávú 

céljaid? 

 Van, amit megbántál? 
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Az ellenkező cselekvés 
 

Amikor egy érzelmet tapasztalsz, általában egy viselkedés is jár vele. Ha dühös vagy, akkor verekedni 

vagy vitatkozni akarsz. Ha szomorú vagy, akkor lehet, hogy visszahúzódsz a barátaidtól. A tested arra 

ösztönöz, hogy specifikus módon reagálj az érzelmeidre. 

Az ellentétes cselekvés segít, hogy megváltoztasd az érzelmeidet. Ha jellemzően kiabálni kezdesz, 

amikor dühös vagy, próbálj meg halkan és udvariasan beszélni. Ha visszahúzódsz, amikor szomorú 

vagy, látogasd meg egy barátodat a következő alkalommal, amikor így érzel.  

 

Érzelem Cselekvés Ellentétes cselekvés 

Düh Harcolni, kiabálni, vitatkozni. 
Halkan beszélni és udvariasan 

viselkedni. 

Szomorúság Visszahúzódni a barátoktól. 
Meglátogatni a barátokat és 

beszélgetni velük. 

 

Ellenőrizd a tényeket 

Talán, ha visszanézel az életedre, akkor találsz néhány szituációt, amelyet túlreagáltál. Vagy felismered, 

hogy ami egyszer nagy nehézségnek tűnt az valójában nem olyan jelentős. Érdemes leellenőrizned a 

tényeket egy pillanatban azért, hogy segítsen csökkenteni az extrém érzelmek intenzitását.  

Tedd fel magadnak ezt a néhány kérdést, hogy megvizsgáld a tényeket: 

1. Mi váltotta ki az érzelmemet? 

2. Milyen előfeltevéseim voltak, hogyan értelmeztem a helyzetet? 

3. Az érzelmeik és azok intenzitása illeszkedtek a tényekhez a helyzetben? Vagy csak a helyzettel 

kapcsolatos előfeltevéseimhez? 
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Kiváltó triggerek  
Trigger: Egy inger - mint például egy személy, egy hely, helyzet vagy dolog – ami hozzájárul egy nem kívánt 

érzelmi vagy viselkedéses válaszhoz. 

A probléma 

Írd le a problémát, melyhez a kiváltó dolgok hozzájárulnak. Mi a legrosszabb helyzet, ami megtörténhet, ha ki 

vagy téve a kiváltó dolgaidnak? 

 

 

Kiváltó Kategóriák 
Szint bármi lehet kiváltó. Hogy elkezd feltérképezni a saját kiváltó dolgaidat, gondolkodj el a lent felsorolt 

kategóriákon. Van egy konkrét érzelem, ami kiváltóként működik neked? Esetleg egy személy, vagy hely? Sorold 

fel a válaszaid a megadott sorokban 

Érzelmi állapot  

Személyek  

Helyek  

Dolgok  

Gondolatok  

Tevékenységek/Helyzetek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tippek a kiváltó dolgok kezelésére 

 Gyakran a legjobb módszer egy helyzet kezelésére az elkerülés. Ez jelenthet változást a mindennapi 

életstílusodban, a kapcsolataidban vagy a napi rutinodban. 

 Készíts egy stratégiát, hogy mit kezdj a kiváltó triggereiddel, ha beléjük ütközöl, biztos, ami biztos. 

A stratégiád tartalmazhat megküzdő készségeket, egy listát olyan személyekről, akikben megbízol, 

és akikkel tudsz beszélni, vagy begyakorolt mondatok, amik segítenek kijutni egy necces helyzetből. 

 Ne várj az éles helyzetig a stratégiák kipróbálására. Gyakorolj! 
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Ebben a szekcióban, készítünk egy tervet, hogy hogyan kezeld a három legnagyobb triggered. Rendszeresen 

nézd át a terved, és gyakorold mindegyik stratégiát. 

Írd le a három legnagyobb kiváltó dolgot, részletesen. 

T
ri

g
g

er
e
k

 

#1  

#2  

#3  

Írd le a stratégiád a kiváltó dolog elkerülésére, vagy a találkozás csökkentésére. 

T
ri

g
g
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e
k

 

#1  

 

#2  

 

#3  

 

Írd le a stratégiád, hogy hogyan kezeld a kiváltó dolgot, ha a találkozás vele nem elkerülhető. 

T
ri

g
g
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#1  

 

#2  

 

#3  
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Distressz Tolerancia Készségek - Elterelés 
A negatív érzelmek általában elmúlnak, vagy idővel csökken az erősségük. Hasznos lehet, ha el tudod terelni a 

figyelmed, amíg az érzelmek intenzitása csökken. Az ELFOGADÁS mozaikszó segít ezekre emlékezni. 

Elfoglaltság 

 

Kapcsolódj be olyan tevékenységekbe, amelyek összpontosítást és odafigyelést igényelnek. Ez 
lehet valamilyen hobbi, projekt, munka vagy iskolai munka. 

Támogat 

 

Összpontosíts valaki másra vagy valami másra magadon kívül. Önkénteskedhetsz, tehetsz 
valakivel jót, vagy bármi mást, ami segít egy személyt vagy hozzájárul egy jó ügyhöz. 

Egybevet 

 

Hasonlítsd össze a helyzeted valami rosszabbal. Emlékezz egy időre, amikor fájt valami, vagy 
amikor valaki más valami nehézségen ment keresztül. 

Érzelmek átalakítása 

  

Csinálj valamit, ami egy ellentétes érzelmet vált ki. Szomorú vagy? Nézz meg egy vicces filmet 
vagy videót. Izgulsz vagy szorongsz? Hallgass nyugtató zenét. 

Eltaszít magadtól 

 

Szüntesd meg a negatív érzelmet azáltal, hogy tudatosan ellököd magadtól. Képzeld el, hogy 
felírod a problémát egy papírdarabra, összegyűröd, és eldobod. Utasítsd el a helyzetről való 
gondolkodást egy alkalmasabb időre. 

Gondolatra fókuszál 

 
Amikor elárasztanak az érzelmeid, próbálj a gondolataidra fókuszálni. Számolj 10-ig, mondj fel 
fejben egy verset, vagy olvass egy könyvet. 

Érzetek észlelése 

 

Keress biztonságos fizikai érzeteket, amelyek segítenek elterelni a figyelmed az intenzív negatív 
érzésekről. Hordj egy hajgumit a csuklódon, amit meghúzol és visszacsattan, tarts egy 
jégkockát a kezedben, vagy egyél valami savanyút, például citromot. 
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Radikális elfogadás   
Van olyan, hogy belefutsz egy olyan problémába, ami felett egyáltalán nincs kontrollod. Néha könnyű lehet azt 

gondolni: „Ez nem igazságos”, vagy „Nem kellene szembesülnöm ezzel a problémával”, bár ezek a gondolatok 

növelik a fájdalmat. 

A radikális elfogadás egészségesebb gondolkodásmódot jelent ezekben a helyzetekben. Ahelyett, hogy arra 

összpontosítasz, hogy mit szeretnél másképpen, felismered és elfogadod a nehézséget vagy helyzetet úgy, ahogy 

van. Emlékezz, az elfogadás nem egyenlő azzal, hogy tetszik valami, vagy jóváhagyod. 

Ha megtanulod elfogadni a nehézségeket, amelyekre nincs ráhatásod, kevesebb szorongáshoz, dühhöz és 

szomorúsághoz vezet, amikor ezekkel küzdesz. 

HELYZET 

Meg tudod, hogy nem téged választottak egy olyan munkára, amire úgy érezted, hogy te vagy a legjobb 
jelentkező. 

TIPIKUS GONDOLKODÁS RADIKÁLIS ELFOGADÁS 

Ez nem igazság - mindent jól csináltam! Én voltam 
ott a legjobb. Nem tehetik ezt velem. 

Frusztráló, hogy nem kaptam meg a munkát, de 
elfogadom, hogy ők úgy érezték, valaki más jobban 

illene. 

 

Nyugtasd meg magad az érzékszerveiddel 

 

Találj egy élvezetes módot arra, hogy bevond minden érzékszervedet. Ha ezt teszed, segít megnyugtatni a negatív 

érzelmeidet. 

LÁTÁS Menj el valami szép helyre sétálni és figyelj a látnivalókra. 

HALLÁS Hallgass valami élvezeteset, például zene vagy a természet hangjai. 

ÉRINTÉS Vegyél egy meleg fürdőt vagy menj el masszázsra. 

ÍZLELÉS Ajándékozd meg magad valami aprósággal, nem kell egy teljes étkezés. 

SZAGLÁS Keress egy pár virágot, vagy spriccelj picit egy parfümből vagy kölniből, amit szeretsz. 
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EGÉSZSÉGES 

ÉLETMÓD ÉS AZ 

ÉRZELMEK 
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Pozitív tapasztalatok gyűjtése 
(Hogy építs egy gátat közted és az elárasztó érzelmek tengere között) 

Rövid távon: 

Végezz olyan élvezetes dolgokat, melyek most is lehetségesek. 

 Növeld azokat az élvezetes tevékenységeket, melyek pozitív érzelmekhez vezetnek. 

 Mindennap csinálj meg valamit az Élvezetes Tevékenységek Listájáról. Fontold meg a Szülő-Tini Közösen 

Végzett Élvezetes Tevékenységei listát is. 

 Tudatosítsd az élvezetes élményeket 

Tudatosítsd az élvezetes tevékenységeket  

 Összpontosíts az élvezett tevékenységre, miközben benne vagy 

 Tereld vissza a gondolataidat, ha elterelődnek negatív irányba 

 Teljesen vegyél részt az élményben 

Engedd el az aggodalmakat 

 Ne rontsd el a pozitív tapasztalatot azzal, hogy azon gondolkodsz, mikor lesz vége 

 Ne morfondírozz azon, vajon megérdemled-e ezt a pozitív élményt 

 Ne gondolkozz azon, mennyivel több lehet most az elvárás irányodba 
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Élvezetes tevékenységek listája 

1. Egy kád meleg 

vízben áztatni 

magad. 

2. Gondolkodni 

azon, milyen lesz, 

ha vége van az 

iskolának 

3. Szórakozni 

barátokkal 

4. Relaxálni 

5. Moziba menni 

6. Futni 

7. Zenét hallgatni 

8. Napozni 

9. Olvasni 

10. A jövő tervezése 

11. Táncolni 

12. Ház körüli dolgok 

javítása, tisztítása 

13. Csendes este 

14. Finomat főzni 

15. Háziállataidra 

vigyázni 

16. Úszni 

17. Írni 

18. Rajzolni vagy 

firkálgatni 

19. Sportolni 

(pl.___________) 

20. Buliba menni 

21. Barátokkal 

beszélgetni 

22. Edzeni 

23. Énekelni 

24. Jégkorcsolyázni 

25. Strandra menni 

26. Hangszeren 

játszani 

27. Utazni 

28. Ajándékot 

készíteni 

valakinek 

29. Zenét, vagy új 

app-okat letölteni 

30. TV-n sportot 

nézni 

31. Étterembe menni 

vacsorára 

32. Sütni 

33. Valaki más 

számára bulit 

szervezni 

34. Ruhát venni 

35. Fodrászhoz 

menni 

36. Élvezni egy pohár 

forró csokit, kávét 

vagy teát 

37. Csókolózás 

38. Élő zenét 

hallgatni 

39. Manikűröshöz 

(vagy 

pedikűröshöz) 

menni 

40. Kisgyermekekkel 

tölteni időt 

41. Biciklizni 

42. Szánkózni egy 

hóviharban 

43. Masszázsra menni 

44. E-mailezés vagy 

SMS-ezés 

barátokkal 

45. Naplóvezetés 

46. Fotókat nézegetni, 

amelyek jó 

élményeket 

idéznek fel 

47. Felöltözni úgy, 

ahogy tetszik 

neked 

48. Videójátékokat 

játszani 

49. Sétálgatni, amerre 

laksz 

50. Észrevenni fákat, 

madarakat 

(valamit a 

természetben) 

51. Interneten 

szörfözni 

52. Meglepni valakit 

egy jótettel 

53. Befejezni valamit, 

amitől jól érzed 

magad 

54. Billiárdozni, vagy 

ping-pongozni 

55. Felvenni a 

kapcsolatot egy 

rokonnal, akivel 

nem beszéltél 

mostanában 

56. Twitterezés, 

posztolni valamit 

online 

57. Gondolkodni 

valamilyen 

tanfolyam 

elkezdésén (pl. 

tánc, sport, zene) 

58. Bowling 

59. Fantáziálni arról, 

hogy jobb lesz az 

élet 

60. Kimondani, hogy 

„Szeretlek.” 

61. Írni egy verset 

vagy éneket 

62. Egy barát jó 

tulajdonságain 

gondolkodni 

63. Kisminkelni 

magad 

64. Készíteni egy 

smoothie-t, és 

lassan meginni 

65. Kedvenc 

ruhadarabodat 

felvenni 

66. Egy játékot 

játszani 

67. Történetet írni 

68. Ráírni valakire 

69. Sorozatot nézni 

70. Készíts egy 

üdvözlőlapot 
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valaki olyannak, 

akit kedvelsz 

71. Kitalálni, hogy mi 

a kedvenc illatod 

72. Egy kis jutalmat 

venni magadnak 

73. Észrevenni, hogy 

jön egy vihar 

74. Bútort építeni, 

vagy barkácsolni 

 

Add hozzá a saját ötleteid! 

75.  _____________ 

______________

______________ 

76. _____________ 

______________

______________ 

77. _____________ 

______________

______________ 

78. _____________ 

______________

______________ 

79. _____________ 

______________

______________ 
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Szülő-tini közösen végzett élvezetes tevékenységek listája  
Instrukció: Karikázd be azokat a tevékenységeket, amelyeket élveznél a szüleiddel / valamelyik szülőddel 

közösen végezni. Mutasd meg szülődnek, és válasszatok ki egy párat, amit közösen élvezhettek – célozzátok 

be a 2-3 tevékenység/hetet.  

*Fontos, hogy tiszteletben tartástok egymás én-idejét és privát szféráját. 

1. Biciklizni 

2. Elmenni kávézni 

3. Elmenni fagyiért 

4. Sütni vagy főzni 

5. Manikűröshöz menni 

6. Masszőrhöz menni 

7. Sétálni a strandon 

8. Vakációt tervezni 

9. Vásárolni 

10. Meccset nézni 

11. Kertben dolgozni 

12. Háziállattal játszani, 

megsétáltatni a kutyát 

13. Bowling 

14. Golfozni 

15. Vezetni 

16. Felújítani a lakás egy 

részét 

17. Keresztrejtvényt 

fejteni 

18. Síelés, korizás 

19. Csendben együtt 

olvasni 

20. Elmenni étterembe 

21. Vidámparkba menni 

22. Múzeumba menni 

23. Labdázni 

24. Grillezni 

25. Sátrazni menni 

26. Közösen élvezett 

zenét hallgatni 

27. Elmenni egy 

koncertre, előadásra 

28. Közösen kedvelt 

sorozatot vagy filmet 

nézni 

29. Elmenni sétálni, futni 

30. Elmenni fodrászhoz 

vagy kozmetikushoz 

31. Beszélgetni arról, 

amikor kicsi voltál 

32. Meglátogatni 

barátokat vagy 

családtagokat közösen 

33. Közös önkénteskedés 

34. Ajándékot venni 

valakinek 

35. Beszélgetni a napodról 

36. Videójátékozni 

37. Társasjátékozni vagy 

kártyázni 

38. Fényképeket nézegetni 

39. Parkba menni 

40. Edzeni 

41. Jógára menni 

42. Együtt zenélni 

43. Jövőbeli tervekről 

beszélni 

44. Meglepetést szervezni 

valakinek 

45. Hülyéskedni, 

viccelődni 

46. Valami kreatívat 

csinálni közösen (pl. 

festés, rajzolás, 

barkácsolás, kötés) 

47. Művészet órára 

elmenni 

48. Kedvenc weboldalad 

megmutatni 

49. Valami újat tanítani a 

másoknak (pl. 

technika, fényképezés) 

50. Családi történeteket 

mesélni 

51. ________________ 

________________ 

52. ________________ 

________________ 

53. ________________ 

________________ 

54. ________________ 

________________ 

55. ________________ 

________________ 
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Gyakorlat: pozitív élmények gyűjtése 
 

1. Vegyél részt legalább egy tevékenységben a 

listádról, minden nap. Gondolkodj el a Szülő-

Tini Közösen Végzett Élvezetes Tevékenységek listán 

is. Adj hozzá további sorokat, ha szükséges. 

2. Értékeld a hangulatod, mielőtt elkezded a 

tevékenységet és utána. Használd az alábbi 

értékelő skálát. 

3. Emlékezz, próbálj tudatos lenni az élvezetes 

tevékenységre, és engedd el az aggodalmakat. 

 

 

-5  -2.5  0  +2.5  +5 

                  

                  

Nagyon zaklatott 
vagyok 

Valamennyire 
zaklatott vagyok 

Rendben 
vagyok 

Egész jól érzem 
magam 

Nagyszerűen érzem 
magam 

 

Dátum:       

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

       

/ / / / / / / 

       

/ / / / / / / 
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„K.É.R.E.M.” Készségek 
Akár hiszed, akár nem, az, ahogyan fizikailag gondoskodsz magadról, befolyásolja az érzelmi állapotodat is, 

azt, hogy mennyire vezetnek téged az érzelmeid. Fizikai egészséged különböző jellemzői nehezebbé tehetik 

számodra, hogy szabályozd az érzelmeidet. 

KEZELD A FIZIKAI 

BETEGSÉGEKET 

Figyeld, és ápold a testedet. Menj el orvoshoz, ha szükséges. 
Vedd be a felírt gyógyszereket. 

KIEGYENSÚLYOZOTT 

ÉTKEZÉS 

Ne egyél se túl sokat, se túl keveset. Maradj távol az olyan 
ételektől, amelyek túlságosan érzelmessé tesznek. 

KERÜLD A HANGULATOT 

BEFOLYÁSOLÓ DROGOKAT 

Ne használj drogokat, mint pl. marijuana, egyéb utcai 
drogok vagy alkohol. 

KIEGYENSÚLYOZOTT ALVÁS 

Igyekezz aludni annyit, amennyi szükséges ahhoz, hogy 
kipihenve érezd magad. Maradj egy rendszeres napi rutinnál, 
hogy segítsen jó alvási szokásokat kialakítani. 

MOZOGJ! 
Mindennap mozogj valamit, beleértve a sétát. Kezdj 
kicsiben, és erre építs! 

 

  
MOZOGJ! ÉTKEZZ 

EGÉSZSÉGESEN 

PIHENJ! 
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Tippek a jó alváshoz  
A túl sok és a túl kevés alvás is befolyásolhatja, hogy mennyire befolyásolnak az érzelmeid és mennyire tudod 

szabályozni az érzelmeidet. 

Mi számít megfelelő környezetnek? 

1. Az emberek jobban alszanak sötét, nyugodt, csendes és hűvös környezetben. Ha szükséges, 

fontold meg a redőny vagy alvómaszk használatát, hogy sötétben legyél és esetleg füldugó vagy fehérzaj 

alkalmazását a hangok ellen. Érdemes befektetni egy jó matracba, hogy kényelmesen aludj és frissen 

ébredj. 

2. A hálószoba szigorúan alvásra van. Ha teheted, ne végezz stresszes tevékenységeket az ágyban vagy 

a hálószobádban. Ez a mindennapok stresszét elkülöníti az alvástól. 

Mi számít megfelelő alvásnak? 

3. Célozd be a 9.5 órát. Tényleg. A kutatások azt bizonyítják, hogy a serdülők többségének több mint 9 

óra alvásra van szüksége éjszakánként. Ha kevesebbet alszol, lehet, hogy észreveszed, hogy befolyásolja 

a hangulatod (nyűgösnek érzed magad, olyan bleh?) vagy a figyelmed (nehezebben gondolkodsz és 

koncentrálsz?). 

4. Az elégséges, egybefüggő, megszakítás nélküli, mély alvás az, ami segít, hogy frissen és kipihenten kelj. 

Mi akadályozhat a pihentető éjszakai alvásban? 
5. Kerüld a koffeint, alkoholt, cigarettát (főleg a nap második felében). Bár sokan tapasztalják, hogy 

az alkoholtól elálmosodnak, valójában rosszabb alvásminőséghez vezet, több éjjeli felébredéssel. 

6. Zárd ki a digitális eszközöket a hálószobából. Az üzenetek, social media és az internet az alvás 

ellenségei. Ezek a tevékenységek ébren tartanak, és a válaszok újra felébreszthetnek. Az eszközök „kék 

fénye” szintén zavarja az alvást. Próbálj meg lefekvés előtt már nem használni ilyen eszközöket. 

7. Ne szundíts napközben. Főleg a hosszabb szunyókálások késő délután megzavarhatják az esti elalvást. 

Sok serdülő azt is tapasztalja, hogy a délutáni alvásból nyomottan, motiválatlanul kel fel. 

8. Ne figyeld az órát, ne próbálj akarattal elaludni. Amikor az órát figyeled, vagy stresszelsz azon, hogy 

még ébren vagy, csak jobban szorongsz, és kevésbé leszel álmos. Tartsd az órát ott, ahol nem látod. 

Mondd magadnak, hogy egy éjszakai alváshiány még senkinek nem ártott. Amíg holnap időben felkelsz 

és nem alszol el, estére fáradt leszel és nem lesz gond az elalvással! Minél jobban próbálkozol, annál 

nehezebb. Ehelyett valami nyugtatót csinálj. Pl. meditáció, légző gyakorlat, egy nyugtató hely vagy 

emlék elképzelése. Ha sokáig nem sikerül aludni, kelj fel és csinálj valami unalmasat félhomályban, amíg 

elálmosodsz, és utána feküdj vissza aludni. 

Mi segíthet az elalvásban? 
9. Alakíts ki egy rutint. Ha nagyjából ugyanabban az időpontban fekszel és kelsz, minden nap, a tested 

felkészül az elalvásra és felkelésre, amikor szeretnéd. Igen, hétvégéken is tartani kell. Ha hétvégén 

sokáig fent vagy és későn kelsz, nem fogja értékelni a tested hétfő reggel… 

10. Találj ki rituálékat. Keress olyan megnyugtató dolgokat, amiket minden este elvégezhetsz, hogy 

emlékeztessék a tested arra, hogy ideje aludni. Pl. légző gyakorlatok, nyújtás, egy pohár meleg tej vagy 

koffeinmentes ital, egy fürdő. 

11. Ragaszkodj a napirendhez. Ha rosszul alszol is egy este, maradj a megszokott rutinnál. Ha későn kelsz, 

kihagysz tevékenységeket, napközben alszol – ezek általában rontják a helyzetet. 

12. Egyél egészségesen és mozogj! Az egészséges étkezés, mozgás, kinti tevékenységek segíthetik a 

tested egy jó ritmus kialakításában. De kerüld az esti intenzív mozgást, mert az ébren tarthat. 

13. Próbálj nyugtató dolgokra gondolni. Ha valamin nagyon rágódsz, segíthet, ha leírod ezeket egy 

papírra. Tarts tollat és papírt magad mellett, hogy ezeket felírd és másnap tudj vele foglalkozni. A 10-

es pontban leírt légző gyakorlat, meditáció itt is segíthet. 
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Alvás-Teszt 
Esténként nagyjából hány órát alszol?    

Általában kipihenten ébredsz?   

Szoktál délután szundítani egyet? Ha igen, hány órát?   

A fenti válaszaidat figyelembe véve, és fejben tartva, hogy a túl sok és a túl kevés alvás után is jellemzően 

nyomottnak, fáradtnak érzed magad reggel, szerinted növelni vagy csökkenteni kell az alvásmennyiségedet?   

  _______________________ 

Számomra egy jó éjszakai alvás a következőt jelenti: 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

Ha szerinted ez egy olyan terület, amin jó lenne dolgozni, mi egy olyan lépés, amivel elkezdhetsz dolgozni a 

célod irányába? (Például, ha többet kellene aludnod, lehet célod, hogy fél órával hamarabb feküdj le ma este, és 

fokozatosan növeled ezt egy órára.)  

Annak érdekében, hogy jól aludjak éjszaka, a következőket fogom tenni: 

4. _____________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

6. _____________________________________________________ 

Mi jelenthet akadályt? Hogyan tudod kezelni ezeket a helyzeteket? 

Kövesd végig, mennyire voltál eredményes! 

Dátum / / / / / / / 

Hogy 
sikerült? 

       

Mit vettél 
észre? 

       

 



40. oldal / 60 
 

Az étel és a hangulatod 
1. LÉPÉS: Figyeld meg, hogy bizonyos ételek befolyásolják a hangulatod (negatívan és 

pozitívan). 

Negatív példák: 

 Az üdítőktől és cukros ételektől fáradtnak, ingerlékenynek érezheted magad 

 Nehéz, zsíros ételektől (pl. sült krumpli, chips, rántott hús) nehéznek, lassúnak érezheted 

magad 

 A koffeintől idegesebbnek, nyugtalannak érezheted magad, és befolyásolhatja az alvásodat. 

Pozitív példák: 

 Az összetett szénhidrátok és rostok (pl. édesburgonya, teljes kiőrlésű tészta, zabpehely, 

teljes kiőrlésű müzlik, saláták) lassú és állandó energiát adnak. 

 Fehérjék (pl. sovány húsok, fehér húsok, bab, magvak, hal, tojás) szintén stabil energiát 

biztosítanak, ami segít, hogy aktív és erős maradj mind fizikailag, mind mentálisan. 

 Tejtermékek (pl. tej, sajt, joghurt) szintén tartalmaznak fehérjét és kálciumot, ami növeli az 

energiával és erősíti a csontokat. 

 A gyümölcsök és zöldségek energiát adnak, erősítik az egészséged és egy édes vagy ropogós 

csemegét biztosítanak, anélkül, hogy leszippantják az energiád. 

Ha tudod, hogy milyen ételek teszik ki a kiegyensúlyozott étrendet, meghatározhatod, hogy milyen 

változtatásokra lehet szükség. 

Általában egészségesek a nasik, étkezések, amiket fogyasztasz?   

 

2. LÉPÉS: Figyeld meg, hogy vajon túl keveset, vagy túl sokat eszel-e? 

Van, hogy azon kapod magad, hogy nem eszel azért, hogy veszíts a súlyodból és több kontrollt érezz?   

Eszel napi háromszor, ezek között kiegészítő étkezésekkel?    
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3. LÉPÉS: Kezdj el a változtatásokon gondolkodni. 

Hogyan tudod elkezdeni növelni ez egészséges ételek fogyasztását? Kövesd nyomon a fejlődést minden 

nap egy naplóban! 

4. LÉPÉS: Kezdj kicsivel 

Ne próbálj meg hirtelen drámai változást eszközölni az étrendedben. Elárasztva érezheted magad, amitől 

megbukhat a próbálkozás. Lassan kezdj neki, és fokozatosan változtass a szokásaidon. 

Például: 

 Csökkentsd a feldolgozott élelmiszerek fogyasztását és adj hozzá több friss ételt. 

 Adj több gyümölcsöt és zöldséget az étkezéseidhez és ezeket edd nasinak. 

 Adj hozzá salátát, paradicsomot, uborkát és hagymát a szendvicsekhez. 

 Adj hozzá gyümölcsöt a müzlihez. 

5. LÉPÉS: Figyeld meg, hogy a helyes étkezés hogyan befolyásolja a hangulatod. 

Néha azon kapod magad, hogy csak azért eszel, mert ingered van rá, például unalomból, vagy egy 

fájdalmas érzelem miatt, pl. szomorúság?    

Előfordul, hogy az emberek az étkezéssel olyan nehézségeket alakítanak ki, melyhez szakmai segítség 

szükséges. Ha úgy érzed, az étkezés körül elakadásod van, és nem tudod egyedül rendben tartani, légy szíves 

beszélj valakivel, akiben megbízol. Ha nálad nem ez a helyzet, de meghatároztad az étkezést egy olyan 

területnek, amelyen szeretnél dolgozni, mi lenne egy olyan kis lépés, amivel elkezdheted az utad a cél felé? 

(Például, ha naponta csak egyszer eszel, lehet az a célod, hogy valami keveset egyél reggelire is, és onnan 

folytasd tovább.)    
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A testmozgás mentális egészségre gyakorolt előnyei 
Kutatások megmutatták nekünk, hogy azok a személyek, akik rendszeresen mozognak, általában jobban 

ellenállnak a mentális betegségeknek. A mozgás segítheti a jelenlegi tünetek javulását és enyhítheti a 

jövőbeli visszaeséseket. 

Milyen nehézségeken segíthet a testmozgás? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Egy testmozgás terv elkezdése nem kell, hogy bonyolult legyen. Ha csak napi 30 percet sétálsz, heti 

háromszor, már az is előnyt jelenthet. Ne aggódj túl sokat azon, hogy milyen mozgást választasz. Az 

aerob és az anaerob testmozgás is hatékonyan javítja a mentális egészséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha szoros az időbeosztásod, még akkor is lehetséges lehet valamennyi mozgást beletenni. Két 15 perces 

séta ugyanannyit jelent, mint egy 30 perces séta! Itt van néhány tipp segítségként: 

Telefonálnod kell? Sétálj és beszélj. 
Szerezz magadnak egy partnert, aki 

számon kéri rajtad a közös 
testmozgást. 

A távolabbi buszmegállóban szállj 
le és sétálj. 

Végezz egy olyan tevékenységet, 
amit élvezel, és így nem kényszer. 

Hagyd ki a liftet és menj lépcsőn. Ebédidő alatt menj ki 10 percre. 

 

  

Mentális Betegségek 

Depresszió 

Szorongás 

Szerhasználat 

Bulimia 

Egyéb 

Alvásproblémák 

Stressz 

Fizikai egészség 

Alacsony energia 

Önértékelés 

Anaerob Testmozgás 

 

Súlyemelés 

Sprintelés (futás, bicikli, stb.) 

Interval edzés 

Mászás 

Aerob testmozgás 

 

Séta, kocogás, futás 

Elliptikus gép 

Úszás 

Tánc 
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Testmozgás-teszt 

Jelenleg végzel valamilyen testmozgást? Ha igen, milyen gyakran, és mennyi ideig?    

Tartsd fejben, hogy ha bármilyen nehézséged van az egészségeddel, lehet, hogy érdemes az orvosoddal 

egyeztetni, mielőtt elkezdesz egy új rutint a testmozgásra. Ha úgy gondolod, hogy a testmozgás egy olyan terület, 

amin érdemes lenne dolgoznod, mi az első apró lépés, amit megtehetsz efelé a cél felé? (Például, ha jelenleg heti 

kétszer mozogsz 15 percet, ezt növelheted heti háromra, és onnan tovább.)    

A hét mely napjain lenne időd mozogni? 

Válassz minimum három napot/hét a testmozgásra. Legalább 30 percet mozogj, de nem muszáj egyben. 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 

       

 

Sorolj fel három sportot vagy mozgást, amit szívesen kipróbálnál. 

A legjobb gyakorlatok olyanok, amelyeket őszintén élvezel, és az elkezdésük nem ütközik túl sok akadályba. 

1.   

2.    

3.    

Milyen stratégiákat használhatsz, hogy eszedbe jusson mozogni? 

Könnyű elhalasztani a mozgást, valami mást fontosabbnak tartani, vagy egyszerűen megfeledkezni a tervedről. 

Karikázd be azokat az ötleteket, amelyek segíthetnek abban, hogy a tervedhez tartsd magad. 

 Egy baráttal együtt tervezzétek a mozgást, hogy felelősségre tudjátok vonni egymást. 

 Állíts be egy ébresztőt, ami emlékeztet, hogy mikor mozogj. Ha a telefonodon használod, állítsd be, 

hogy automatikusan, naponta ismétlődjön! 

 Rázódj bele egy rutinba, minden nap ugyanabban az időben mozogj. Próbáld meg összekötni a 

mozgást a napod egy meghatározott részével, például minden este sétálsz egyet vacsora után. 

 Jutalmazd meg magad a jól végzett munkáért. Kényeztesd magad valamivel, amit élvezel, amikor 

mozogsz. Viszont, őszintének kell lenned! HA nincs mozgás, nincs jutalom. 
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MINDFULNESS 
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Mi a mindfulness? 

Mindfulness: a jelen pillanat tudatosságának ítélkezés mentes állapota, amely során tudatában 

vagyunk gondolatainknak, érzelmeinknek és érzékeinknek.  

A Mindfulness (tudatos jelenlét) összetevői 

Tudatosság: a mindfulness állapotában úgy fogod észlelni gondolataid, érzéseid és mindenféle fizikai 

érzeted, ahogy azok megtörténnek veled. Nem az a cél, hogy kiürítsd az elmédet vagy megállítsd a 

gondolataid áramlását, hanem hogy megtapasztald és tudatosítsd gondolataidat és érzéseidet, ahelyett, 

hogy elvesznél bennük.  

Elfogadás: A gondolatokat, érzéseket és érzeteket, amiket tapasztalsz, figyeld meg ítelkezés mentesen. 

Például, ha idegesnek érzed magad, egyszerűen állapítsd meg, hogy „Tudomásul veszem, hogy most 

ideges vagyok”. Nincs szükség az érzés további megítélésére, sem pedig a megváltoztatására.  

A Mindfulness előnyei 

- Csökkenti a szorongás és depresszió tüneteit 

- Javítja a memória, koncentráció és más mentális tevékenységek feldolgozási sebességét 

- Javítja a stresszes helyzetekhez való alkalmazkodási képességet 

- Magasabb kapcsolati elégedettséget eredményez 

- Csökkenti a ruminációt (ismétlődően ugyanazon a problémán vagy gondolaton rágódás) 

-  Javítja az érzelemszabályozási képességet 
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Mindfulness gyakorlatok 

Fontos: A Mindfulness inkább egy lelki állapot mintsem egy adott gyakorlat vagy tevékenység. 

Azonban gyakorlás nélkül ezt a mindful (tudatos jelenlét) állapotot nehéz elérni. A következő 

technikák célja, hogy segítséget nyújtsanak a gyakorlásban.  

 

Mindfulness Meditáció 

Ülj le kényelmesen és kezdj el figyelni a 

légzésedre. Tudatosítsd magadban azt a fizikai 

érzést, ahogy a levegő beáramlik a tüdődbe, 

majd amikor lassan távozik onnan. Ha a 

gondolataid eközben elkalandoznak - 

valószínűleg el fognak- egyszerűen csak fogadd 

el, és fordítsd vissza a figyelmed a légzésedre.  

 

Mindfulness Séta 

Séta közben nagyszerűen gyakorolható a 

mindfulness. Kezdd azzal, hogy megfigyeled a 

tested mozgását és az azt kísérő érzéseket 

minden egyes lépésed során. Ezután terjeszd ki 

tudatos figyelmed a környezetedre. Mit látsz? 

Mit hallasz? Milyen szagokat érzel? Milyen 

érzések vannak benned? Ezt a gyakorlatot 

alkalmazhatod más napi tevékenységeid során 

is.  

Test Vizsgálat 

Fordíts különös figyelmet a testedben zajló 

fizikai érzetekre. Kezdd a talpaddal és haladj 

felfelé a lábaidon, ágyékodon át a hasadon, 

mellkasodon, hátadon, vállaidon, karjaidon és 

kezeiden keresztül a nyakad és az arcod felé. 

Minden testrészeden időzz el (kb.15 

másodperctől 60 másodpercig tartó ideig). 

 

Öt Érzék 

Tudatosan törekedj arra, hogy észrevedd a jelen 

pillanatot az érzékeiden keresztül:  

Végy észre: 

- 5 dolgot, amit látsz,  

- 4 dolgot, amit érzel 

- 3 dolgot, amit hallasz 

- 2 dolgot, aminek érzed az ízét 

- 1 dolgot, aminek érzed a szagát/illatát 
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Gondolataid és érzelmeid megfigyelése egy folyóban 

Ülj vagy feküdj le kényelmesen, és csukd be a szemeidet! Képzeletedben jelenítsd meg magad, ahogy 

egy sekély folyó partján állsz. A víz a térdedig ér és egy gyengéd áramlat lökdösi a lábaidat. Ahogy ott 

állsz a folyóban, figyeld a gondolataidat és érzéseidet, ahogy azok lassan lebegni kezdenek a folyó 

felszínén, majd elsiklanak melletted a hullámokon. Ne próbáld megtartani vagy elkapni őket miközben 

a víz felszínén lebegnek, egyszerűen csak figyeld, ahogy úsznak lefelé a folyón. Ha azon kapod magad, 

hogy egy gondolat vagy érzés nem enged el, és te is úszol vele együtt a folyóban, ahelyett, hogy csak 

figyelnéd, ahogy távolodik tőled, állj vissza a folyóba, ahogy a gyakorlat elején tetted.  Hozd vissza a 

figyelmed és összpontosíts ismét a megfigyelésre. Amennyire csak lehet, engedd a gondolataidat és 

érzéseidet szabadon, ítelkezésmentesen áramolni, de tudatosítsd jelenlétüket.  

 

 

Gondolataid és érzelmeid megfigyelése egy felhőben 

Ez egy másik módja a gyakorlat kivitelezésének: Képzeld el magad, ahogy a fűben fekszel, és a bolyhos, 

fehér felhőket figyeled az égen. Minden felhőben láthatsz egy olyan gondolatot vagy érzést, ami éppen 

hatással van rád. Figyeld meg mindegyik gondolatot vagy érzést, ahogyan lassan tovább lebegnek az 

égen. Ne minősítsd, és ne címkézd őket, csak figyeld őket, ahogyan átsuhannak az elmédben. Ne 

ragaszkodj egyik gondolathoz vagy érzéshez sem, és azt se engedd, hogy valamelyik gondolat vagy 

érzés elragadjon, csak figyeld őket. Ha mégis azt veszed észre, hogy valamelyik gondolat vagy érzés 

felhő magával ragadott, hozd vissza magad a fűben fekvő állapotodhoz. Ha úgy érzed, hogy a 

figyelmed elkalandozik a gyakorlattól, hozd vissza azt a kezdeti figyelő állapotba, anélkül, hogy 

minősítenéd magad.  
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A hullám készség: mindfulness az érzelmek hullámain 

 
 

Tapasztald meg az érzelmed 

- Figyeld meg az érzést. 

- Lépj hátra egyet és csak tudatosítsd. 

- Ne ragadj bele. 

- Gondolj rá úgy, mint egy hullámra, ami jön és megy.  

- Ne próbáld eltolni magadtól és ne próbálj szabadulni tőle.  

- De ne is kapaszkodj bele. 

 

A testi érzetek mindfulness gyakorlata 

- Azonosítsd, hogy a testedben hol tapasztalsz érzelmi hatásokat  

- Tapasztald meg az érzéseket a lehető legteljesebben  

 

Ne feledd: az érzelmed az nem te vagy 

- Nem kell cselekvéssel reagálnod az érzésre. 

- Emlékezz azokra az alkalmakra, amikor máshogy éreztél.  

 

Ne minősítsd az érzelmeid 

- A teljes lényed részeként fogadd el őket. 

- Adj nevet az érzésnek és hívd meg vacsorára. 

- Gyakorold a hajlandóságot arra, hogy megtapasztald az érzelmeid.  
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Ha túl sok időt töltünk az elménkben, a sok agyalás, gondolkodás stresszt okoz. Mindig vannak új 

dolgok, amelyek miatt aggódhatunk, beszélgetések, amelyeket magunkban újra és újra lejátszunk vagy 

elpróbálunk, tervezendő elfoglaltságok. Kutatások szerint, amikor a pillanatban élsz – vagyis amikor 

kikapcsolod az agyad és tudatában vagy a környezetednek – általában boldogabbnak érzed magad és 

csökken a stressz-szinted. Elegendő gyakorlással meg tudod tanulni jobban szabályozni a gondolataid 

és az érzéseid. Alább néhány technikát mutatunk be ennek elérésére. 

Mindful cselekvés 

Egy mindful cselekvés célja, hogy a gondolataidat a jelen pillanatba hozd. Hogy gyakorolhasd, először 

válassz bármilyen olyan tevékenységet, amikor észre szoktad venni, hogy folyton elkalandozik a 

gondolatod. Ez lehet például az, amikor hazafele utazol, miközben házimunkát végzel, vagy bármi más. 

A következő alkalommal, mikor a kiválasztott tevékenységet végzed, figyeld meg az összes érzékedet. 

Alább a sétára hozunk egy példát. A legjobb, ha egy rendszeresen végzett tevékenységet választasz, mert 

így biztosan minden nap gyakorolsz. 

Látás 
Ahogyan elhagyod az otthonod, azonnal észreveszed a fényes kék eget, a fákat, az üres 
utcákat. Közelebbre pillantva virágokat veszel észre a járda mentén, melyek a lágy szellő 
hatására oldalra billegnek néhány pillanatonként. 

Hallás 
Minden alkalommal, amikor a szellő fúj, hallod a levelek suhogását a szélben. 
Alkalmanként egy közeli utcában elhaladó autó zúgását hallod. Madarak csiripelnek 
valahol fent. 

Tapintás 
Érzed a nap melegét és a hűsítő szellőt. Minden egyes lépéssel érzékeled, ahogyan a 
talpad a járdára érkezik, majd onnan elemelkedik. 

Ízlelés 
Séta közben megállsz egy kávéért. Egy pillanatig a szádban tartod az italt, hogy érezd a 
zamatát. 

Szaglás 
Ahogyan a szellő továbbszáll, a virágok és a fák illatát érzed. Ahogyan tovább folytatod a 
sétád, egy szomszédos otthon frissen vágott füvének illatát érzed meg. 

 

Mélylégzés 

A mélylégzés egy egyszerű technika, mely kiválóan alkalmas az érzelmek kezelésére. Ülj le kényelmesen 
valahova és helyezd a kezedet a hasadra. Lélegezz olyan mélyen, hogy a kezed felemelkedjen és 
leereszkedjen. Képzeld el, hogy megpróbálod teljesen megtölteni levegővel a tüdődet. Minden egyes 
lélegzetvételnél tartson 4 másodpercig a belégzés, újabb 4 másodpercig tartsd bent a levegőt, majd 6 
másodpercen keresztül lélegezd ki. 

 

4 mp belégzés                        4 mp benntartás                          6 mp kilégzés 
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Mindful meditáció 

Amikor a hétköznapi életről van szó, normális, hogy a gondolatok, érzések és élmények gyorsan 

jönnek-mennek a fejünkben. Anélkül, hogy észrevennéd a téged befolyásoló folyamatokat, mondhatsz 

vagy tehetsz dolgokat annak hatására, ahogy érzed magad. A mindfulness meditáció alatt tudatosítod 

ezeket a folyamatokat úgy, hogy mentálisan egy lépéssel hátrébb lépve figyeled magad, és azonosítod 

a gondolataid, érzéseid és fizikai érzékeid. 

 
kép forrása: dreamstime.com 

1. Találj egy olyan helyet a gyakorláshoz, ahol nincs túl sok zaj és nem terelődik el a 
figyelmed. 

2. Ülj le egy párnára, a földre vagy egy székre. Ülj annyira egyenesen, hogy könnyedén tudj 
lélegezni, de ne túlságosan egyenesen, hogy az kényelmetlen legyen számodra. 

3. Fordítsd a figyelmedet a lélegzetedre. Vedd észre, ahogyan a levegő a testedbe áramlik és a 
tüdődbe ér. Figyeld meg, mit érzel a testedben, és azt is, milyen, ahogyan a levegő kiáramlik a 
tüdődből. Továbbra is összpontosíts a légzéseddel kapcsolatos érzésekre. 

4. Ahogyan gyakorolsz, az elméd elkalandozik. Próbálj meg nem ítélkezni a gondolataid felett – 
egyszerűen csak fogadd el azok megjelenését. Vedd észre, mint egy külső szemlélő: „Van egy 
gondolatom.” Ugyanez történik az érzésekkel is. Ha szomorúságot, aggodalmat, boldogságot 
vagy izgatottságot észlelsz, figyeld meg, hogyan érződnek a testedben. Azonosítsd, mit érzel, 
még akkor is, ha az egy kényelmetlen érzés. Egyszerűen csak vedd észre: „Én így érzek.” 

5. Amikor egy gondolat vagy egy érzés megjelenik, irányítsd vissza a figyelmedet a légzésedre és a 
testedre. 

6. Gyakorolj legalább 10-15 percet. Ha tapasztaltabb vagy, célozd meg a 30 percet. 
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TOVÁBBI 

KÉRDÉSEK 
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Mi számít tipikusnak egy serdülőnél,  

és mi az, ami aggodalomra adhat okot? 
 

TIPIKUS NEM TIPIKUS: AGGODALOMRA 
AD OKOT 

1. Gyakoribb hangulatingadozások 

Intenzív, fájdalmas, hosszan elhúzódó 
hangulatok, major depresszió vagy 
pánikrohamok, önsértés vagy öngyilkossági 
gondolatok 

2. Megnövekedett éntudatosság, annak az 
érzése, hogy ,,színpadon van”, mindenki őt 
nézi, megnövekedett figyelmi fókusz a 
testképre. 

Szociális fóbia vagy visszahúzódás; 
perfekcionizmus és irreális mércék; falás, 
hashajtás vagy korlátozott étkezés; 
megszállottja a higiéniának vagy 
elhanyagolja azt. 

3. Halogatás fokozódása 

Többszörösen elterelődik, emiatt nem 
képes befejezni a házi feladatát vagy 
projekteket, az összpontosítás hiánya, mely 
akadályozza a mindennapi munkát vagy 
feladatokat, rendszeresen elkésik a 
találkozókról 

4.Megnövekedett szülő-serdülő konfliktus Verbális vagy fizikai agresszió, elszökés 

5. Drogok, alkohol vagy cigaretta 
kipróbálása 

Szerabúzus, drogok árusítása, szerhasználó 
kortárscsoport 

6. Fokozott sérülékenységérzés (mely 
fokozott élménykereséshez vagy 
kockázatvállaláshoz vezethet) 

Többszöri balesetek; fegyveres 
összecsapások; jelentős kockázatvállalás (pl. 
metrón történő szörfölés, ittas vezetés vagy 
sms-ezés vezetés közben), letartóztatás 

7. Feszültséggel teli átmenetel 
középiskolába vagy gimnáziumba 

Iskola elutasítása; zaklató viselkedés 
(bullying) vagy ő maga az, akit zaklatnak; 
iskolához vagy kortársakhoz való 
kapcsolódás hiánya; iskolakerülés, bukás, 
lemorzsolódás 

8. Fokozott vitatkozói hajlam, eszmeiség 
és kriticizmus, ítélkezés, véleményhez való 
ragaszkodás 

A társas szabályok és normák lázadó 
megkérdőjelezése; bonyodalom okozása a 
családtagoknak, tanároknak vagy másoknak, 
akik megkövetelik a tekintélyt a serdülőtől 
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TIPIKUS NEM TIPIKUS: AGGODALOMRA AD 
OKOT 

9. Fokozott szexuális érés; szexuális 
érdeklődés vagy kísérletezés 

Szexuális promiszkuitás, több partner, 
kockázatos szexuális viselkedés, terhesség 

10. Stresszessé válni a mindennapi 
döntéshozástól 

Megbénulni döntésképtelenséggel 

11. Fokozott vágy a privát szféra iránt 
Családtól való izoláció; akadozik vagy 
megszűnik a kommunikáció, rendszeres 
hazudozás és dolgok rejtegetése 

12. Erős érdeklődés a technológia iránt; 
szociális média 

Napi sok órányi számítógép előtt töltött idő, 
magas kockázatot jelentő vagy negatív 
érzelmeket kiváltó weboldalakon; alkalmi 
online találkozók partnerekkel; túl sok minden 
felfedése (pl. „sexting”, túlságosan személyes 
posztok a Facebookon, Tumblr-ön, 
Instagramon, blogban) 

13. Rendetlen szoba 
Régi, rothadó étel; a serdülő nem képes 
megtalálni az alapvető tárgyait; krónikusan 
koszos ruhák hevernek a padlón 

14. Későbbre tolódott alvási ciklus 
(késztetés az ,,éjjeli bagoly”-ságra és 
hétvégente a későn ébredésre) 

Gyakran van fent egész éjszaka; majdnem 
egész nap alszik hétvégéken; rendszeresen 
elkésik (vagy kimarad) az iskolából az alvási 
ritmusa miatt 
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Mi a függőség? 
Függőség: egy olyan betegség, amikor egy szert annak ellenére folyamatosan használ valaki, hogy az 

komoly problémákat okoz, mint például a használat feletti kontroll elvesztését, egészségi problémákat 

vagy negatív társas következményeket. 

A függőség jelei 

 

Tények a függőségről 

 A függőség egy betegség. Változást idéz elő az agyi struktúrában és funkciókban. Nem gyenge 

akaraterő vagy jellemhiba okozza. 

 A függőség lassan fokozódhat és nem mindig könnyű észrevenni. Sok függő személy továbbra 

is funkcionál az élete néhány területén, azonban problémáik vannak más területeken. 

 A relapszus vagy visszaesés azt jelenti, hogy az illető egy józan időszak után visszatér a 

rendszeres szerhasználathoz. A lapszus vagy botlás ezzel szemben egy egyszeri esetet takar, 

anélkül, hogy visszatérne a régi szerhasználati szokásokhoz. 

 Visszaesés a gyógyulás ideje alatt bármikor bekövetkezhet, mely egy életre szóló folyamat. Akik 

éppen gyógyulnak, fokozottan veszélyeztetettek stresszes időszakokban. 

A függőség kezelése 

 

 
 

 
 

A szerhasználat feletti kontroll elvesztése 

 többet szert használ, mint amennyit 

szándékozott volna 

 nehézség a szerhasználat csökkentésében 

 jelentős mennyiségű időt tölt a szer 

megszerzésével, használatával vagy a 

hatásaiból történő felépüléssel 

 sóvárgás: erős vágy a szer használatára 

Társas / foglalkozásbeli problémák 

 nem teljesíti a fő feladatait a munkahelyen, 

iskolában vagy otthon 

 folyamatos használat okozta társas 

problémák 

 fontos társas vagy foglalkozásbeli 

tevékenységek lecsökkentése vagy 

abbahagyása 

Kockázatos használat 

 fizikailag veszélyes helyzetekben történő 

szerhasználat 

 a folyamatos szerhasználatból eredő fizikai 

vagy pszichológiai problémák 

Fizikai hatások 

 tolerancia kialakulása: a kívánt hatás 

eléréséhez egyre több szerre van szüksége 

 elvonási tünetek: fizikai vagy 

pszichológiai tünetek jelentkezése, mikor 

nem használod a szert 

Egyéni terápia 

Egy terapeuta segít abban, 

hogy a szerrel kapcsolatos 

gondolataidat és 

viselkedésedet 

megváltoztasd, és fokozd a 

változásra való motivációdat. 

Csoportterápia 

Egy terapeuta vezetésével 

a csoporttagok bíztatják és 

támogatják egymást azért, 

hogy jelentőségteljes 

változást érjenek el az 

életünkben. 

Támogató 

csoportok 

Találkozhatsz szintén 

gyógyuló társakkal és 

szerektől mentes 

társas környezetnek 

lehetsz a tagja. 

Gyógyszeres kezelés 

Specifikus esetekben 

használják a tünetek 

kezelésére, mely akkor 

hatékony, amikor 

terápiával 

kombinálják. 
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Megküzdési készségek 

 

Társas támogatás 

Kevés dolog olyan hatékony, mint egy támogató ember, aki mögötted áll. Már csak a tudat is, hogy a 

barátok, a család vagy akár egy csoporttag vagy szponzor szorít neked, mindent megváltoztathat. 

Elterelések 

A sóvárgás kegyetlen érzés. Csak nőnek és nőnek, gyötörve az akaraterődet, követelve, hogy visszaess. 

Egy sóvárgás közepén úgy tűnhet, nincs menekvés a szerhasználat elől. De idővel, ha ellenállsz, a 

sóvárgás enyhülni kezd. Végül teljesen eltűnik. A legtöbb sóvárgás a kezdetüktől számított egy órán 

belül abbamarad. 

Az elterelések célja, hogy időt nyerj magadnak egy sóvárgás alatt. Ha eltereled a figyelmed csak egy óra 

erejéig, sokkal jobb esélyed lesz a visszaesés elkerülésére. Sorolj fel egy sor tevékenységet, melyekben 

őszintén örömödet leled, s melyek távol tartanak attól, ami megkísért. 

  

Napi társas támogatás 

A társas támasz többet jelent annál, mint hogy krízis idején van kit hívnunk. Az 

erős kapcsolatokkal rendelkező emberek ellenállóbbak, amikor az élet 

akadályaival szembekerülnek, és nagyobb valószínűséggel győzik le a függőséget. 

Erősítsd meg hát a kapcsolataidat, vegyél részt támogató csoportokban és köss új 

barátságokat. 

Társas támogatás krízis idején 

Krízis idején hasznos, ha van egy személy, akire számíthatsz, ha támogatásra van 

szükséged – valaki, akit segítségül hívhatsz, aki segíteni fog neked átbeszélni a 

helyzetet. Készíts egy listát azokról az emberekről, akikkel felveheted a 

kapcsolatot ezekben a helyzetekben, és arról is, hogyan érheted őket el. 

Elterelésre ötletek 

sétálni egyet könyvet olvasni sportolni zenét hallgatni 

filmet nézni gyakorolni egy 

hobbit 

futni takarítani vagy 

rendszerezni 

kerti munkát 

végezni 

rajzolni vagy 

festeni 

kézműveskedni főzni vagy sütni 

játszani egy játékot 
 

biciklizni írni vagy naplót 

vezetni 

hosszú fürdőt 

venni 

hangszeren játszani 
 

felhívni egy 

barátot 

súlyt emelni úszni menni 

túrázni a 

természetben 
 

fotózni háziállattal 

játszani 

átrendezni egy 

szobát 
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Társas támogatás  
A társas támogatás a család, barátok, csoportok és közösségek által nyújtott segítséget jelenti. Ez a 

segítség érzelmi, kézzelfogható, információs és szociális szükségleteket elégíthet ki. 

 

A társas támogatás előnyei 

 jobb fizikai egészség 

  

 stressz elleni nagyobb 

ellenállóképesség 

 jobb önbecsülés 

 biztonságérzet  jobb mentális jóllét  nagyobb élettel való 

elégedettség 

 

 

A társas támogatás fajtái 

 

Érzelmi támogatás: Segít az érzelmek kezelésében, mint a stressz, harag vagy depresszió. Ez a 

támogatás mások problémáinak meghallgatását és empátia mutatását foglalja magában. 

Kézzelfogható támogatás: Gyakorlati problémákban nyújt segítséget, mint a pénzügyi 

támogatás, munkahelyi fuvar biztosítása vagy gyermeknevelési segítség. 

Információs támogatás: Információnyújtással segít megoldani egy problémát vagy túljutni egy 

kihíváson. Tanácsot vagy hasznos forrásokról szóló információkat foglal magában. 

Társas szükségletek: Az alapvető társas szükségletek kielégítése, mint amilyen például a 

szeretet, a valahová tartozás és a kapcsolódás. Ez segíti a biztonság- és elégedettségérzés 

biztosítását. 

Társas támogatás kiépítése 

 

Légy jelen a meglévő kapcsolataidban. Keresd fel a barátokat és a családot. Kezeld 

prioritásként a legfontosabb kapcsolataidat, még akkor is, ha az életed egyéb területei lefoglalnak. 

Növeld a közösségekbe való bevonódást. Vegyél részt hobbicsoportokban vagy vallásos 

csoportokban. Ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy hozzád hasonló gondolkodású emberekkel 

találkozz, és kiépíts egy új támogató rendszert. 

Vegyél részt támogató csoportokban. Lépj kapcsolatba azokkal, akik hasonló problémákkal 

vagy élethelyzettel küzdenek. Jutalmazó érzés tud lenni megosztani a saját történetedet és támaszt 

nyújtani másoknak. 

Igényelj szakértői támogatást. Orvosok, terapeuták, szociális munkások és egyéb szakemberek 

segíthetnek megoldani a bonyolultabb problémáidat, vagy amelyekkel túl nehéz lenne egyedül 

megbírkóznod. 
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Társas támogatás 

   

Sorolj fel három személyt, csoportot vagy közösséget, amelyek társas támogatást 

nyújtanak neked. 

Támogatás #1 

____________________________________________________________________ 

Támogatás #2 

____________________________________________________________________ 

Támogatás #3 

____________________________________________________________________ 

 

 Írd le, hogyan segítenek téged, vagy hogyan tudnának segíteni neked érzelmi, 

praktikus, információs és/vagy társas szükségleteid terén. 

Támogatás #1 

 

____________________________________________________________________ 

Támogatás #2 

 

____________________________________________________________________ 

Támogatás #3 

 

____________________________________________________________________ 

 

Sorolj fel bármilyen akadályt, amelynek révén nem teljesen tudtad kihasználni az 

összes támogatásodat. 

Támogatás #1 

____________________________________________________________________ 

Támogatás #2 

____________________________________________________________________ 

Támogatás #3 

____________________________________________________________________ 
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Társas támogatás 

 

 

  
Milyen konkrét lépéseket tudnál tenni, hogy jobban hasznosítsd a támogatási 

lehetőségeidet? 

Támogatás #1 

 

___________________________________________________________________ 

Támogatás #2 

 

___________________________________________________________________ 

Támogatás #3 

 

___________________________________________________________________ 

 

A támogatóid hogyan tudnak segíteni neked egy jelenlegi problémával 

kapcsolatosan? 

Támogatás #1 

 

___________________________________________________________________ 

Támogatás #2 

 

___________________________________________________________________ 

Támogatás #3 

 

___________________________________________________________________ 
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