
Örülök, hogy fontos számodra a lelki fejlődés és köszönöm,
hogy érdeklődsz munkásságom iránt. Szeretettel nyújtom át
ezt a kis tippcsokrot a boldog hétköznapokért. Kívánom, hogy
a tippek alkalmazása váljék minél nagyobb hasznodra.

 
Szeretettel: 

Wanda 
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Kezd önmagaddal!
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Általános tapasztalat, hogy
felnőtt korban, amikor már
gyermekeink is vannak, és
nagyobb felelősség hárul ránk
szülőként, akkor elfelejtünk
kikapcsolódni, lazítani. A
teendők sokaságának
megoldásán, a számlák
kifizetésén jár az agyunk, és
átkapcsolunk egy
problémamegoldó üzemmódba,
ugyanakkor az új helyzetből
kifolyólag a napi stressz is
fokozottabb, így aztán nehezen
lazulunk el, amikor végre volna
egy kis szabadidő. Hozott
családi mintáink is jócskán
befolyásolhatják azt a működési
módot, hogy nőként előbb
mindent el kell rendeznünk
magunk körül, ha pihenni,
kikapcsolódni szeretnénk, holott
tudjuk, hogy ilyen állapot
tulajdonképpen szinte 
nincs is, mindig marad
valamilyen megoldani való
feladat, vagy újabb és újabb
teendők jönnek. 

Pedig nagyon is szükségünk
volna időről-időre lazítani, egy
kis énidőre, arra, hogy egyedül
is képesek legyünk
önmagunkat boldoggá tenni…,
hiszen amikor boldogok
vagyunk, az egyértelműen
hatással van az életünk szinte
minden területére: jobb a
hangulatunk, nagyobb a
stressztűrésünk, feléled
bennünk a kreativitás is, és
pozitívabban látjuk a jövőt.
Ezért is fontos öngondoskodni.
Tegyél hát meg mindent, hogy
minél több boldogság költözzön
be az életedbe! 

Ehhez hoztam pár tippet!

Bevezetés

A boldogság tan
ulható!

B E V E Z E T É S



Nagy a nyomás a közösségi
médiából, hogy LÉGY
TÖKÉLETES SZÜLŐ! Ez
azonban lehetetlen, és nem
is a valóság! Ebben a
vírusos helyzetben most
még fokozottabban
érvényes az, hogy elegendő
"elég jó szülőnek lenni"!

Ezzel csökkenthetjük a
feszültséget önmagunkban,
a családi rendszerünkben,
hiszen a sok-sok elvárás
sok-sok csalódáshoz vezet.

Hogy hogyan tehetjük meg
mindezt?

Vegyük figyelembe a
jelenlegi plusz
stresszhatásokat, és mind
magunk felé, mind
gyermekeink felé forduljunk
nagyobb empátiával,
türelemmel, legyünk adott
esetben megértőbbek,
nagyvonalúbbak!

Ne felejtsd el, nem
szükséges a maximumra
törekedned, ebben a
szenzitív időszakban talán
még többet ér a valódi
kapcsolódás kialakítása,
elmélyítése!

1.Tipp: T Ö R E K E D J Ü N K  E L É G  J Ó

S Z Ü L Ő N E K  L E N N I !

Elég jó va
gy!



 
Ne felejts el gondoskodni a saját

igényeidről is! Az énidő az
önmagunkra fordított minőségi
időt jelenti. A saját magunkkal

eltöltött idő alatt bármit
csinálhatunk, ami örömet okoz

számunkra, feltölt, de az is lehet,
hogy éppen arra vágyunk, hogy

ne csináljunk semmit.
Különösen fontos, hogy a

gyermekeink mellett is
szervezzünk énidőt magunknak.

Gondoskodjunk heti egy-két
alkalom szabad óráról, amikor

nyugodtan tudunk például
olvasni, vagy akár naplót írni,

vagy valamilyen feltöltő
tevékenységet végezni. 

 

A magyar családfákat hosszú
ideje tanulmányozva azt

tapasztalom, hogy az anyukák
a női felmenőiktől nem látták,
illetve nem tanulhatták meg,
hogyan lehet igazán pihenni..

Egyfajta nyugtalanság jellemez
sokakat; úgy érzik, mindig
tenni-venni kell, vagy csak

bűntudattal képesek lazítani,
mintha az embernek nem lenne

joga ahhoz, hogy pihenjen.
Nem ritkán ez átcsap

mártírkodásba - nem kevés
párkapcsolati és családi

problémát okozva.

 
Az énidő lényege a

kikapcsolódás. 
Önmagában nem tekinthető
énidőnek, hogy ha mondjuk

egyedül töltjük a hétvégét, vagy
valamilyen rutin munkát végzünk
(mosás, főzés, takarítás) egyedül.

Az énidő lényege, hogy
magunkkal foglalkozunk, és azt

csináljuk, amire igazán vágyunk,
befelé figyelve magunkra

fordítjuk a fókuszt. 
 

Tedd fel magadnak őszintén a
kérdést, hogy mihez is van

igazán kedved?
 

2.Tipp:
SZENTELJ ÖNMAGADRA IDŐT,
AZAZ
       
LEGYEN ELÉG ÉNIDŐD! Énidőm... 



A legtöbb ember, amikor
egyedül marad, akkor is
körbeveszi magát valamilyen
zajjal, például a háttérben
megy a tv, vagy zene, amikor
meg már tudatosabbak
vagyunk, akkor - persze ez
már egy jó kezdeti irány -
előadásokat hallgatunk még
szabadidőnkben is. A média
amúgy is ezt sugallja: képezd
magad, ha jobbá akarsz
válni, sőt jobbá kell vállnod
Azonban ez a folyamatos
külső zaj okozza azt, hogy
nem része életünknek a
valódi csend, pedig ha 

Te hogyan vagy a csenddel? 

3.Tipp: TAPASZTALD MEG A
CSEND EREJÉT!!

Ha elcsendesedünk néhány
percre és megfigyeljük
gondolatainkat, észlelhetjük,
hogy milyen nagy zaj van
belül, folyamatosan folyik
bennünk egy belső párbeszéd,
vagy a problémáinkat vagy
megoldandó feladatainkat
elemezgetjük gondolatban,
észleljük, mennyire rosszul
érezzük magunkat és
szembesülünk lelkünk
kiáltásaival.

beépítjük a csendes perceket,
órákat a napjainkba,
lehetőségünk lesz megfigyelni
és tisztítani a gondolatainkat. 

Ez az elején igazán ijesztő tud
lenni, de nem kell megijedned,
az, hogy tudatosítod, hogy
ilyen érzések vannak benned,
már egy jó út. 

Csend, új útam...



A csend ereje

Érdemes rászánni az időt, és
úgymond kívülről megfigyelni
magunkat, gondolatainkat,
érzéseinket. Ítélkezés nélkül 
rálátva a bennünk zajló
gondolatokra, érzésekre, máris
egy másik tudatállapotba kerülünk
és kis idővel ez a zaj is
elcsendesül, vagy kevésbé
intenzívvé válik. Ilyenkor fontos
tudatosítani, hogy ez a bennünk
hangoskodó gondolatfolyam
valójában nem mi vagyunk, hanem
csak elménk zaja és nincs más
teendőnk, mint ezt a folyamatot
észrevenni és megengedni
létezését, majd egy-egy légzéssel
kifújni magunkból. Ezzel
áthelyeződik a fókuszunk, és ahol
a fókusz, ott az energia. 
Légy türelmes magaddal, nem
szükséges siettetni a történéseket,
és kis gyakorlással eljutsz odáig,
hogy egyre inkább igényelni fogod
ezeket a csendes elvonulásokat,
amellyel tulajdonképpen meg is
alapozod a következő pontban
részletezett dolgot, vagyis a
meditációt.

M E D I T Á L J !
4.Tipp:

A mditációtól sokan tartanak, mert
az az elképzelésük, hogy
jógaülésben, egy megfeszített
pózban, egyenes gerinccel kell
ülni, és igyekezni elérni, hogy
semmire se gondoljunk. Pedig a
meditáció célja pont az
ellenkezője, vagyis testünk-
elménk ellazítása, megfigyelése. 
Különösen akkor fontos beépíteni
a napi rutinba a meditációt, ha
sokat rohansz, szorongsz és
stresszes vagy. Itt is fontos a
fokozatosság. Teljesen megfelelő,
ha naponta 5 percet rászánsz arra,
hogy kényelmesen leülj, vagy
lefeküdj és közben figyeled,
hogyan áramlik a levegő a
tüdődbe, és hogyan áramlik ki. 

Több vizsgálat bizonyította már,
hogy a meditáció után
nyugodtabbnak, elégedettebbnek
érezzük magunkat, illetve nagyobb
tudatosságot, empátiát érzékelünk
magunkban. Idővel egyre többször  
megtapasztalhatjuk, hogy egy-egy
ilyen lazítás után egyszer csak
beugranak azok a megoldások,
amelyeken előtte akár napokig
rugóztunk, tehát kreativitásunk is
élénkebben működik. 

 Divat manapság a “tudatosság,
tudatos” szavak használata, és a
meditáció is efelé visz, de nem kell
semmi bonyolultra gondolni,
igazából testünk és gondolataink
ítélkezés nélküli megfigyelését
jelenti, vagyis semmi mást nem
teszünk közben, csak gyengéden
megfigyeljük, mi is zajlik éppen
bennünk és megértjük
gondolatainkat, belső
folyamatainkat. Tehát nem az a
cél, hogy a gondolataidat leállítsd,
ez tulajdonképpen lehetetlen
vállalkozás, hanem csak a
megfigyelés. 



Ha próbáltad már,
biztosan tapasztaltad,
hogy ha le akarod
állítani a
gondolataidat, pár
perc szünet után,
szinte berobbannak
ismét és elárasztják
elmédet, ugyanakkor
ha csak simán
megfigyeled őket,
akkor csak
továbbáramolnak és a
légzésedet figyelve le
is lassulnak. 

 Ezt a kis gyakorlatot
elvégezve tulajdonképpen
megteszed a lényeget,
vagyis hogy a jelen
pillanatra helyezed a
figyelmed, vagyis a
MOST-ban vagy, megéled
a jelen pillanatot. 
A meditáció tehát
mindenki számára
jótékony hatású, könnyen
elsajátítható, mindegy,
hogy kezdők vagyunk,
vagy haladók, sőt tanítsuk
meg rá gyermekeinket is,
ők is könnyebben
viselhetik így a jelenlegi
helyzetet. 

Lélegzem...



Itt és most...
Mi kell hozzá?

A meditáció körülményeit sem kell
túlbonyolítani. Csak három dolog
szükséges hozzá, egy kényelmes hely, 
a zavaró körülmények kiiktatása, illetve
türelem önmagunk irányába, miközben
végezzük.

Hogyan csináljuk?

Egyszerűen kezdjük a légzésünk
figyelésével. Miután elolvastad ezt a pár
soros bekezdést, kezdhetsz is gyakorolni.
Ülj le kényelmesen, hunyd be a szemed,
hogy kizárd a külvilágot, és koncentrálj a
be- és kilégzésre. Végy egy nagy levegőt!
Tested melyik részén érzed a legjobban?
A mellkasban, a hasban? Csak figyeld
meg! Utána szép lassan lélegezz ki. Majd
ismételd néhányszor a folyamatot. Nem
baj, ha gondolodataid elkalandoznak
közben, csak irányítsd vissza a
figyelmedet, és ismételd néhány percig a
gyakorlatot, ha pedig úgy érzed, a végén
nyisd ki a szemed.



Hiszek a változásban, a
változtatás
képességében, abban,
hogy a
szemléletfejlődés, új
gondolkodásmód
gyakorlása pozitív
változásokat jelent a
mindennapokban.
Hiszek abban, hogy a
boldogság tanulható!
Abban is, hogy az eddigi
- akár 20-30-40 éve tartó
- működésünk ellenére
is van lehetőségünk
tartósan megváltozni és
jobban működni.

Hálás vagyok
...

5.Tipp:
HÁLA

 A hála az, hogy hálát
adunk emberekért,
szolgáltatásokért,
termékekért, az életért
vagy önmagunkért. A
hálagyakorlás nagyszerű
módja életünk
átformálásának, emellett
pedig az öngondoskodás
egy fantasztikus módja -
melyet most te is
megtapasztalhatsz.



 
Vezethetsz akár
hálanaplót is, de
megteheted, hogy
szokásoddá teszed,
hogy elalvás előtt
számba veszed a napi
dolgokat, pozitívumokat
és hálát gyakorolhatsz.
A hála segít meglátni az
apró örömöket, ezáltal
egyre elégedettebbnek
érezzük magunkat.

 Egy további hálagyakorlatot hoztam:

RAKJ KI HÁLA IDÉZETEKET POST IT-ON!

Melyek a kedvenc hálával kapcsolatos idézeteid?
Ha még nincsenek, kutakodj egy kicsit és tedd
közzé azokat az otthoni tükrökre például vagy más
jól látható helyekre, esetleg a noteszodba. 
Ezek az idézetek apró emlékeztetők arra, hogy
hálás legyél a körülötted élőknek és önmagadnak!
Ne felejts el minél többször rájuk nézni,
emlékeztetni önmagad.

Minden nap...

Te miért vagy hálás 
az életedben?



 

A játékosság, mint
kompetencia van számon
tartva a pszichológiában.
A játékos ember keresi a
kihívásokat, melyek a
személyisége fejlődési
lehetőségeit próbára
teszik, és örömmel küzd
meg az akadályokkal
olyan tevékenységekben
is, amelyekben az
eredményesség nem
motiválja. 
Kíváncsiság és
nyitottság jellemzi az új
helyzetekre.

 A játéknak pozitív, az
életet gazdagító
tevékenységként való
felfogása, belső késztetés
a játékra.
Az életben játékosnak
lenni azt jelenti, hogy
egyfajta könnyed,
kíváncsi energiával
létezünk, és éljük meg a
mindennapokat. Ilyen az
örömteli élet. Amikor nem
ragadunk bele egy-egy
élethelyzetbe, hanem
továbblépünk, és arra
figyelünk, mit hozhatunk
ki belőle, ha már
létrehoztuk.

6.Tipp:
Őrizd meg a

 játékosságodat!  

 
"Boldog az az ember, aki képes
megőrizni gyermeki lényét, aki

nyitott a külvilág benyomásaira és
apróságoknak is örülni tud." 

 
Margit Sandem

  



És nem valami izzadtságszagú
módon, hanem lazán, mintha
nem lenne tétje. Valójában
nincs is. Ha belegondolunk, mi
az aminek tétje van? Hiszen
mindig van folytatás, mindig
van továbblépésre lehetőség,
és ha nem zárjuk el magunkat
előle, akkor meg is fogjuk látni.

Legyenek tehát örömteli
pillanataid és a humorod se
hagyjon el!

Vedd könnyedén..



Az ÖNBECSÜLÉS mindennek az
alapja, hiszen ha ez nincs meg,
akkor hiába vannak céljaink,
nem hisszük el magunkról, hogy
el tudjuk érni őket. Önbecsülés
hiányában hiába próbálunk
eredményeket elérni, mert
szabotálni fogjuk magunkat, és
nem tudjuk elviselni a kudarc
kockázatát, mivel a kudarcot a
saját méltatlanságunk
megerősítésének tartanánk.
Inkább a biztonságot keressük
ilyenkor, pedig hosszú távon
nem árt megmérettetnünk
magunkat, kilépni a
komfortzónánkból!

Önbecsülés helyreállításához
két dolgon mindenképpen
fontos dolgoznunk:
önbizalmunkon és
önelfogadásunkon. Az
önbizalom az abban való hit,
hogy képes vagy leküzdeni az
életben eléd álló nehézségeket.
Az önelfogadás pedig az abban
való hit, hogy történjen bármi,
van lehetőséged egy boldog
embernek lenni.

Szeretnék instant megoldásokat
nyújtani, de sajnos nem
tehetem… Az önbecsülés,
önbizalom, önértékelés
helyreállítása hosszadalmasabb
folyamat, természetesen én is
tudok ebben segíteni.
Azt tapasztalom, hogy a
motivációs könyvek,
pszichológiai témájú előadások
sokat tudnak segíteni a
szemléletváltozásban és
meggyorsítják az egyéni
fejlődési folyamatot.

Remélem, hogy ezek a tippek
segítenek abban, hogy
elkezdődjön a kívánt változás és
napról-napra több örömteli
pillanatot élj át!

+1 Tipp:
Önismeretedben növekedj! 

Ne keseredj el akkor sem, ha
eleinte nehezen megy a
szemléletváltás és a gyakorlati
megvalósítás! Ne feledd, hogy a
régóta meglévő
meggyőződések,
viselkedésminták
megváltoztatása időt vesz
igénybe, és természetes, hogy
nem egyik napról a másikra fog
bekövetkezni a változás. 

Méltó élet...



Az, hogy nyitott vagy a változásra és változtatásra, már önmagában is nagy
eredmény!

A változásban további segítséggel is szolgálhatok - otthonod kényelméből
ONLINE PSZICHOLÓGIAI KONZULTÁCIÓK formájában az eddigi
szemléletváltozásokat és eredményeket megvizsgáljuk, és személyre szabottan
tudunk dolgozni a hozott problémákon, a kívánt célok elérésén.

Itt elolvashatod, hogy nálam milyen az egyéni konzultáció és jelentkezhetsz is rá:

https://www.wandapszichologus.com/konzultacio/

                    Szeretettel várlak!

 

Ajibola Rita Wanda
pszichológus, 
pár- és családterapeuta

Elérhetőségeim: 
wandapszichologus@gmail.com 
https://wandapszichologus.com

Wanda


