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Szeretnél  

elégedett ember lenni? 

Ehhez, lehet hogy meg kell változtatnod  

pár dolgot az életedben! 

De nem tudod mik ezek, és hogyan 

fogj hozzá? 

Segítek benne! 
 

Hol kezdd el a változást? 

Ülj le egy picit, figyelj befelé, és megmutatom merre indulj...  

Szeretettel köszöntelek!

Csete Nia vagyok, személyiségfejlesztő 

tréner, életvezetési tanácsadó, 

önismereti coach. A letölthető "mini" 

tanulmányokat azért hoztam létre, mert 

olyan cikkeket, és érdekességeket 

szeretnék írni neked, melyekkel önfejlesztő tanulásba foghatsz akár az 

otthonodból. 

 

Célom átsegíteni téged az önismereti munka első lépésein. 

 

S ha készen állsz, akkor akár személyesen is találkozhatunk! 
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Tudtad, hogy a hangulatod,  
a kedved, egy bármikor megváltoztatható  

átmeneti állapot csupán? 
 

� Sokan esünk "áldozatául" a körülményeinknek:  

hibáztatunk balszerencsét, rosszindulatú szomszédokat, zsarnok mufurc 

főnököt, társunkat, szüleinket, gyerekeinket, az esőt vagy a hideg téli 

napokat. De ha az önismeret útjára szeretnél lépni, és felelősséget vállalni 

az életedért, akkor nem a körülmények okolása a megoldás! 

! A pozitív beállítottságú ember számára az említett bosszúságok,  

nem többek mint pusztán pillanatnyi állapotok, amikről tudja, hogy 

azokat odébb lehet tenni az útból! Mégpedig a boldogság útjából... 

? S mi történik azokkal az emberekkel, akiknek  

mégis megkeserítik az életüket ezek a bizonyos körülmények? Ők azok, 

akik tudattalanul áldozatként tekintenek magukra. Rabjai olyan erőknek, 

melyekről talán azt hiszik, hogy nincs ellenük mit tenni. A jó hír 

számukra az, hogy ebből az olvasmányból, amit letöltöttél kiderül, hogy 

az élet apró örömeire való fókuszálás, hogyan semlegesíti az ún. 

sorscsapásokat, rossz napokat, büntetéseknek hitt történéseket, és magát 

az áldozati szerepet. Miért fontos ez? Mert amikor ezt a szerepet játszod, 

elfelejted értékelni, hogy élsz, és te magad vagy a csoda! 
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KEZDD A TANULÁST ÖNMAGADDAL! 
 

� A pszichológia szerint két féle beállítottságú ember létezik, a 

dolgokhoz való hozzáállásunk tekintetében. Problémaorientált és 

megoldásközpontú. 

 

1. Először válaszd ki te melyik kategóriába tartozol ennek az 

olvasmánynak a segítségével. 

 

2. Ha megoldásközpontú vagy, tűzd ki célodul - másokat is azzá tenni! 

Tégy szolgálatot szeretteidért! Ha pedig problémaorientált lennél, 

változtass a hozzáállásodon a második letölthető tanulmány 

segítségével. Ne állj önmagad boldogságának útjába! 

 

� Aki az áldozat: 
 
Amikor megjelenik egy olyan élethelyzet, ami 

némi dilemma elé állít minket, akkor a 

problémaorientált ember egyfajta pánik 

reakciót képez az adott körülményben. Majd 

elkezd mindent megmozgatni azért, hogy a 

probléma - élete (vagy napja) szerves részévé váljon.  

Legyen a példánk egy hétköznapi eset, amikor mondjuk ballábbal keltünk 

fel, és úgy éljük meg, hogy már ébredéskor ránk szakadt az egész világ 

fájdalma.  
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Fekszünk a párnán, szemünkkel balra 

sandítunk, meglátjuk hogy hálótársunk 

aznap éjjel - egy rossz álom, és az elfeküdt 

nyakunk - voltak. Odakinn pedig a 

szakadó eső tetőzi ezt a kis légyottot. 

 

Megérezzük a testi tüneteket a nyaknál, felidézzük a frusztrációt az 

álomból, belekapaszkodunk a frontérzékenységbe és jaj annak, aki aznap 

velünk szembe jön. Ráfókuszálunk még reggel ezekre a "miért pont velem 

történik ennyi szerencsétlenség" típusú mondatokra, és az egész napot 

feláldozzuk ennek a problémának az oltárán.  

 

Hirtelen kifut a kávé, elfogy a kenyér, morgolódunk a szomszédokra 

induláskor, 8 órán át tapogatjuk a nyakunkat, húzgáljuk a szánkat a 

kollégáinkra, s jól elrontjuk mindenki kedvét.  

 

Majd haza érve elmeséljük, hogy milyen szörnyű emberekkel kell nekünk 

együtt dolgoznunk, és mennyi-mennyi problémánk van ezen a világon. 

 

Lefekvés előtt belerúgunk az 

esernyőnkbe, majd nyugovóra térünk 

lüktető, háborgó zaklatott lélekkel, és 

azzal a meggyőződéssel, hogy talán el 

vagyunk átkozva... 
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☺ Aki az élete ura: 
 
Mit tesz az imént felsorolt viselkedésünkkel szemben a másik típusú 

ember? Őt megoldásközpontúnak nevezi a pszichológia.  

 

Ez a típus fekszik az ágyban, megérzi, hogy elaludta a nyakát, pár percig 

még lehunyt szemmel neszel, a fájdalom mellett keresni kezd valami jó 

dolgot is. Keze elindul a paplan fölött, végig simít a frissen mosott 

ágyneműn, beleszagol, mosolyogni kezd, és 

jobbra sandít a megoldások felé. Ott látja az 

éjjeli rossz álmot, amit azonnal vagy elmond 

valakinek (kiventilál) vagy gondosan beleír a 

naplójába. Kirészletezve ezzel az 

álomképeket, átgondolva, semlegesítve a rossz mivoltát annak. Majd 

eltűnődik még indulás előtt, hogy vajon milyen izgalmas dolgot akart 

neki üzenni ez az álom?!  

 

Mielőtt kikelne az ágyból, döntést hoz. Eldönti, hogy boldogsága, jókedve 

útjába nem állhat ma semmi. Mosolyogni kezd. Először talán a semmin. 

Vagy azon, hogy még van ideje nyújtózkodni egyet, s ha ügyes a 

készülődésben, akkor lesz ideje egy reggeli 10 perces gerinctornára is. 

Majd gondosan ügyel arra hogy a bal helyett a jobb lábát tegye előbb a 

földre. Mire a kávét lefőzi, már túl van a nyak átmozgatásán, és derűsen 

szemléli az ablakból az esőt.  
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Eszébe jut azaz idézet, mely szerint "Aki látni szeretné a szivárványt, 

annak meg kell tanulnia szeretni az esőt." Újra mosolyog, és a fekete 

helyett a piros esernyő után nyúl. 

 

A boldog pillanatok a döntéseinken múlnak! 
 

Megoldás központú emberünk este ha felhív 

minket problémákon rugózókat, egész biztosan 

elmesél majd nekünk nagyon sok szép csodát, 

pillanatot, mozzanatot, találkozást ami 

körbelengte a napját.  Majd amikor panaszkodni 

kezdenénk csak ennyit kérdez 'ugye te is láttad délután a szivárványt?' 

 

Ha tudatosítjuk magunkban, hogy mi melyik típusba tartozunk, az már 

az első lépés lehet a változás felé! Amikor megértjük, hogy a hangulatok, 

és az érzések iránya megváltoztatható, máris készen állunk rá, hogy 

elkezdhessük megtanulni: 

 

	 hogyan tudjuk magunkat átszoktatni a megoldásokra, 

 

	 a jelenben rejlő szépség megtalálására, 

 

	 és azoknak a bizonyos apró örömöknek a megtalálására. 
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Tarts velem következő cikkemben is, 

amit a www.csetenia.hu oldalon tudsz 

letölteni. Mert tippeket adok benne 

ahhoz, hogyan változtasd meg 

magadban a fókuszt, és válj magad is 

vidám, megoldáskereső optimista emberré! 

 

! Ne feledd!  
 

Az apró örömök ott laknak a pillanatban! 

Kezdd el félretolni a negatív gondolatokat, 

szeszélyes hangulati áramlatokat, és dönts 

arról, hogy most rögtön te is kincskeresővé 

válsz! Ez épp a legjobb időpont hozzá!  

 

 

Köszönöm, ha engem választasz segítődnek az önismereti utadon! 

Remélem személyesen is találkozunk!  

 

Szeretettel: CreteNia 

 


