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Az 5 legjobb gyakorlat, hogy 
Anyaként is Önmagad lehess 

A mai világban, reflexből, bűntudat nélkül. 
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ELŐSZÓ 
 

Köszönöm, hogy itt vagy és olvasol. Ez már azt jelenti, hogy ha el is akadtál Anyaként az élet 

útvesztőjében, már a változás irányába kacsintgatsz, azaz keresed a megoldást, hogy elérd 

céljaid, vágyaid. 

Ezzel a gyakorlati segédanyaggal szeretném, ha a változás könnyebb lenne és azok a kis 

lépések gördülékenyebben menjenek. Valószínűleg Anyaként találkoztál már az esetek 

többségével, amit majd eléd tárok, és kíváncsisággal, izgatottan fogod kipróbálni a megadott 

ötleteket. 

Tudom, hogy Anyának lenni nagyon összetett és rengeteg ingerrel kell nap, mint nap 

megharcolni. 

Ebben az írásban lesz szó határszabásról, az emberi kommunikáció, viselkedés kezeléséről, 

továbbá keresünk erőforrást is, amiből pozitív energiát meríthetünk. Ezen kívül 

megvizsgáljuk, mire van ráhatásunk, illetve egy kis időgazdálkodás is előkerül, hogy 

megkönnyítsem az idővel való harcot. 

Nem is szeretném tovább húzni a drága időt, vágjunk bele! 

 

 

 

Jó gyakorlást! 

Bea 
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1. KONFLIKTUS KEZELÉSE/ HATÁRAINK 
 

 

Nálad is előfordult már, hogy visszatérő konfliktusaid vannak? 

Bizonyos emberekkel újra és újra előjön, néha szinte teljesen azonos környezetben, 

helyzetben. Ugyanazok a mondatok, vagy rémisztően hasonlók hangzanak el és a 

végkimenetel sem változik. Utólag magadban küzdesz és agyalsz, hogy miért történt ez már 

megint meg, mit tehettem volna másképp. 

Mi jut ilyenkor eszedbe? Mit mondhattál volna? Hogyan reagálhattál volna, a helyett, ahogy 

tetted? Ideális esetben, hogy kellett volna lezajlania annak a szituációnak? 

Mi lehet a háttérben? Elsősorban úgy gondolom, a határszabás. Sokszor nem is ismerjük a 

határainkat, nem tudjuk, pontosan hol kellene húzódniuk, hogyan kellene megvédeni, inkább 

egy komfortosabbnak tűnő burokban maradunk és nem szeretnénk nagyon kitörni belőle 

avagy módosítani. Mert félünk. Félünk a reakcióktól, amit még többnyire negatívan is 

képzelünk el. 

Tulajdonképpen itt lenne fontos tisztázni, hogy meg tudod védeni a saját gondolataidat, 

tetteidet, azért felelősséget vállalhatsz. A bűntudat sem törvényszerűen kellene, hogy 

előtörjön. Tehát minden, amit mondasz, cselekszel, összhangban van veled, az ami te vagy. 

A GYAKORLAT: 

Képzeld el azt a szituációt, ami már az első kérdés után megfogalmazódott benned! 

Fejezd be, illetve egészítsd ki az alábbi mondatokat: 

Ez az ember engem már megint… 

Úgy éreztem magam.. 

Nem tettem semmit, pedig 3 dolgot is tehettem volna: 

Következő alkalommal kipróbálom azt… 

 

Határszabásról és annak körülményeiről, további segítséget kaphatsz egyéni személyre 

szabott konzultáción vagy önismereti csoportjaimban. 

https://www.lifecoachingbybea.hu/kapcsolat/ 

https://www.facebook.com/lifecoachingbybea 

 

 

  

https://www.lifecoachingbybea.hu/kapcsolat/
https://www.facebook.com/lifecoachingbybea
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2.  KOMMUNIKÁCIÓ/ VISELKEDÉS 
 

Az előző fejezethez nagyon hasonló témával folytatom. 

Hogyan kommunikálunk? Sokszor ott akadunk el szociális kapcsolatainkban, hogy nem azt a 

reakciót kapjuk egy beszélgetés alkalmával, amit szeretnénk. Nekünk nem tetsző, 

kényelmetlen helyzet, akár konfliktus alakulhat ki egy ilyen interakció során. Aztán 

elmeséljük, hogy milyen negatív élményt szereztünk, amely rossz hatással volt ránk, és 

értetlenül állunk az ügy előtt. Többnyire a másikat hibáztatjuk, pedig lehet sokszor mi 

vagyunk a hunyók. 

Megfigyeljük vajon magunkat? 

Mi az, amit az ember elvár egy beszélgetés során? A személyes válaszom a következő: Aktív 

hallgatás és értő figyelem, visszacsatolás. Egymás iránti tisztelet. Igazságos 

információmegosztás. 

Ez mind szép és jó, de a valóságban valahogy mégsem így történik. Van egy jó hírem: ez a 

fajta kommunikáció tanulható. Továbbá tanítható, azáltal, ahogy te kommunikálsz. Mit 

gondolsz arról, ha azt mondom, a te kommunikációd befolyásolja a másik fél viselkedését? 

Itt jutunk vissza a kezdeti feltevéshez, hogy mi történik, ha nem tetszik a másik reakciója.  

 

A GYAKORLAT: 

Mit szeretnél hallani, milyen viselkedést vársz el a másiktól? 

Képzeld el! 

Egy pillanatra gondolj bele, hol, kivel, mi történik? Milyen a másik? 

Aztán erre a kívánt helyzetre hogyan reagálnál te? Miben változna a viselkedésed? 

Próbáld ki legközelebb, hogy eleve úgy viselkedsz, ahogy tennéd, ha minden klappolna. 

Mit tapasztalsz? 

 

 

Ezzel a témával kapcsolatban is kérhetsz személyes segítséget, egyéni személyre szabott 

konzultáción vagy önismereti csoportjaimban. 

https://www.lifecoachingbybea.hu/kapcsolat/ 

https://www.facebook.com/lifecoachingbybea 

 

 

   

 

https://www.lifecoachingbybea.hu/kapcsolat/
https://www.facebook.com/lifecoachingbybea
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3. PÉLDAKÉP/ IDEÁL 
 

Azért olvasod épp ezt az ötlettárat, hogy elindulj a célod felé, amit pontosan még nem is 

biztos, hogy le tudsz írni, de talán körvonalazódik. 

Ha megvan a cél, azaz, hogy mire vágysz, mit szeretnél, milyen viselkedésváltozást képzelsz 

el, szükségesek lesznek hozzá erőforrások, amik segítenek közelebb kerülni. Ezek lehetnek 

tulajdonságok, kompetenciák, anyagi, tárgyi erőforrások. Illetve egy olyan személy, akire 

felnézel.  

 

 

A GYAKORLAT:  

Ki az a személy (akár fiktív, vagy múltbéli), aki megtestesíti azt a viselkedést, amit el 

szeretnél érni? 

Milyen ő? Mit csinál? Hogy viselkedik? 

Miben hasonlítasz rá? Miben különböztök? 

Mit szólnál ahhoz, ha naponta fél órára azt képzelnéd, hogy ő vagy, és úgy viselkednél? 

Lenne kedved kipróbálni? 

 

 

 

 

Erőforrásokat is segítek felkutatni, amely a folyamat része egy egyéni személyre szabott 

konzultáción, illetve önismereti csoportjaimban. 

https://www.lifecoachingbybea.hu/kapcsolat/ 

https://www.facebook.com/lifecoachingbybea 

 

 

 

 

  

https://www.lifecoachingbybea.hu/kapcsolat/
https://www.facebook.com/lifecoachingbybea
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4. EGY KIS IDŐGAZDÁLKODÁS 
 

Anyaként jól tudjuk, hogy sokszor semmire nem elég 24 óra. Teljesen egyetértek vele, hogy 

szülőnek lenni, olyan mintha az embernek, 2 teljes állása lenne folyamatosan. A napok csak 

úgy eltelnek, káosz tombol és néha csupán túl szeretnénk élni. Várjuk, hogy vége legyen, 

annak a napnak, korszaknak és így tovább. De mi van, ha nem várunk, hanem elébe 

megyünk. A kulcsszó a priorizálás. 

Te milyen időgazdálkodási módszereket ismersz? 

Én itt most egy olyat mutatok be neked, amelyet napi szinten használhatsz, és akár csak ha 

fejben alkalmazod is, nagyon hasznos lesz. 

Továbbá újratervezés esetén is vesd be bátran! 

 

 

A GYAKORLAT: 

 

Csoportosítsd a teendőket az alábbi táblázat alapján: 

Sürgős és fontos Fontos, de nem sürgős 

Sürgős, de nem fontos Se nem fontos, se nem sürgős 

Amint hozzárendelted a tennivalókat, tedd is el későbbre az alsó kettőbe kerülteket. 

És csak a felső kettővel foglalkozz! 

 

 

További hasznos időgazdálkodási kérdésekkel várlak egyéni személyre szabott konzultáción, 

illetve önismereti csoportjaimban. 

https://www.lifecoachingbybea.hu/kapcsolat/ 

https://www.facebook.com/lifecoachingbybea 

 

  

https://www.lifecoachingbybea.hu/kapcsolat/
https://www.facebook.com/lifecoachingbybea
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5. MIRE VAN RÁHATÁSOM? 
 

Utolsó témaként egy olyat hoztam, amely mai világunkban szintén mindennapos. 

Azt a mondást biztos hallottad már hogy a félelem a "legnagyobb ellenséged". 

A mai világban nehéz nem félni. Minden, ami folyik körülöttünk aggodalomra ad okot, izgulunk, félünk 

miattuk. Féltjük magunkat, a családunkat, szeretteinket, a jövőnket, gyermekeink jövőjét. Betegség, 

háború, infláció, és így tovább. Csupa negatív esemény vesz sokszor körül. 

Az egyik kérdés az, mennyire és milyen módon engedjük, hogy ez jelen legyen az életünkben, 

befolyásolja azt. A másik pedig, hogy ha be is szivárog a mindennapokba, milyen módon kezeljük. 

Hogyan tudjuk a félelmet csökkenteni avagy megszüntetni? Mi az amitől mi biztonságban érezhetjük 

magunkat? Mi a mi személyes megoldásunk erre a helyzetre? 

A következő gyakorlattal ezekre is választ kaphatsz. 

 

A GYAKORLAT: 

Mire van ráhatásod? Mit tudsz befolyásolni, ellenőrizni, irányítani? 

Képzeld el a célod és azzal kapcsolatban mérlegeld a következőket: 

Külső kör: Mire nincs ráhatásom?  

Középső kör: Mire van részben ráhatásom? 

Belső kör: Mire van ráhatásom? 

Vond le a következtetést! 

 

 

 

 

 

 

 

Ilyen és ehhez hasonló gyakorlatokkal várlak egyéni személyre szabott konzultáción, illetve 

önismereti csoportjaimban. 

https://www.lifecoachingbybea.hu/kapcsolat/ 

https://www.facebook.com/lifecoachingbybea 

 

https://www.lifecoachingbybea.hu/kapcsolat/
https://www.facebook.com/lifecoachingbybea
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Bizalmas és ítélkezésmentes beszélgetéssel 

várlak, online vagy személyesen: 

Hogy rutinból önmagad lehess! 

 

 Bizonytalan vagy a döntéseidben. 
 Túl sok információ vesz körül és elveszel ezek sűrűjében. 
 Úgy érzed mindenki, mindig ellened van és azon munkálkodik, hogy 

megkérdőjelezd önmagad. 
 Nem tudsz nemet mondani. 
 Visszatérő konfliktusaid vannak. 
 Egész nap sietsz. 
 Türelmetlen vagy bizonyos emberekkel és helyzetekben. 
 Mindent halogatsz vagy félbe hagysz. 
 Mindent egyedül csinálsz, nem szereted átadni a feladatokat. 
 Nem tudsz önmagad lenni bizonyos helyzetekben/ emberek társaságában. 
 Nincs időd magadra. 
 Nincs önbizalmad. 
 Nem érzed nőiesnek magad. 
 Nem érzed elég jó anyának magad. 

 
Ha az egyik is IGEN, és a változás mellett döntöttél, de nem tudod, hogyan 

tovább, keress meg! 
 

Telefon 
+36206146517 
 
Email 
lifecoachingbybea@gmail.com 
 
https://www.lifecoachingbybea.hu 

https://www.facebook.com/lifecoachingbybea 
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