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Előkészületek – mielőtt belefognánk a
mindennapos rutinba, szeretnék néhány
egyszeri gyakorlatot mutatni, amik előkészítik a
terepet az új szokás kialakításához. Meg aztán
volna itt néhány elméleti alap, amivel előbb meg
kell ismerkedj, hogy aztán rutinosan
használhasd őket a mindennapok során
Hogyan pattant ki a fejemből a monitorozó napló?
Amikor elindult a suli szeptemberben, két gyerekem lett egyszerre
elsős. A nagymamának felújítottunk egy kis kecót nem messze tőlünk.
De persze tudod, hogy megy a felújítás. Főleg, ha egy héttel határidő
előtt kezdjük el. Hiszen csak festeni kell. Aha. Csak aztán full
villanyozás és két hatalmas ablakcsere is beficcent még.
Egy szó, mint száz, szívás volt a köbön. A férjem három álló héten át
éjfél után ért haza, mert a a kecóban dolgozott. Ja nem, mert három
naponta haza se jött, hiszen akkor meg szolgálatban volt.
Én pedig megnyertem azt, hogy a négy gyereket két külön helyszínre
kocsikáztassam reggel és délután. Reggel fél 8-kor kellett volna lennem
egyszerre a suli kapuban és az oviban is, amik fél óra autóútra vannak
egymástól. Délután 4-kor ugyanez.
Tehát vagy négy gyerekkel végig sivalkodtunk egy órát dugóban, majd
vissza kettővel. Vagy a két ovist letettem a nyitás pillanatában az
oviban, amitől persze délutánra cseppet már zombik lettek. Mindezt
úgy, hogy 20 éve nem jártam be időre mindennap. Hiszen a tréningjeim,
meg az egyetemi óráim se mindennap ugyanabban az időpontban
kezdődnek.
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Ráadásul még azzal is szekáltam magam, hogy nagyok lettek,
kirepültek. Mi lesz a következő, az érettségi? Szóval engem jobban
lefárasztott a sulikezdés, mint őket.
És totál nem értettem, hogy miért nem haladok az önmegvalósító,
világmegváltó terveimmel és céljaimmal azokban a hetekben. Amikor
napi 4 órát zsibbad az agyam a kocsiban kettő vagy négy gyerekkel.
-

Anya, nem akarom többet hallgatni azt a mesét, hogy
Gondolkodj és gazdagodj.
Anya, hogy nézett ki Winnetou? Miért?
Anya, Rémusz bácsi miért volt fekete?
A Pompomot tedd be.
Nem akarom a Pompomot. Miért vette a kislány a fejére?
Anya, húzd le az ablakot, hányingerem van.
Anya húzd fel az ablakot, lefagy a fejem. Mekizünk?
Miért nem mekizüüünk?.
Anya, rágózhatunk?
Miért nem?

Otthon meg azt üvölti, hogy utál, nem szeret, csak apát szereti és soha
semmit nem tesz meg ezentúl, amit mondok. Fél óra múlva bocsánatot
kér azért, amit mondott (legalább).
Mindeközben a gyerekmacska rápisil és rákakil a babzsákra, mert
alomnak nézi. Ahogy egyensúlyozok a babzsákkal a kád felé, ott csorog
rajta jobbra-balra a macskapisi. Az új könyvem is csupa macskakaki (A
nevem Anya Carla Naumburgtól. Feltétlen olvasd el.)
Este jó fej vagyok, minddel összebújok egyenként az ágyukban. Sajnos
fél tíz, mire az utolsó is beásít. Ah, végre most jöhet az esti
kikapcsolódás, énidő. Most írhatok kicsit, meg olvashatok kis Cecelia
Ahernt (az Üvöltést és Az üveggolyók titkát most azonnal olvasd el), de
hoppá. Tízkor döbbenten tapasztalom, hogy az agyam betompult és a
szememet képtelen vagyok nyitva tartani. Ennyit a terveimről és
céljaimról. Eh.
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Ekkor pattant ki a fejemből az isteni szikra, hogy egy (majdnem)
mindennap kitöltendő naplót készítsek. Ez idő tájt éppen én magam is
dolgoztam egy hasonlóban.
Persze, mindent meg akartam változtatni rajta. A fő bajom az volt vele,
hogy azt egy pasi írta, akinek nyilván fogalma sincs a női lélek
(ön)motiválásáról. A másik pedig az, hogy néhány hét után már fullra
presszionálva éreztem magam, hogy minden nap reggel kitaláljak
valami kamuszöveget az aznapi céljaimról és terveimről.
Persze, persze, fontosak a célok, de valljuk be, mióta szültünk,
leginkább a túlélésre hajtunk, nem holmi célok sarkallnak minket. Nem
azért pattanunk ki az ágyból, mert életünk leghőbb vágyát és célját
folytathatjuk ma, hanem azért, mert sikoltozik a gyerek.

Szóval, amit tervezek veled: kevesebb cseszegetés, több
vállveregetés.

Ezt tartottam szem előtt a monitorozó napló kidolgozásánál.
Csesztetem én magam eleget, hogy nem vagyok jó anya, hiszen
megint elfelejtettem, lekéstem, kihagytam, leejtettem, nem mertem,
odamordultam, kiabáltam.
Nincs szükségem arra, hogy valami sztárcoach, tanácsadó vagy
pszichomókus még tovább csesztessen, még ha egy könyv lapjain
keresztül is teszi ezt. Nem, nekem és neked is sokkal kevesebb
cseszegetésre van szükségünk és sokkal több dicséretre. Ha pedig a
dicséretet nem kapjuk meg sehonnan, mert a társadalom nem ismeri
el, hogy rohadt kemény melót csinálunk zéró lóvéért, akkor majd
elismerjük mi önmagunkat, nem?
Leszek én a jófej, okos csaj a szomszédból, aki
-

megveregeti a vállad, mert túléltél egy teliholdas,
überkemény napot úgy, hogy csak egyszer ordítoztál.
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-

-

Megpaskolom majd én a kézfejed, amikor lazítottál kicsit és
hagytad, hogy három Grace Klinika rész is lemenjen szépen
egymás után.
Megdicsérlek majd, amikor szépen kialudtad magad, hogy ne
legyél másnap habzó szájú, veszett macska.

S nem mellesleg ezt várom tőled is: hogy velem együtt dicsérd és
ismerd el magad.

Javaslatok a töltögetéséhez
Szóval ezzel a majdnem mindennap tölthető naplóval szeretnék
vigaszt, bátorítást és inspirációt csempészni a napjaidba.
-

-

Vigaszt, hogy nem vagy egyedül. Nekem is nehéz
egyensúlyozni az anyaság és az összes többi szerepem
között.
Bátorítást, hogy nem kell tökéletesnek lenned. Én sem vagyok
az. És legtöbbször már nem is zavar.
Inspirációt, hogy nézz ki a napi rutinból, annyi minden van a
négy falon túl.

Oké, tehát nem. Nem kötelező mindennap töltened. Mert nem akarom,
hogy a tizedik nap után szarul érezd magad, amiért egy újabb feladatot
képtelen voltál ellátni. Nem akarom, hogy úgy érezd, még egy kell lett az
életedben, aminek meg kell felelni, amit ki kell pipálni, amin túl kell
lenni. Nem. Ez a naplózás legyen a várva-várt énidőd része, amikor egy
lattét vagy levendulaszörpöt kavargatva tíz percre csak magad vagy.
És, ha nem tudod megtenni mindennap, hát nem teszed meg
mindennap. Kiakadok a mindennapi kötelezettségekről és rutinoktól.
Totál lelomboznak. Ezért téged sem foglak erre rávenni. Inkább vedd elő
ritkábban a naplót, de akkor már borzasztóan vágyj rá, hogy
foglalkozhass magaddal. Hogy átlásd kicsit a körülötted kavargó
káoszt. Hogy újra fókuszálni tudj a nagy egészre. Hogy egy kicsit más
nézőpontból tekints magadra.
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Nem akarom, hogy kötelesség legyen neked, nem akarom, hogy
megund. Legyen kikapcsolódás, szórakozás és fejlődés.
De azért legyen benne némi rendszeresség, mert, ha évente kétszer
veszed elő, mondjuk a nagy fogadalmak idején január elsején, meg
mondjuk a szülinapodon kissé célt tévesztve, kissé szomorkásan,
akkor felnő a gyerek, mire az anyai fejlődésed megindulhatna.
Tapasztald ki, mi jó neked. Az már egyszer biztos, hogy minél
gyakrabban foglalkozol önmagaddal, annál könnyebb tudatosan
irányítanod az életedet. Ha pedig úgy kényelmes, felőlem lehet naponta
is. Nem tilos, de nem is kötelező. Hát nem hangzik remekül?

F OGJUNK

IS BELE , GYERE .

Célkitűzés
Minden valamire való sikerkönyv úgy kezdődik, hogy tűzd ki a céljaidat,
blabla. Mert, ha nem tudod, hova tartasz, akkor honnan tudnád, hogy
jó irányba haladsz-e blabla. Még az Alice csodaországban idézetet is
ide szokták biggyeszteni.

„Ha nem tudod, hová mész, oda bármilyen úton eljuthatsz.” (Lewis
Carroll)

Ezt a témát kenem-vágom. 2012-ben megjelent egy könyvem, amiben a
siker képletét próbálom megfejteni. Na, az én könyvem is ugyanígy
kezdődik. A cél felállításával. És hogy mi ezzel a baj?
Hát az, ami a mai napig engem is nyomaszt. A hatalmas, csillámporos
célok, amiket aztán szépen parizer technikával feldarabolunk blabla.
Majd egyesével teljesítünk blabla. Ismerős, ugye?
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Miközben ott az a rohadt nyomasztó érzés, hogy még mindig nem értem
el, ezért nem is lehetek boldog. Aztán, hogy már elértem, akkor hogyan
tovább.
Pedig én elég jó vagyok célteljesítésben. Vágom a vonzás törvényét is,
meg minden. Szóval elfogultság nélkül mondhatom, hogy eddig
mindent elértem, amit igazán akartam. Voltaképpen sikeres lettem.
Akkor meg mi a baj?
Az, hogy ez nem hozta magával a boldogságot. Azt tudod, mi hozta el?
Nos, nemrég hallgattam hangoskönyvben az Atomi szokásokat James
Clear-től, ebben találtam meg a választ. Aki ennyit logisztikázza a
gyerekeit, mint én, annak 3-4 nap végig hallgatni egy ilyen terjedelmű
könyvet.
Főleg, ha egyik nap elmegyek értük és a suli előtt meglátom anyut. S
még akkor sem esik le, hogy ez az ő napja. Hanem simán megkérdezem
tőle, hogy nahát, ő meg hogy kerül ide. Gondolhatod, milyen
idegállapotban szoktam lenni általában. Amikor anyuval megbeszélem
este, hogy másnap ő megy a sulisokért, erre simán odamegyek értük.
De elkanyarodtunk kissé a céleléréstől. Tehát a két legnagyobb baj az a
célra tartással a következő.
1.
2.

Nem érezzük magunkat feljogosítva arra, hogy boldogok
legyünk, amíg el nem értük. (Lehet, hogy sose érjük el.)
Ha elérjük, a rövid eufória után fogalmunk sincs, hogyan
tovább. Hogyan álljunk rá újra a pályára, ami izgatottá tesz
bennünket. Hogyan leszünk képesek magasabbra tenni a
lécet.

Na. Ehelyett az örökös feszkó helyett javasolja James Clear, hogy ne a
jövőbeli ideális önmagunkhoz hasonlítsuk magunkat. Hiszen az biztos
elégedetlenség.
Hanem a múltbeli önmagunkhoz. Nézzük meg, mit értünk el tegnap
óta, egy hete, egy hónapja. Örüljünk neki, hogy már nem ott tartunk,
mint egy évvel ezelőtt.
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A magam részéről, ha fel akarom dobni magam, nézegetni kezdem a
gyerekek fotóit, de főleg a videóit születésüktől fogva. Úgy csinálom,
hogy megnézem, milyen napot írunk ma és visszapörgetek a mappák
között ugyanerre a napra mondjuk öt évvel ezelőtt.
És irdatlanul örülök, hogy már nincs pelenka, nincs földön csúszásmászás. Ilyenkor kitörő örömmel és hálával tekintek a gyerekeimre,
hogy már olyan értelmesek.
Persze, ennek feltétele, hogy egy fejlődési ívet láss az életedben. Én úgy
érzem, napról napra fejlődöm, s ezért izgalmasabb számomra mindig a
holnap, mint a tegnap volt. Egyet ne feledj kisgyerekes anyaként.

Minden nappal egyre könnyebb.

Érzelmek listája
Mielőtt elkezdjük a rendszeres rutint, szükségünk lesz néhány egyszeri
munkára, amikhez később majd vissza-visszanyúlunk a mindennapok
során. Az első az érzések listája lesz, amit a biztonság kedvéért inkább
ide tettem, hogy később legyen miből válogatnod.
Az érzésekről a mindennapi életben elég bénán kommunikálunk.
Amikor tűzoltókat oktattam és megkértem őket, soroljanak fel
érzelmeket, akkor néma csend ereszkedett a tanteremre. Akkor még
olyan tréfákat se sütöttek el, hogy:
-

melyik napindító képet választanád?
Ezt (egy csaj ölelget egy fát).
Miért?
Mert ez faszállító.
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Haha. Sőt, az érzelmek felsorolásánál még a hátsó sorokban is
elhalkult a körömcsipesz pattogása. Hja. Tűzoltókat oktatni… Ne is
kérdezd.
Tehát. A férfiakat egészen kisfiú koruktól fogva arra szocializáljuk, hogy
az érzések nem túl férfiasak, ezért tessék őket nem kimutatni. Ugye?
Katonadolog. A sírás lányoknak való. Egy ilyen nagy fiú nem pityog.
Szegények pedig megtanulják, hogyan fojtsák el az érzelmeiket, hiszen
nem férfias azokat kimutatni. A lányok mások, nekünk ebből a
szempontból könnyebb, mert sírhatunk, hisztizhetünk, sőt,
toporzékolhatunk.
De ők megszívták, mert ha igazán pasis pasik akarnak lenni, akkor
bizony felveszik a kemény macsó ábrázatot és nem mutatják az
érzelmeiket. A legtöbb pasi olyan ügyesen elsajátítja ez a szabályt, hogy
később már nem is éreznek igazán.
És akkor egészen sok munka kell ahhoz, hogy egy pasi meg tudja
nevezni az érzelmeit, sőt, adja az ég, akár át is tudja élni azokat. Hiszen
jó régóta keményen dolgozik rajta, hogy ne mutassa, sőt, ha lehet, ne
is érezze őket. A tűzoltók meg a legmacsóbbak mind közül, szóval
gondolhatod, milyen mókás nekik az érzelmekről beszélni.
Tudom, mi nők egymás közt könnyebben vagyunk ezzel, de azért
készítettem egy listát, hogy amikor majd a mindennapi naplóírás során
az érzéseidről beszélgetünk, legyen hova visszalapoznod némi
inspirációért.
Ami pedig az érzelmi nevelést illeti: nálunk már régóta működik érzelem
kocka. Ezt Adele Fabertől és Elaine Mazlishtól tanultam a Beszélj úgy,
hogy érdekelje című könyvükből. Kicsit felturbóztam. Az
érzelemkockához kell egy kocka (kockaalaprajzot le tudsz tölteni a
netről, de én egy muffinhoz való papírkosárka dobozát használtam el
mondjuk).
Minden oldalát ellátod egy érzelemmel. Az egyszerűség kedvéért én
legó katalógusokat használtam az arckifejezések begyűjtéséhez. Mert
rengeteg volt belőlük itthon. De megteszi bármilyen képeskönyv,
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kifestő, vagy akár felnőtt magazin is. Persze, ha nincs különösebb
undorod a rajzolástól, mint ahogy nekem van, akkor meg is lehet
szépen rajzolni a kockák oldalait. De mi is kerüljön az oldalakra?
Elméletileg a hat alapérzelem is kerülhetne, mert az annyira logikus
volna. Öröm, bánat, undor, harag, meglepettség és félelem. Ezeket
nevezzük a pszichológiában alapérzelmeknek, mert a világon bárhol
ugyanaz az arckifejezésük és ezekből állnak az összetett érzelmek.
Azonban, ha belegondolsz, mi jönne jól a napi rutinban, lehet, hogy
nekem adsz igazat és elszakadsz az alapérzelmektől. Valljuk be,
viszonylag ritkán használnánk a meglepetés vagy esetleg az undor
oldalt, ha egy szokásos elcsigázott munkanap vacsijánál üldögélnénk
éppen az őrület határán.
A fáradtság, a kiakadás, a bizonytalanság azonban remek jó
érzelmeknek tűnnek praktikus szempontból. Amikről lehet beszélgetni.
Néha megkérem a gyerekeket, hogy mutassák meg a kockán, hogy
érzik magukat. Vagy egyszerűen megmutatom, hogy érzem magam
éppen én. Így látják, hogy igen szomorú vagyok, vagy éppen piszok
mérges.
Ez segíti őket a saját érzéseik megnevezésében, no meg az együttérzés
növelésében. Magyarán érzelmi intelligencia fejlesztő. Na de, nézzük a
listát, ha már beígértem.

ábrándozó
adakozó
aggódó
agresszív
áhítatos
akadályoztatott
akadékoskodó
akaratos
alárendelt
alázatos
alkalmas

alkalmatlan
alkalmazkodó
alkotó
állhatatos
álmos
alsóbb rendű
apatikus
arcátlan
arrogáns
ártatlan
átlagos

átlátható
babonás
bágyadt
bajba jutott
bájos
bánatos
bántalmazott
barátságos
barátságtalan
bátor
bátortalan
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beavatott
becsapott
becsben tartott
becstelen
befogadó
befolyásoló
begyulladt
behatárolt
beképzelt
békés
bekorlátozott
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bensőséges
bénult
beszédes
beteljesedett
beteljesületlen
birtokló
bizakodó
bizalmatlan
bizalommal teli
bizonytalan
bocsánatkérő
bódult
boldog
boldogtalan
bolondos
borúlátó
bosszúálló
bosszús
bőbeszédű
bőkezű
buja
bús
búskomor
buta
buzgó
bűnös
büntetett
bűntudatos
büszke
céltalan
cinikus
civakodó
csábos
csalódott
csapdába ejtett
csapongó
csendes
csintalan
csodálatos

csodálkozó
csodált
csökönyös
csúnya
csüggedt
dacos
dédelgetett
depis
depressziós
dermedt
derűlátó
derűs
dicsőséges
dinamikus
dolgos
döntésképes
döntésképtelen
durva
duzzogó
dühös
éber
egész
egészséges
egyedi
egyedül
egykedvű
egységben levő
együttérző
el nem fogadott
eladósodott
elámult
elárult
elbátortalanodott
elborzadt
elbukott
elbűvölt
elcsigázott
elégedetlen
elégedett

elégtelen
élelmes
élénk
elesett
élettelen
életteli
eleven
elfelejtett
elfogadott
elfoglalt
elfogult
elfojtott
elgáncsolt
elgyötört
elhagyatott
elhalt
elhanyagolt
elidegenedett
elismert
elítélt
elkábított
elkedvetlenedett
elkényeztetett
elkerült
elkeseredett
elkötelezett
ellazult
ellenállhatatlan
ellenálló
ellenséges
elmélkedő
elmélyült
elnémított
elnéző
elnyomott
előítéletes
elővigyázatos
előzékeny
elpazarolt
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elragadtatott
elrontott
elsodródott
elsüllyedt
elszakadt
elszánt
elszigetelt
eltaposott
eltökélt
elutasított
elvadult
elvágott
elvarázsolt
elveszett
elvesztegetett
emelkedett
empatikus
energikus
engedékeny
engedelmes
engedetlen
engesztelhetetlen
énközpontú
érdeklődő
érdektelen
eredményes
érett
érintett
erős
erőszakos
erőteljes
erőtlen
értékes
értéktelen
értelmes
értetlen
érzékeny
érzéketlen
érzelgős
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esetlen
eszetlen
ésszerűtlen
extatikus
fantasztikus
fantáziadús
fáradhatatlan
fáradt
fásult
fegyelmezetlen
féktelen
félbeszakított
felbosszantott
felbőszült
felbujtott
feldobott
feldúlt
feldühödött
feledékeny
félelemmel teli
felélénkült
félelmetes
felelős
felelősségteljes
felelőtlen
félénk
felesleges
felfrissült
felfuvalkodott
felháborodott
felizgult
felkavart
felmagasztalt
félreértett
felsőbbrendű
felszabadult
féltékeny
feltöltődött
felüdült

felvilágosult
felvillanyozott
fenyegetett
feszélyezett
feszült
figyelmes
figyelmetlen
fogékony
folytonos
fondorlatos
forrongó
fortyogó
frusztrált
fukar
furcsa
furfangos
független
füstölgő
gátolt
gazdag
gazdagító
gondatlan
gondoskodó
gondtalan
gonosz
goromba
gőgös
görcsös
gúnyos
gyakorlatias
gyalázatos
gyámoltalan
gyanakvó
gyászos
gyáva
gyenge
gyengéd
gyerekes
gyöngéd

gyönyörű
győztes
gyűlölködő
habozó
hadakozó
hajthatatlan
hálás
halogató
halott
hanyag
haragos
harcias
harmonikus
használhatatlan
hasznos
haszontalan
hatalmaskodó
határozatlan
határozott
határtalan
hátba támadt
hatékony
házsártos
heves
hezitáló
hibáztatott
higgadt
hirtelen
hiszékeny
hisztérikus
hisztis
hiteltelen
hitetlenkedő
hiú
homályos
hozzáértő
humoros
humortalan
huncut
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húzódozó
hülye
hűséges
hűvös
ideges
idétlen
időtlen
igazolt
igazságos
igazságosztó
igazságtalan
igényes
ihletett
ijedős
ijedt
illetéktelen
imádó
imádott
ingerlékeny
ingerült
ínségben van
inspirálva
intuitív
irányíthatatlan
irigy
irracionális
irreális
irritált
ítélkező
izgága
izgatott
izgulós
izzó
jámbor
játékos
jeges
jelentéktelen
jelentős
jóhiszemű
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jóindulatú
jókedvű
jópofa
jóságos
jótékony
kába
kalandos
kalandvágyó
kapcsolódó
kapzsi
kárörvendő
kedvelt
kedves
kedvetlen
kegyetlen
kegyvesztett
kellemes
kellemetlen
kemény
kényelmetlen
kényes
kényszeres
képmutató
kérdezősködő
kérlelhetetlen
keserű
kételkedő
kétségbe vont
kétségbeesett
kezdeményező
kiábrándult
kiakadt
kialvatlan
kibékült
kicsapongó
kicsattanó
kicserélt
kicsinyes
kiégett

kiegyensúlyozatlan
kiegyensúlyozott
kiéhezett
kielégítetlen
kielégíthetetlen
kielégült
kiemelkedő
kifinomult
kifosztott
kifulladt
kigúnyolt
kihagyott
kihasználó
kihasznált
kilapított
kimaradt
kíméletes
kíméletlen
kimentett
kimerült
kipihent
kipróbált
kirekesztett
kirívó
kirobbanó
kisajátított
kisemmizett
kiszámíthatatlan
kiszolgáltatott
kitartó
kiteljesedett
kitérő
kiüresedett
kiürült
kiváló
kívánatos
kíváncsi
kivetett
kívülálló

komisz
komoly
komor
korlátolt
könnyed
könyörtelen
könyörületes
körmönfont
kötekedő
követelődző
közömbös
kreatív
kritikus
kudarcra ítélt
különálló
különc
különleges
lágy
lagymatag
lámpalázas
lármás
lassú
láthatatlan
laza
lázadó
lecsillapított
leereszkedő
leeresztett
legyőzhetetlen
legyőzött
lehangolt
lehengerlő
lekezelő
lekicsinyelt
lekötelezett
leleményes
lelkes
lemerült
lemondó

· 14 ·

lendületes
lenézett
lenéző
lenyugodott
lenyűgözött
lepusztult
lerobbant
leszavazott
leterhelt
levert
lobbanékony
lomha
lusta
magabiztos
magányos
magára maradt
makacs
manipulált
meg nem értett
megalázott
megbántott
megbecsült
megbénított
megbízható
megbocsátó
megcsömörlött
megdöbbent
megengedő
megérintett
megerősödött
megértő
megfelelő
megfélemlített
megfiatalodott
megfontolt
meggondolatlan
meghallgatott
meghatott
meghökkent
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megkérdőjelezett
megkínzott
megkönnyebbült
megkövült
meglepett
megrágalmazott
megrekedt
megrendült
megsebzett
megsemmisült
megsértődött
megsérült
megszállott
megszégyenült
megtámadott
megtépázott
megtévesztett
megtisztelt
megtréfált
megújult
megvádolt
megvadult
megvetett
megvető
meggyötört
meggyőződött
melankolikus
melegszívű
mellőzött
méltányló
méltányolt
méltó
mentegetőző
merész
merev
mérges
mérsékelt
mihaszna
mocskos

mogorva
mohó
mókás
morcos
motiválatlan
motivált
mozgásképtelen
nagyképű
nagylelkű
nagyra értékelt
nagyszerű
nagyvonalú
naiv
negatív
nehézkes
neheztelő
nemtörődöm
nevetséges
nosztalgikus
növekedő
nyamvadt
nyitott
nyomorult
nyomuló
nyughatatlan
nyugodt
nyugtalan
nyúzott
nyűgös
odaadó
okos
okoskodó
optimista
ostoba
óvatos
ölelkező
önálló
önállótlan
önelégült

önfejű
önkényes
önpusztító
öntelt
önző
őrjítő
őrjöngő
örömteli
őrült
őszinte
összehúzódó
összekavart
összeszedett
összetartó
összetört szívű
ösztönös
ösztönzött
ötletes
paranoid
passzív
pesszimista
pezsgő
pimasz
pompás
pontatlan
pontos
pozitív
prűd
ragaszkodó
ragyogó
ráhangolt
rajongó
rámenős
rászorult
rejtélyes
remek
reményteli
reményvesztett
rémült
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rendezett
rendkívüli
rettegő
rettenthetetlen
riadt
rideg
romantikus
romboló
rossz előérzetű
rosszindulatú
rosszkedvű
rögzült
rugalmas
sajnálkozó
sarokba szorított
sebezhető
segítőkész
sértődékeny
sikeres
sokkolt
sóvárgó
spontán
sugárzó
sürgetett
szabad
szánalmas
szarkeverő
szárnyaló
szégyenlős
szégyent érző
szeleburdi
szélhámos
szelíd
szellemes
szembeszegülő
szemérmes
szemtelen
szenteskedő
szenvedélyes
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szenvedő
szenvtelen
szerelmes
szerencsés
szerencsétlen
szerény
szeretetlen
szeretett
szeretetteljes
szertelen
szervezetlen
szeszélyes
széthullott
szétrobbanó
szétszakadt
szétszórt
szigorú
szívmelengető
szívós
szívtelen
szomorú
szórakozott
szorgalmas
szorongó
szótlan
szőrszálhasogató
szűk látókörű
tájékozott
takarékos

találékony
talpraesett
támogató
támogatott
tanácstalan
tapintatlan
tapintatos
tartózkodó
távolságtartó
tehermentes
tehetetlen
tehetős
tehetséges
teljes
termékeny
természetes
tervszerű
tétlen
tétova
tettre kész
tiszta
tiszteletreméltó
tisztességtelen
titokzatos
tolakodó
tompa
torkos
tökéletes
tökéletlen

töprengő
törékeny
törtető
tudatlan
tudatos
túláradó
túlfeszített
túlhajszolt
túlterhelt
tunya
türelmetlen
újító
újjászületett
ujjongó
undok
undorodó
unott
utálatos
ügyes
ügyetlen
üldözött
ünnepélyes
üres
űzött
vad
vágyakozó
vakmerő
vallatott
valósághű

válságban lévő
változékony
várakozó
védekező
védelmező
védett
védtelen
vendégszerető
versenyképes
veszekedő
vesztes
vétkes
vicces
vidám
víg
vigasztalhatatlan
visszafogott
visszahúzódott
visszatekintő
visszavetett
vonakodó
vonzó
zabolátlan
zaklatott
zárkózott
zavarba jött
zavarodott
zsémbes
zsibbadt

Irányító értékeid listája
Oké. Az érzésekkel nem volt túl sok dolgod. Később, amikor már
rutinosan vezeted a naplót, vissza-vissza fogunk ide térni ötletekért. Jó
lesz majd ide is vissza-visszalapoznod, amikor egy-egy élményt,
gondolatot, érzést hozzákapcsolunk egy-egy irányító értékedhez.
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Most viszont rád lesz szükségem az értékek összegyűjtésében. Az
értékek, életünk alapvető irányító elvei iránytűként és horgonyként
szolgálnak a tudatosságban.
Segítek, hogy mindig szem előtt tartsd a lényeget. Megnézzük, milyen
alapvető értékek mentén éled az életedet. Tudom, hogy tudod, de hidd
el, a gyakorlat végére lesznek olyan dolgok, amik még téged is
meglepnek majd. Ha meg nem, legalább megerősítést nyersz, hogy
tudatosan éled az életed, nem valami félhomályos kómában.
Tehát. Gyűjts 10, számodra szimpatikus értéket (például nálam, élni és
élni hagyni, fejlődni és fejleszteni, vidámság, bármi, akármi).
Segítségedre lehet, ha visszagondolsz életed különböző szakaszaira. A
terhességedre, az első rózsaszínfelhős hetekre, amikor szerelembe
estél. Munkahelyedre, egyetemista vagy fősulis éveidre, a
középiskolára. Sporttal, hobbival töltött időszakaidra, egy jó kis
nyaralásra vagy bulira akár. (Nálam élni és élni hagyni, alkotás,
fejlesztés például.)

10 szimpatikus érték
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

· 17 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Most pedig jöhetnek a nem szimpatikus értékek (például nálam
erőszak, kiszolgáltatottság, szabadság vagy jogok elvétele).

10 NEM szimpatikus érték
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Először készítsd el a listádat, aztán megyünk tovább, jó lesz. Csak
ahhoz kell a listád.

A DDIG

VÁROK

Na. Most, hogy megvagy a 10 szimpatikus és 10 nem szimpatikus
értékkel, nézzük, mihez tudunk ezzel kezdeni.

· 18 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Ha azt mondom neked, hogy a 20 felsorolt érték közül bökj rá egyetlen
egyre, ami mostantól mindenféle megerőltetés nélkül biztosítva lesz
számodra, melyiket választanád?
Úgy értem, a többi 19-ért tenned kell majd. A gondolataid, a
hozzáállásod, a viselkedésed és a környezeted fogja ezeket
meghatározni, de az az egyetlen egy mindig jelen lesz az életedben, ha
a szimpatikus oszlopból böktél. És soha nem kell miatta fájjon a fejed,
ha a nem szimpatikusból.
Lehet, hogy a legfontosabb számodra, hogy mindig mozgásban legyél?
Vagy utálnál félelemben élni? Vagy a féltékenység írmagját is kiirtanád?
Esetleg az idősek iránti tisztelet nélkül el sem tudod képzelni a jövőt?
Na? Jelöld meg, melyik az. Sőt, tudod mit? Írd le ide.

Egy érték, ami biztosítva legyen számomra
1
Jó. Most azt mondom, hogy kapsz még egy esélyt, és választhatsz még
egy értéket az előző mellé. Ugyanígy bármelyik oszlopból bökhetsz, az
az érték biztosítva lesz számodra életed folyamán (vagy éppen annak
hiánya), bárhogy is alakuljon. Az első érték mellett természetesen, mert
az megmarad. Jelöld meg ezt is, célszerűen, mondjuk írhatsz hozzá egy
kettes számot.

Két érték, ami biztosítva legyen számomra
1
2

· 19 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Most pedig kapsz még egy harmadik, negyedik és ötödik esélyt is (ma
különösen nagylelkű napom van). Magyarán legyen a listádban
megjelölve egyes, kettes, hármas, négyes és ötös érték fontossági
sorrend szerint. Oké? Mehetünk tovább?

Öt érték, ami biztosítva legyen számomra
1
2
3
4
5

Ügyes vagy. Most meghatároztad az életedet irányító legfőbb értékeket.
Nem rossz.
Akkor ennek örömére vessünk már rá egy pillantást, hogy ez az öt
legfőbb irányító érték vajon a te saját meggyőződésedből táplálkozik-e,
vagy a másoknak való megfelelési vágyból. Honnan erednek és
ragaszkodnod kell-e hozzájuk körmöd szakadtáig?
Lássuk csak. Vedd szemügyre az öt legfontosabb értékedet, gondold
végig, mióta váltak ezek olyan fontossá az életedben. Menj
gondolatban vissza addig az időszakig az életedben, amikor ezek az
értékek kialakulhattak nálad.
A munkahelyen? A sulis évek alatt? A szülői házban? Írd mindegyik
mellé a keletkezési idejüket. Például én valami olyasmit írnék az élni és
élni hagyni értékhez, hogy szülői ház (a bátyám egész gyerekkoromban
szekált, szóval tudom, milyen kiszolgáltatva lenni olyasvalakinek, aki
erősebb és okosabb nálad).
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Érték

Keletkezése

1

2

3

4

5
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Most pedig tedd a szívedre a kezed és úgy mondd, hogy a mai napon is
ezek a legfontosabb értékeid.
Ha nem, akkor rajta, fogalmazzuk át azokat, amik már nem aktuálisak.
Például nálam az élni és élni hagyni értékhez azt írnám, hogy belém
égett, hogy tekintettel legyek a körülöttem lévőkre. Tehát ez még mindig
őrülten fontos számomra, szóval maradhat. De mondjuk, ha írtam
volna a kitartást, ahhoz ilyesmit mondanék most: régen azt hallottam,
hogy nem vagyok kitartó, most viszont már tudom, hogy a gyakori
karrierváltásaim nem a kitartás hiányából fakadnak, hanem a
változatosság iránti égő vágyamból. Rendben, így tehát ezt az értéket
aktualizálnám. Te lehet, hogy pont az ellenkezőjét fogod melléjük írni,
lehet, hogy csak finomítod őket. Sőt, az is előfordulhat, hogy valami
olyasmivé módosítod, amiről eddig szó sem volt. Ki tudja.

Érték

Maradhat? Változtatsz rajta?

1

2

3

4

5
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És most jön a dolog kényelmetlenebb része, amin az önképző sztorik
általában elhasalnak: A CSELEKVÉS .
Mert, hát könnyű addig, amíg csak listákat írogatsz otthoni
magányodban, a férjed dolgozik, a gyereked meglepő módon éppen
alszik, te meg nosztalgikusan a múltadba merülsz és rózsaszín álmokat
szövögetsz a jövődről. Tehát, mondom a frankót.
Fogd azt az 5 legfontosabb értéket, azokat, amiket aktualizáltál és írj
melléjük 3-3 olyan egyszerű dolgot, amivel biztosítod, hogy a
mindennapjaidban jelen legyenek, ha a szimpatikus oszlopban voltak,
és mindenképpen elkerüld őket, ha a nem szimpatikusban.
Ha már ezek az irányító értékeid, tegyél is értük, oké? Ne csak
elméletben működjenek. Szóval.
Mondjuk én ezeket írnám a kitartásra, ha maradna a listámban és nem
dobtam volna ki a spontaneitás rovására:
-

-

-

hm, ezentúl kitartóan végig hallgatom anyukámat a
telefonban, és nem csapom rá a kagylót, amikor
gyereknevelési tanácsokkal lát el,
aztán figyelek rá, hogy kitartóbban várjam haza a férjem, és ha
másfél órája mondott fél órát, ne kezdjem el hisztérikusan
hívogatni,
valamint amikor a gyerek azon a bizonyos frekvencián ordít,
eszembe fog jutni, hogy itt most gyakorolhatom a kitartást és
még elszántabban próbálok majd rájönni, mi a fene baja van.

Így cselekszem a mindennapokban az értékeim szerint

· 23 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

· 24 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Nagyjából így. És, ha ezeket be is tartod, tök jó lesz.
Az ember akkor a legboldogabb és legelégedettebb, ha élete
összhangban van a legfontosabb értékeivel és legbelsőbb
meggyőződéseivel. Ha ez így történik, az élet kevésbé hepehupás.
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Egy kedves kis gyakorlat az értékeidhez kapcsolódóan
Szép munka, hogy összegyűjtötted az értékeid listáját. Megdicsérlek.
Ügyes vagy. Most, hogy ezzel készen vagy, dolgozzuk velük egy
cseppet, gyere.
Most mindenféle olyan dolgot szedj össze, amit utálsz anyaként és
amiről szó sem volt előtte. Bármi jöhet, nincsenek jó vagy rossz
válaszok. Én például utálom a kakival, pisivel és fikával való
érintkezést, a hangzavart, meggyőzési tárgyalásokat és az utasító
üzemmódot.
Mielőtt leírnád őket, adok még néhány támpontot a gyakorlathoz.
Oké. Szóval, ahogy említettem, én például utálok megmondóként
fellépni bárkivel szemben és bármilyen szituban. Ezért is lettem tréner,
mert nem hiszek benne, hogy megmondhatnám a frankót.
Ezzel szemben képes vagyok az embereket olyan inspiratív állapotba
hozni, amiben meghozzák a saját legjobb döntéseiket. Vagy, ha nem,
képesek legalább más irányba elmozdulni.
Imádnám, ha végre ott tarthatnék a gyerekeimmel, hogy ilyen ráhagyó,
támogató viszonyt alakítsak ki velük. Ám azt gyötrelmesen be kellett
látnom, hogy bizonyos életkor alatt ez bizony nem működik. Eddig csak
olyanokkal találkoztam a tanteremben, akik már önellátók, tehát lehet
őket terelgetni. De amíg a gyerekeim a rágót a biztiövre tekerik, a
bumbijukat a falra és a habos nyálukat a térdükre, nos, addig
lemondóan be kell lássam, hogy agyban még nem tartanak ott, ahol a
tréning résztvevőim.
Kicsit elkanyarodtam. Tehát, hogy értsd. Utálom direktbe osztani az
utasításokat és szeretek önálló döntési lehetőséget adni a körülöttem
élőknek. Mondhatni, ez egy alapértékem. Vagyis kettő együtt, a
fejlesztés és az élni és élni hagyni keveredése.
A bátyám megállás nélkül szekált gyerekkoromban, így
megtapasztalhattam milyen az, amikor azt kell tenned, amit más akar.
Vagyis nem teheted, amit te akarsz.
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Emellett pedig a szüleim laissez faire nevelési stílust képviseltek, így
egyúttal volt lehetőségem megtapasztalni a teljes önállóságot is. A
döntéseim következményeit, legyen szó jó vagy rossz döntésekről
egyaránt. Emiatt a kettős hatás miatt utálom, ha uralkodni akarnak
felettem, és ugyanúgy azt is, ha én kerülök uralkodó szerepbe.
Az oktatás más, mert a nem frontális tréning jelleggel csupán a közeget
teremtem meg a sajátélmény szerzéshez. Itthon viszont az ovis
gyerekekkel csak igen visszafogott mértékben működik a ráhagyófejlesztő stílusom. A kevésbé veszélyes helyzetekben, amikor mondjuk
felemás zoknit húz fel, akkor tudom csak gyakorolni. De, amikor azt
találom ki az ágyba pisilős időszakban, hogy este 7 után nincs szörp,
csak víz, akkor az vérkomoly. Bár, nem veszélyes. Ha azt mondom,
szállj ki és állj meg a kocsi mellett, az komoly és egyben veszélyes is. És
ezeket nem lehet az én stílusomban megtanítani nekik. Ergo mi a
megoldás?
Idehívni anyósomat, aki utasító jellegben neveli őket, így én
megmaradok a vidám és könnyed fejlesztő anyunak. Néha azt játszom,
amikor itt van, hogy én vagyok az 5. engedetlen gyerek és ez annyira
vicces. Persze szegény nem élvezi annyira, mint én.
De legtöbbször sajnos nem futhatok anyósomhoz, így marad az, hogy
átváltok utasító anyuba, ami nem én vagyok és amitől szarul érzem
magam, mert az alapokat le kell fektetni ahhoz, hogy utána
építhessünk rájuk. Ha a rohadt szörpi miatt még tízévesen is ágyba
pisil, meg elgázolja egy autó, akkor lőttek mindenféle fejlesztési
tervemnek.
Miután megvagy majd az Utálom Listával, próbáld megnevezni a
leírtakhoz tartozó Irányító Értékeidet. Ezt azért csináljuk, hogy lásd,
valójában miért is utálod ezeket a dolgokat annyira az anyaságban.
Tehát röviden. Én ide azt írnám, hogy rühellem az anyaságban az
utasító üzemmódot, mert marhára nem vagyok ilyen (Utálom Lista). Az
élni és élni hagyni, valamint a fejlődni-fejleszteni értékeimhez
kapcsolódik (Irányító Értékeim).
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Belenyugszom, hogy amíg kicsik, muszáj csinálnom, hogy
megalapozzam a későbbieket. Később már lehetek ráhagyó-fejlesztő.
Te jó ég, mennyire várom már. A lényeg, hogy addig ne szúrjam el
baromira. Ennek mintájára pedig gyere, csináljuk meg a boldogságos
oldalt is, hogy ne mindig csak a mocsárban tapicskoljunk, jó? A bal
oldalra jöhetnek, amiket baromira szeretsz, mióta anya lettél, a jobb
oldalra pedig változatlanul az ezekhez kapcsolódó irányító értékeidet.

M ELYIK ÉRTÉKEDHEZ
KAPCSOLÓDIK ?
Utálom lista
Irányító értékeim
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Szeretem lista

Irányító értékeim

· 29 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Ha bepakolok a kosarába, abból érzi a férjem, hogy
szeretem – azaz a szeretetnyelvek használata
Nem gondoltam volna, hogy Gary Chapman öt szeretetnyelve
bármilyen újdonsággal fog szolgálni, hiszen már egyetemistaként túl
voltam a teszten, a könyvön. Számtalanszor tanítottam tréningen, látva
a szemekben a megvilágosodást.
Úgy voltam a szeretetnyelvekkel, hogy jó, jó, de semmi világmegváltó.
Hangoskönyveknél azonban olyan könyvekbe is belefogok, amiket
életemben le nem emelnék a polcról. Vagy azért, mert már olvastam
őket, vagy, mert olyan témák, amiknél jobban érdekelnek más dolgok.
De hála az égnek, ebbe most belefogtam, mert azt gondoltam, végig
hallgatom a gyereknevelés szemszögéből, hátha így ad valami újat. És
milyen jól tettem.
A szeretetnyelvek arról szólnak, hogy azon a nyelven kell kimutatni a
szeretetünket, amin a másik megérti. Sokan tudják, hogy a mások
szeretik őket, csak éppen nem érzik.
A férjem hozott két gyönyörű orchideát Valentin-napra, én meg hetekig
csak nézegettem őket bánatosan, hogy miért nem szakít rá inkább időt,
hogy beszélgessünk. Minek nekem a virág, attól még, hogy ott van, nem
lesz kevesebb megvitatnivaló gondolatom.
Szóval a férjem egyik szeretetnyelve az ajándékozás, mert ő attól érzi
szeretettnek magát, ha meglepem dolgokkal, amiknek örül, vagy
amiket használni tud. Az én elsődleges szeretetnyelvem pedig a
minőségi idő, vagyis amikor valaki osztatlan figyelemmel, megszakítás
nélkül hallgat engem. Ez azért alakult ki nálam, mert beteg testvér
mellett egész gyerekkoromban kívül estem azon a körön, ahol a naaagy
dolgok történnek. Nem az volt a baj, hogy nem beszélgettek velem a
szüleim, vagy elhanyagoltak volna érzelmileg. Inkább az, hogy a bármi
történt velem, az mind eltörpült a bátyám dolgai mellett. Mindig úgy
éreztem, hogy az én gondolataim, az én életem kismiska csupán,
hiszen itt kérem szépen nincs szó életveszélyes epilepsziás
rohamokról, gyógyszerekről vagy orvoshoz rohangálásról.
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Ezért is lettem pszichológus, mert itt aztán orrba-szájba adhatok
minőségi időt. Azt gondoltam tudat alatt, ha már én nem kaptam eleget,
majd adok én.
Ha az ajándékozás lenne az elsődleges szeretetnyelvem, akkor
virágboltot vagy ajándékboltot nyitottam volna. Ez nem jelenti azt, hogy
nem örülök az ajándékoknak, de ha ajándék vagy egy jó beszélgetés
között kell választanom, egy pillanatra sem tétovázok, melyik legyen.
Ha a fizikai érintés lenne az elsődleges szeretetnyelvem, akkor pedig
fodrászatot vagy masszázs szalont nyitottam volna. Fontos, hogy
összebújjak a gyerekekkel vagy a férjemmel, jól esik simogatni a
macskát, de ha egy óra masszázs vagy egy óra lelkileg felemelő
beszélgetés között kellene választanom, hát a masszázs szorulna
háttérbe.
Ráadásul a családomon kívül szinte érintésundorom van. Százszor
inkább ölelek meg valakit, mint puszizkodom, mert akkor legalább ott
van köztünk a ruha. A puszitól meg nyálas marad az arcom. A kovid
egyetlen előnye az számomra, hogy visszaszorult a puszizkodás.
A férjem azt is szereti, ha gondolok rá, míg nem vagyunk együtt és főzök
egy finomat, vagy bekészítem a kosarát a másnapi szolgálathoz. Ez a
szívességek szeretetnyelve, ami nekem sajnos nem jelent semmit. Ha
elintézi a bankolást helyettem vagy elhozza a gyerekeket, persze örülök
neki, de attól még feszít a sok gondolat, amit nem volt időnk kibeszélni.
Az ötödik szeretetnyelv pedig a dicséret. Szeretem az elismerő
szavakat, azonban fura érzésem támad tőlük a gyomromban, utána
pedig azon tépelődöm, hogy vajon komolyan gondolta-e az illető vagy
csak félig. A minőségi idő során folytatott beszélgetés is szavakból áll,
de sokszor nem a méltatás a lényegük, hanem a kötődés, vagy a
dilemmák megfejtése.
De téged ne befolyásoljon az én minőségi idő becsípődésem. Attól
még, hogy én rajongok a minőségi időért, az nem azt jelenti, hogy ez a
legjobb, vagy, hogy a többi smafu.

· 31 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Alább néhány kérdéssel, sőt, egy teszttel is segítek, hogy meghatározd
a saját elsődleges szeretetnyelvedet. Sokan azonnal rávágják melyik az
övék, de sokakat elbizonytalanít, hogy bejön nekik ez is, az is. Nekem
is csak a második ráeszmélésnél lett kristálytiszta, hogy annyira
elvakult minőségi idő fan vagyok. Elsőre nem esett le. Tehát, lássuk
csak.
1.

2.

3.

Mit szoktál kérni a férjedtől? Több beszélgetést, masszírozást,
ünneplést a szülinapodon, kedves szavakat vagy netán, hogy
segítsen legalább néha a mosogatásban?
Mi szokott a leginkább fájni tőle? Ronda dolgokat vág a
fejedhez, nem ölelget már annyit, elfelejti az évfordulókat,
sose segít otthon vagy amikor beszélsz hozzá, a telóját
nyomkodja?
Valamint a harmadik kérdés, ami segíthet az elsődleges
szeretetnyelved meglelését: te hogyan szoktál kedveskedni a
férjednek, amikor igazán rájár a rúd? Veszel neki ezt-azt, vagy
megcsinálsz helyette dolgokat, esetleg többet szexelsz vagy
beszélgetsz vele, netán megdicséred őt?

Ha már dereng valami, a biztonság kedvéért még csináld végig a
mindjárt következő tesztet. Viszonylag átlátszók a kérdések, szóval túl
nagy diadal nem lesz, ha azért jelölsz egy választ, mert bizonyos
szeretetnyelvet akarsz az eredményben látni. Kérlek, olvasd át az
összes válaszlehetőséget és azt jelöld meg, amelyiknél valami olyasmi
gondolat futott át az agyadon, hogy:
-

aha, ez lesz az.

És, ha baromira nem megy, néhány kérdést akár ki is hagyhatsz.

O KÉ ,

CSAPJUNK A LOVAK KÖZÉ
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Teszt: melyik az elsődleges szeretetnyelved?
1 Miből lett volna jó érezni, hogy a kedvenc tanárod kedvel?
A. Ha valami kis emléket adott volna nekem.
B. Abból, ha sokat foglalkozott volna velem, a nagy, bátorító
beszélgetésekből.
C. Ha gyakran megveregette volna a vállam, esetleg átkarolt
volna.
D. Ha segített volna elintézni valami pályázatot vagy ilyesmit.
E. Ha megdicsért, esetleg a többiek előtt.

2 Gyerekként miből érezted volna szívesen szüleid szeretetét?
A. Abból, ha ajándékokat, játékokat, ruhákat, mindenfélét
kaptál volna.
B. A veled kettesben töltött időből tudnád, amikor figyeltek rád,
játszottatok, beszélgettetek sokat.
C. Abból, ha megöleltek, simogattak volna, birkóztatok volna
vagy vakargatták volna a hátadat.
D. Ha különórákra hordtak volna, jó iskolákba járattak volna,
érted mentek volna zsúrok végén, a kedvenceidet főzték volna
neked, segítettek volna a tanulásban.
E. Ha elmondták volna sokszor, mennyire szeretnek és milyen
fontos vagy nekik.

3 Felnőttként miből szeretnéd érezni ugyanezt?
A. Szeretném, ha a szüleim még mindig ajándékokkal lepnének
meg szülinapomra vagy karácsonyra.
B. Jó lenne, ha nagy, őszinte beszélgetésekbe merülnénk és
mindig figyelmesen meghallgatnának.
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C. Szeretném, ha még mindig kapnék sok puszit, ölelést, néha
akár még átkarolva vagy kézenfogva is mennénk az utcán.
D. Imádnám, ha besegítenének többet a gyerekek körül.
E. Jó volna, ha mindig mondanák telefonon, üziben, szóban,
hogy nagyon szeretnek.

4 Ez jó szombatnak ígérkezik a gyerekkel, mert…
A. készítesz neki valami olyan ajándékot, amire rengeteget
készülsz.
B. egyszerűen együtt töltitek a napot, hagyod a fenébe a
munkád, meg a mosnivalót, vagy éppen együtt mosogattok
egy jót.
C. lesz idő összebújásra.
D. a kedvencét főzöd neki, s nem kell aznap ruhát pakolnia, vagy
egyéb ház körüli teendőket végeznie.
E. ma sokat mondod majd neki, mennyire szereted. nagy
beszélgetés

5 Miből éreznéd szívesen, hogy a gyereked szeret téged?
A. Sokat rajzolna neked, hozna ezt-azt a boltból, mikor apjával
vásárolnak.
B. Ha nagyokat beszélgetnétek.
C. Ha odabújna hozzád, megölelne.
D. Ha elmosogatna helyetted, elpakolná a ruháit, szívesen
besegítene az otthoni dolgokba.
E. Ha mindig mondaná, mennyire szeret.

· 34 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
6 Miből éreznéd ugyanezt a férjeddel kapcsolatban?
A. Rendszerint hozna ezt-azt, mikor vásárol, amiket szeretsz
enni, csecsebecséket, apróságokat.
B. Ha nagyokat beszélgetnétek, sokat figyelne rá, érdeklődne a
dolgaid iránt.
C. Ha odabújna hozzád, megölelne, megmasszírozna.
D. Ha elmosogatna helyetted, elpakolná a ruháit, szívesen
besegítene az otthoni dolgokba.
E. Ha mindig mondaná, mennyire szeret.

7 Közeleg a névnapod, minek örülnél legjobban a férjedtől?
A. Egy olyan ajándéknak, aminek nagy gonddal járt utána, sokat
foglalkozott vele, minek örülnék, boltról-boltra járt, beletette a
keze munkáját, ami igen kedves tőle.
B. Egy közös délutánnak, amikor kettesben vagytok csak te, meg
ő, sétálgattok, hatalmas beszélgetés, kézenfogva, jöhet
valami finom kaja és még több beszélgetés.
C. Egy hatalmas összebújás, mindegy, hogy közben filmnézés
vagy könyvolvasás vagy telón szöszmötölés, csak szorosan
együtt szuszogni és ölelkezni, esetleg meg is masszírozhatna.
D. Annak, hogy figyelmes, gondol rád és kitalálta, hogyan
könnyítsen a nehezén, mondjuk befizetett egy masszázsra,
elhozta a gyerekeket, bedobott egy mosást, megfőzte a
kedvencedet, vagy ilyesmi.
E. Elmondja, mennyire szeret, milyen sokat jelentesz neki,
mondjuk telefonon, személyesen vagy akár megírja egy
gyönyörű szerelmeslevélben.
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8 Hogy volna jó szeretetet kimutatni a legjobb barátnődnek?
A.
B.
C.
D.
E.

Egy olyan ajándékkal, aminek baromira örül.
Együtt töltök vele egy napot.
Egy nagy öleléssel.
Teletöltöm a hűtőjét, készítek neki egy finom tortát vagy
ilyesmi.
Elmondom neki, vagy megírom neki.

9 A szomszédnak kiégett a kocsija, hogy nyugtatnád meg?
A.
B.
C.
D.
E.

Vennék neki pár új konyhai cuccot.
Segítenék kizökkenteni a sokkból valami jó kis programmal.
Megölelném.
Segítenék neki rendet rakni, intézkedni.
Beszélnék hozzá megnyugtatóan.

10 Miből éreznéd szívesen, hogy a kollégád szeret veled dolgozni?
A.
B.
C.
D.
E.

Csokikkal, kávékkal, apróságokkal lepne meg.
Örülne a közös feladatoknak.
Megveregetné a vállad.
Besegítene a te munkádba, megtenne helyetted ezt, azt.
Megdicsérné a munkád.
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11 Véghez vittél valamit, hogy szeretnéd, ha méltatnának?
A. Örülnél valami drága, nagy ajándéknak.
B. Jó érzés lenne, ha egy hosszú, mély beszélgetést folytatnék a
témáról valakivel, akinek adok a véleményére.
C. Szuper lenne, ha megveregetnék érte a válladat,
meglapogatnának, megölelgetnének.
D. Már önmagában az jó érzés, hogy sokan segítettek a munkád
során, hogy elkészülj a látványos dologgal.
E. A legjobb az volna, ha valami újságcikkben méltató szavakat
írnának rólad és a munkádról.

12 Hogyan ünnepelnéd majd a gyerek 18. szülinapját?
A. Meglepnéd valami oltári drága, szép ajándékkal, aminek
örülne.
B. Vele töltenél néhány napot, wellnesselnétek, elutaznátok,
elmennétek masszázsra, gokartozni, bobozni, kalandparkba,
nagyokat beszélgetnétek.
C. Megölelgetnéd.
D. Segítenél neki a munkája folytatásában, vagy az
életkörülményei egyengetésében.
E. Egy hosszadalmas, méltató levelet írnál neki, mennyire
büszke vagy rá.

A DD
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válasz betűje

szeretetnyelv

A

ajándék

B

minőségi idő

C

fizikai kapcsolat

D

szívességek

E

elismerő szavak

hányszor írtad ezt

A legmagasabb pontszám az elsődleges szeretetnyelved. Előfordulhat,
hogy holtversenyben, vagy kis különbséggel kettő is magas. Ilyenkor
mindkettő ugyanolyan fontos számodra, tehát néha az egyikre és a
másikra is kell figyelni, hogy azon keresztül töltődjön a szeretettankod.
Olyan is lehet, hogy nagyjából mindegyik egyforma, bár ez ritka. Ez két
esetben fordulhat elő: vagy össze-vissza vadul jelölgetted a válaszokat,
miközben Norman Price kétszer kishíján porig égette Körmöspálcást.
Vagy pedig egyszerűen nincs elsődleges és bármelyik csatornán is jön
az üzenet, hogy szeretnek, te megérted.
Azért végeztük el a tesztet, mert először is meg kellett tudnod, hogy
neked mi az elsődleges szeretetnyelved. Amiatt, hogy finoman
nyomást gyakorolhass a körülötted állókra, hogy ezt használják,
amikor rendszeresen és gyakran kimutatják a szeretetüket feléd.
Ilyen egyszerű az elmélet. A gyakorlat pedig annyi, hogy csinálod a
mindennapokban. Ehhez segítségképpen beépítettem neked a
szeretetnyelvet a monitorozó napló kérdései közé, hogy rendszeres
rutinná tehesd a gyakorlását.
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Másodszor pedig meg kell tudnod, mi a körülötted élők elsődleges
szeretetnyelve, majd főleg azt használva rendszeresen kifejezni a
szeretetedet irántuk. A többi nyelvet is használnod kell, csak azokat
kevésbé.
Így töltheted fel a szeretettankjukat, ami olyasmi, mint egy lelki
immunrendszer. Ha tele van a tankjuk, akkor sokkal ellenállóbbak az
élet kihívásaival, a feszültséggel, a napi nyomással szemben. Akkor
nem fogják azt mondani, hogy:
-

anya biztos szeret, csak nem mutatja.

Most pedig azt szeretném kérni, hogy így egy pár sort arról, hogy, s mint
vagy ezzel az újonnan megtalált szeretetnyelvvel. Van-e nagy katarzis,
mire jöttél rá a gyerekekkel való kapcsolatodat illetően? Mit tudsz
javítani a férjeddel? Hogyan tervezed ezentúl kimutatni a szeretetedet a
családodnak? Mit fogsz nekik sugallni, ők hogyan fejezzék ki irántad?
Mi módon tudod megtölteni a szeretettankjukat és hogyan fogsz
gondoskodni róla, hogy a tiéd mindig fel legyen töltve? Ha leírod a
kavargó gondolataidat, azzal megindul az élmények feldolgozása.

Írd le gyorsan
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Hogyan működik, hogy vidámmá varázsolod magad? – a
tudatosság kerekével
Daniel J. Siegeltől tanultam a tudatosság kereke technikát, amit szintén
beépítettem neked a monitorozó napló kérdései közé. Mert szerettem
volna, ha napi rutinná alakítod, hogy alkotórészeire bontasz egy gázos
eseményt, majd tudatosan döntesz arról, hogy hagyod-e, hogy lehúzza
a kedvedet, vagy inkább jókedvre hangolod magad.
Az egyik hallgatóm egy egész kurzusból ezt a gyakorlatot emelte ki, mint
ami a legtöbbet adta neki és én is nagy eredményességgel használom
a mindennapjaimban. Szóval nagy reményeket fűzök hozzá, hogy
neked is be fog válni. Az Elmetudatosság című könyvében olvashatsz
erről bővebben.
A helyzet az, hogy a tudatosságunk olyasmi, mint egy szekér kereke.
Középen van a kerékagy, amikor itt vagy, akkor tudatában vagy a téged
körülvevő környezetnek és a benned lezajló folyamatoknak, s képes
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vagy rá, hogy eldöntsd, maradsz-e itt vagy elmozdulsz a kerék küllőin át
a kerékívre. Az íven ezek a dolgok találhatók: testi érzések, érzelmek,
gondolatok és képek.
Mindjárt olvashatsz egy példát, amikor idillikus reggeli hangulatban
vezetek a rakparton. (Idillikus reggel? Nem erről tanultunk
általánosban? Igen, oximoron, most le is csekkoltam Google Mesternél.
Azt mondja, az oximoron egymást kizáró, egymásnak ellentmondó
fogalmak összekapcsolása. Na, ilyen az idillikus reggel.)
A klassz élményeim után, amikről hamarosan beszámolok, a
hangulatom a mélypontra zuhan, mivel a gyerekek összekaptak a
hátam mögött, én meg rájuk üvöltöttem. Manapság kevesebbet
üvöltözök velük, de a rakparton való vezetés tipikusan az a szitu,
amikor csak ez jöhet szóba. Nem lehet finoman szólni, nem lehet
félreállni, nem ajánlott megdobálni őket papírzsepis tasakokkal, mert
visszadobálják őket, mint múltkor kiderült.
Szóval marad az üvöltés azon a frekvencián, amitől végre elhallgatnak.
Hogy aztán a fejemben beinduljon a zakatolás. Nézzük, hogy megy ez a
Siegel-féle tudatosság kerekében.
Először is elárasztanak a szaranya vagyok gondolatok. Tudom, hogy a
kis lelkükben mély barázdákat róttam az imént, amik kétséges, hogy
valaha is begyógyulnak-e nyomtalanul.
Elbukott anyának is érzem magam, mert annyiszor fogadkoztam, hogy
nem ordítok többé, most meg tessék. Szintén elbukott anyának érzem
magam, mert képtelen voltam megértetni velük, mennyire kurvára
veszélyes, hogy vezetés közben sivalkodnak.
Ehhez kapcsolódnak ezek az érzések: nem vagyok jó, szar vagyok,
elbukott vagyok, gyenge vagyok, béna vagyok. Most visszalapozok az
érzések listájához (9. oldal), s rájövök, hogy még a következőket is
érzem: akadályoztatott, boldogtalan, elgáncsolt, elrontott, felkavart,
hadakozó, görcsös, jelentéktelen, lobbanékony, őrjöngő, túlterhelt,
veszekedő.
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Miközben azt érzem a testemben, hogy görcsösen szorítom a
kormányt, gombóc van a torkomban és a gyomromban. Sírásra áll a
helyzet.
A következő képek pedig a végső elkeseredés szélére sodornak:
felnőttként ül a gyerekem a pszichológusánál és az ordítozós anyját
teszi felelőssé az egész elcseszett életéért. Majd azt is látom, hogy
odajön hozzám, és engem is kérdőre von.
És már kinn is vagyok a tudatos kerékagyamból a kerék ívén, mert
hagytam magam eltéríteni a gondolatok, testi érzetek, érzelmek és
képek által. Automatikusan. Tudattalanul.
Viszont. Nagyjából a Hajógyári bejáratánál veszek két-három mély
levegőt, hasba be, lassan ki. Végzek néhány kör EFT kopogtatást, amit
melegen ajánlok neked is, hogy sajátíts el, mert elengedhetetlen a
gyereknevelés során, hogy el ne szálljon a józan eszed. (Nick Ortner EFT
– A kopogtató módszer kiváló könyv erre a célra.)
Ennek az alapja a test energiájának helyreállítása bizonyos sorrendben
végzett pontok kopogtatásának köszönhetően. Nem kell, hogy higgy
benne, nekem is meredek volt elsőre, de egyszerű, gyors és még ha
csak bemagyarázom magamnak, akkor is használ. Tehát mi baj lehet
belőle? Ráadásul vezetés közben is lehet csinálni, nem kell hozzá
másik ember, sem alkohol, úgyhogy ideális feszültségoldó technika
kisgyerekes anyáknak, na.
Szóval kicsit hagytam, hogy elvigyen a szekér, de simán
visszahozhatom. A nagylevegőkkel és a kopogtatással újra a
kerékagyamban vagyok, ahonnan eldönthetem, hogy hova akarok
kimozdulni. Ha a képek felé, akkor elképzelhetem a gyerekek
diplomaosztóját, első filmrendezésüket, színházi debütálásukat,
applikációjuk ünnepélyes bemutatását, író-olvasó találkozójukat,
ahogy meghatottan törölgetem a könnyeimet, miközben ezt hallom a
mikrofonból:
-

és persze anyukámnak, aki erején felül támogatott még a
legnehezebb időszakban is.
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Aztán koncentrálhatok a testi érzeteimre is, megsimogathatom a
hasamat, ellazíthatom az izmaimat. Gondolhatok arra, hogy egy remek
masszázson veszek épp részt vagy egy kád forró fürdőben lebegek.
Ami a gondolataimat illeti: felidézhetek olyan élményeket, amikor jó fej
anya voltam, például pont tíz perccel ezelőtt és a figyelmem fókuszát
erre az eseményre helyezhetem a kellemetlen helyett.
Amivel együtt a rossz érzéseket is jókra cserélhetem, mert, ha beleélem
magam a jó fej anyás kocsiban reggelizésbe, máris sokkal
alkotóbbnak,
derűsebbnek,
erősebbnek,
hatékonyabbnak,
jókedvűbbnek, könnyedebbnek, sikeresebbnek és teljesebbnek érzem
magam.
Érted már?
1.

2.

3.

Középről, a kerékagyból négyfelé mozdulhatunk ki a kerék
küllőin át a kerék ívére. A testi érzetek, a képek, gondolatok és
érzelmek kimozdítanak bennünket az egyensúlyi állapotból.
Azonban, amikor észleltük a kimozdulást, akár azt is
megtehetjük, hogy visszamegyünk középre a kerékagyba,
ahol tudatosan eldöntjük, hova akarunk kimozdulni.
Így befolyásolhatjuk a hangolhatjuk magunkat vidámmá, nem
kell többé kiszolgáltatva lenni a hangulatunk
hullámvasútjának.

Mit tudsz még tenni a gázos élménnyel azon kívül, hogy megforgatod a
tudatosság kerekében? Azt, hogy eldöntöd, a befolyásod alatt áll-e vagy
sem. Az, hogy holnap felkel-e a nap, például kívül esik az erőlködéseid
körén. Ezen felesleges is görcsölni, szóval a leggyorsabb, ha a
hatásodon kívül álló dolgokat elfogadod.
Az, hogy a kék, vagy a zöld pulcsidat vedd fel, a legtöbb esetben
teljesen a befolyásod alatt áll, ilyenkor a legjobb mielőbb cselekedni.
A két véglet között pedig elhelyezkedik egy harmadik lehetőség is: a
részben befolyásod alatt álló dolgok. Ezeket vagy várakoztasd, vagy
próbálj több befolyást szerezni bennük. Vagy engedd el őket. Bárhogy
is legyen, rágódni ezeken sem érdemes túl sokat.
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Most már közel a napló kezdete, csak előtte hadd meséljek még egy
kicsit a sztoikusokról.

Egy csipetnyi sztoikus ínyencség
Esküszöm, mindjárt elkezdődik tényleg a monitorozó napló. Viszont
ahhoz, hogy értsd, miért csempésztem bele minden napra egy rossz
dolgon való merengést neked, tisztáznunk kell néhány filozófiai
alapfogalmat.
ADAPTÁCIÓ . Amikor hozzászokunk a jóhoz. És már nem
értékeljük nagyra. A sztoikusok évezredek óta azt vallják, hogy a jó élet
titka nem az, hogy folyton a jövőbeli dolgokért vágyakozunk.

H EDONIKUS

Hanem az, ha boldogsággal tölt el bennünket újra és újra a
birtokunkban lévő dolgok sokasága. Erre azért kell külön odafigyelni,
mert a durván hangzó hedonikus adaptáció miatt hajlamosak vagyunk
hozzászokni a jóhoz.
Ráadásul elég hamar, sajnos. És már nem értékeljük azt annyira, mint
tegnap. Ezt másnéven a lottóötös szindrómának is nevezzük. Azért,
mert még olyan brutál nagy extázis után is viszonylag hamar visszaáll
az ember boldogsággörbéje, mint a lottóötös megnyerése. Pedig ezt
tízből kilenc ember az elképzelhető legnagyobb szerencsének tartja az
életben. Hogyan lehet ezt a hatást kikerülni? Egy másik durván hangzó
dologgal. Lássuk csak, mire gondolok.
VIZUALIZÁCIÓ . Amikor rossz dolgokat képzelünk el. A naaagy
pozitív gondolkodás, a népszerű vonzás törvénye, a kvantumfizika
mintha mind lelökte volna a trónról a rosszba való belegondolást.
Ugyanakkor a katartikus hálagyakorlatok első és legfontosabb kérdése
az, hogy:

N EGATÍV

-

gondolj bele, mi lenne, ha ez lenne az utolsó napod. Vagy, ha
elveszítenéd a férjedet, a vagyonotokat, az egész családot, az
egészségedet, esetleg a bal lábadat.
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S miután atomjaidra hullottál szét a vigasztalhatatlan zokogásban,
csak azután kezdenek el segíteni neked újra felépíteni önmagad. És a
sztoikusok nem kicsit voltak jók ebben a sztoriban.
Ami engem illet, én a MI LESZ , HA MEGHAL A FÉRJEM aggódási körből rendre
nem úgy török ki, hogy…
-

rágom a körmöm (pótcselekvés),
vagy rózsaszín elefántokra gondolok
helyettesítés).

(tudattartalom

Hanem a legapróbb részletekig elképzelem, hogyan veszem át a
családi bizniszt, kiket rúgok ki végre, melyik partnernek olvasok be az
arcába, s milyen tartással viselem a feketét.
Ehhez nagyban hozzáadódik az Özvegy sztorija is, aki felfuttatta a
pezsgőgyárat, miután meghalt a férje. Általában, amikor az Özvegy
eszembe jut, ennél a résznél szoktam rájönni, hogy most már tök
ízléstelen, amit csinálok, és jobb volna a realitás talaján megmaradni.
Oké, tehát attól még, hogy félig telinek látjuk azt a poharat, bizony ott
van a másik fele is – tele levegővel.

Szóval, attól még léteznek a rossz dolgok,
hogy nem beszélünk róluk.

A sztoikusok azt csinálták, amikor a negatív vizualizációt gyakorolták,
hogy elképzelték, ahogy valami súlyos trauma éri őket.
Beleborzongtak, jól kidolgozták a szenvedés lépéseit, utána meg
nagyot szusszantak, hogy egyébként minden happy, hiszen semmi baj
nincs az életben.
Valahányszor a filozófiájuk miatt száműzték őket, mély depresszió
helyett inkább belefeledkeztek a természet szépségeibe és az
elmélkedésbe. Amikor pedig letelt a száműzetés ideje, boldogan tértek
vissza kényelmes életükbe.
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Ha nem volt kilátásban semmilyen száműzetés, akkor kitaláltak
maguknak különböző nehézségű gyakorlatokat, amik közben
szenvedtek kicsit, hogy utána újra jobban élvezhessék a jó életüket.
Olcsó ételeket ettek egy ideig, vagy egyszerű ruhákat húztak például.
Így törték meg a jó élet monotóniáját, így vették elejét annak, hogy
hozzászokjanak a jóhoz. Így tudták értékelni újra, meg újra a jót. Bírom
a sztoikusokat. Annyira jó fejek voltak.
Szóval, ez az oka, hogy a naplóba beépítettem neked minden napra egy
rossz dolgot, amin elmerenghetsz, hogy utána jobban értékeld azt,
amid megvan. Látod, merő jóindulatból teszem.

Ta-dam: kezdődik a motivációs napló
Most pedig, ha hiszed, ha nem, tényleg elérkeztünk a motiváló
naplódhoz. Mielőtt azonban elkezdenéd, szeretnék egy kis sorvezetőt
adni az egészhez.
Egyik reggel olyan jóleső magabiztossággal és helyemen vagyok
érzéssel hajtottam végig a rakparton, mint amikor a kanapén egy meleg
takaróba burkolózol, miközben forrócsoki gőzölög a kezedben.
A rakpartnak van az a meseszép szakasza a Hajógyári előtt, ahol a fák
lombja a vízbe ér. Éppen ezt csodálom és nem a veszélyhelyzeti
protokollokat futtatom az agyamban, hogy milyen mentési sorrendet
alkalmaznék 4 gyerekkel, ha a Peugeot a Dunába placcsanna – mint
ahogy rendesen szoktam ilyen hangulatos napfelkeltés kora
reggeleken.
Az elmúlt 24 órából ezt szívesen újra élném. S az előtte lévő tíz percet
is, amikor a sebtében vett pogácsát majszoltuk a suli előtt a kocsiban,
s az egyik gyerek életében először kóstolta meg a lattét.
Miért volt az élmény csodás? Mert a sulisokat a bejárat előtt
búcsúztatták a szüleik szokás szerint, ahogy én is szoktam minden
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szürke reggelen, ehelyett én most lázadó voltam. Ez a lázadó
értékemhez kapcsolódik, ami számomra azért olyan bitang fontos,
mert akkor érzem igazán, hogy én én vagyok, ha lázadok, de ezt most
hosszú lenne bővebben kifejteni.
Aztán azért is, mert melengető volt néhány meghitt perc a gyerekekkel,
amikor nem kell felvenniük a sapkát, nem kell megenniük még két
falatot, ha csokit akarnak és nem kell elpakolniuk a ruhát, ha tabletezni
akarnak. Ez a megmondó ember érték, amit annyira gyűlölök a
kisgyerekek nevelésében. Határokat szabni. Betartatni. Felelősségre
vonni. Brr.
Meg aztán azért is, mert mutattam valamit a gyereknek a világból, amit
szeretek és ami felnőttes. Ezen a ponton határozom el, hogy az első
lerészegedésüket is velem kéne, hogy megéljék. Ez vegyesen egyfelől a
példamutatás érték, ami őrülten fontos nekem. Ezért oktattam
egyetemen, ezért készítettem ezt a tananyagot, mert jól érzem magam,
ha a tudásommal és tapasztalatommal könnyebbé, tartalmasabbá,
szórakoztatóbbá tehetem mások életét.
Másfelől pedig a fejlesztés érték, ami ehhez szorosan kapcsolódik. A
fejlesztés már előbb megvolt, mindig is szerettem oktatni, de a
példamutatás csak később jött a rutinnal meg az évekkel.

ÉN

CSEPPET SZŰKSZAVÚAN TÖLTÖTTEM KI , TE AZONBAN NYUGODTAN ERESZD EL A
FANTÁZIÁD
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Napi monitorozó napló, hogy a fejlődés
mindennapi szokásoddá váljon: a kurzussal
együtt egy önfejlesztő, önmotiváló naplót is
készítettem neked, ami segítségedre lesz
abban, hogy a tudatosságot a mindennapi
rutinod részévé tedd. Nem kényszerítelek rá,
hogy minden nap vezesd, de meglátod, amikor
kihagysz majd egy pár napot, hiányozni fog.
Mint egy jó barátnő, aki meghallgat és megért –
ez lesz számodra a motivációs naplód tőlem
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Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

A RAKPARTON VEZETEK , IDILLI , ELŐTTE A GYEREKEKKEL REGGELI A KOCSIBAN

ÚJDONSÁGKERESÉS, ÉLET ÉLVEZÉS

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

M EGOLELTEK , MONDTÁK TÖBBSZÖR IS ÉS VOLT EGY NAGY BESZÉLGETÉS

A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:
K ÖZÖS HAJTOGATÁS , VETTEM EGY ÚJ MESEKÖNYVET , AZZAL ÖSSZEBÚJUNK , BESZÉLGETÉS
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És ezeket használták ők felém:

E ZEK AHHOZ

Ö LELÉS , JÁTÉK , HÁTVAKARÁS , MONDTAM NEKIK , ÍRTAM KÉT KIS CETLIT

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

2021.03.29. R AKPART , RENITENS REGGEL ,
AZ ELSŐ LATTE , SZAR SZÉL

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

K IMENTÜNK A RÉTRE , MINDENKI HÜLYE VOLT

K ONTROLL ELENGEDÉS , LAZÍTÁS , ÉLET ÉLVEZÉSE
HATÁSOM RÁ :

X

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?
D ÜH , KÉTSÉGBEESÉS , TEHETETLENSÉG
Á LLOK A SZÉLBEN ÉS SZÉTFÚJJA A HAJAMAT
H OGY KERÜLTEM ILYEN HELYZETBE , MINEK KELLETT 4 GYEREK , MIÉRT TÖRTÉNIK EZ MÁR MEGINT
FELROBBANOK , CSAPKODNI VAN KEDVEM ÉS MINDJÁRT SÍROK IS

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:
A KANAPÉRA KUPORODOM HAMAROSAN EGY KÖNYVVEL , TAKARÓBA BURKOLVA

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:
N EM HIBÁZTATTAM MAGAM , AMIÉRT SZARUL JÖTT KI A RÉTRE MENÉS , NÉHA VANNAK SZAR NAPOK ÉS KÉSZ
Mai tervezett lazításom:
A KANAPÉN OLVASÁS

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE ELVESZÍTENI A JOBB KAROMAT
(45. OLDAL )
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Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:
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És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE KÉT HÉTRE KÓRHÁZBA KERÜLNI
(45. OLDAL )
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Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 54 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN VOLNA ÉGÉSI SÉRÜLÉST SZENVEDNI
(45. OLDAL )

· 55 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 56 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MELYIK VOLT ÉLETEM
(45. OLDAL )

· 57 ·

3

LEGSZARABB NAPJA

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 58 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE NÉMÁNAK LENNI
(45. OLDAL )

· 59 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 60 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE EGY HÉTIG ÁRAM NÉLKÜL LENNI OTTHON
(45. OLDAL )

· 61 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 62 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , HA ELVESZTENÉM A TELJES RUHATÁRAMAT
(45. OLDAL )

· 63 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 64 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE FEKVŐGIPSZBEN
(45. OLDAL )

· 65 ·

6

HÉTIG

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 66 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE , HA KITÖRNE AZ ELSŐ KÉT FOGAM FELÜL
(45. OLDAL )

· 67 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 68 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE , HA TELJESEN LEÉGNE AZ OTTHONUNK
(45. OLDAL )

· 69 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 70 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MELY 3 TÁRGYAT VINNÉM MAGAMMAL OTTHONRÓL , HA
PERC ALATT DÖNTENI KÉNE ÉS SOSE JÖHETNÉK VISSZA (45. OLDAL )

· 71 ·

5

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 72 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE HA ÉRVÉNYTELENÍTENÉK A VÉGZETTSÉGEMET
(45. OLDAL )

· 73 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 74 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE KOPASZON
(45. OLDAL )

· 75 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 76 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE SŰRŰ BAJUSSZAL
(45. OLDAL )

· 77 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 78 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE KIÁLLNI EZER EMBER ELÉ BESZÉLNI
(45. OLDAL )

· 79 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 80 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE BÖRTÖNBEN ÜLNI
(45. OLDAL )

· 81 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 82 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE A USZTRÁLIÁBA KÖLTÖZNI
(45. OLDAL )

· 83 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 84 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE MEZTELEN TÚLÉLŐKÉNT RÉSZT VENNI EGY
VALÓSÁGSHOWBAN (45. OLDAL )

· 85 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 86 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE , HA REGGELRE MEGŐSZÜLNÉK TELJESEN
(45. OLDAL )

· 87 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 88 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE BESZORULNI EGY LIFTBE
(45. OLDAL )

· 89 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 90 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE RÉSZT VENNI EGY BUSZBALESETBEN
(45. OLDAL )

· 91 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 92 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE FÖLDRENGÉS UTÁN A LAKÁSUNK
(45. OLDAL )

· 93 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 94 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE CSŐTÖRÉS UTÁN A NAPPALINK
(45. OLDAL )

· 95 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 96 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE , HA NEM LENNE BAL MUTATÓUJJAM
(45. OLDAL )

· 97 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 98 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE A HOMLOKOMON EGY ŐRÜLT NAGY HEG
(45. OLDAL )

· 99 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 100 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE ÁLLANDÓ FÜLZÚGÁSSAL ÉLNI
(45. OLDAL )

· 101 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 102 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE ÖRÖKBE FOGADNI EGY
(45. OLDAL )

· 103 ·

3

ÉVES IKERPÁRT

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 104 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE EGY HÉTIG LÉBÖJT KÚRÁN LENNI
(45. OLDAL )

· 105 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 106 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE
(45. OLDAL )

· 107 ·

20

KILÓVAL SÚLYOSABBAN

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 108 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE ELVESZÍTENI EGY SZERETTEMET
(45. OLDAL )

· 109 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 110 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE HA ELGÁZOLNA EGY AUTÓ A ZEBRÁN
(45. OLDAL )

· 111 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 112 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE , HA KIKERÜLNE A NETRE EGY SZEXVIDEÓ
RÓLAM (45. OLDAL )

· 113 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 114 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE A KEDVENC KAJÁM NÉLKÜL EGY TELJES ÉVIG
(45. OLDAL )

· 115 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 116 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE TELJESEN ŐSZINTÉN BESZÉLNI A SZÜLEIMMEL
(45. OLDAL )

· 117 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 118 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE MEGTUDNI EGY SÖTÉT CSALÁDI TITKOT
(45. OLDAL )

· 119 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 120 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE BETÖMÖTT SZÁJJAL , EGY SZÉKHEZ SZÍJAZVA
ÉBREDNI EGY VADIDEGEN HELYEN (45. OLDAL )

· 121 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 122 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE ELVESZÍTENI AZ ÍZÉRZÉKELÉSEMET
(45. OLDAL )

· 123 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 124 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE , HA EGY TELJES ÉVIG NEM CSINÁLHATNÁM A
KEDVENC HOBBIMAT (45. OLDAL )

· 125 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 126 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE AZ ÉLETEM TOLÓSZÉKBEN
(45. OLDAL )

· 127 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 128 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE AZ ÉLETEM A FRIKÁBAN
(45. OLDAL )

· 129 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 130 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE AZ ÉLETEM , HA MEGTUDNÁM , MIKOR HALOK
MEG (45. OLDAL )

· 131 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 132 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE , HA NEVET KÉNE VÁLTOZTATNOM
(45. OLDAL )

· 133 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 134 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE AZ ÉLETEM EGY BRUTÁL ALLERGIÁVAL
(45. OLDAL )

· 135 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 136 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE ELVESZÍTENI EGYIK KEDVENC KÉPESSÉGEMET
(45. OLDAL )

· 137 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 138 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA ELVESZÍTENI A
TEHETSÉGEMET ABBAN , AMIBEN MOST KIVÁLÓ VAGYOK (45. OLDAL )

· 139 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 140 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE , HA MINDEN NAP MUSZÁJ LENNE
ALUDNOM (45. OLDAL )

· 141 ·

12 ÓRÁT

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 142 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE CSALÓDNI ABBAN , AKIBEN ÚGY BÍZOM
(45. OLDAL )

· 143 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 144 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE ÉTELMÉRGEZÉST KAPNI
(45. OLDAL )

· 145 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 146 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE BANKRABLÁS SZEMTANÚJÁVÁ VÁLNI
(45. OLDAL )

· 147 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 148 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE VÉTLENÜL BELEKEVEREDNI EGY BŰNÜGYI
PERBE (45. OLDAL )

· 149 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz
Az elmúlt napokból ezt élném újra szívesen:

M ILYEN ÉRTÉKHEZ
KAPCSOLÓDIK EZ AZ ÉLMÉNY
(16. OLDAL )?

Az elmúlt napokban ezeket a szeretetnyelveket használtam a családom
felé (30. oldal):

E ZEK AHHOZ
A napokban így tervezem kimutatni a szeretetemet a családom felé:

· 150 ·

KELLENEK , HOGY A SZERETETTANKOK FELTÖLTVE LEGYENEK

És ezeket használták ők felém:

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

A

Az elmúlt napokból ez volt a leggázabb:

HATÁSOM RÁ :

❑ NINCS

❑ RÉSZBEN

❑

KAPCSOLÓDÓ
ÉRTÉK ?

TELJES

Ehhez a gáz dologhoz milyen érzelmek (9. oldal), gondolatok, testi
érzések és képek kapcsolódnak (tudatosság kereke: 41. oldal)?

Ahelyett, hogy ez lenyomna, mitől leszek vidám:

Ma ezért vagyok hálás és ezért dicsérem meg magam:

Mai tervezett lazításom:

MA

AZON GONDOLKODOM , MILYEN LENNE CSÚNYÁN MEGBÁNTANI VALAKIT , AKIT
ANNYIRA SZERETEK (45. OLDAL )

· 151 ·

A mai bejegyzésem dátuma és kulcsszavai

Havi rendszerező napló, hogy hónapról-hónapra
képben legyél magaddal. Úgy állj majd ott az
újévi fogadalmaknál, hogy tényleg tudod,
honnan hova tartasz és elérhető célokat tűzhess
ki januárban. De minek ehhez januárig várni,
mikor megteheted ezt a csekkolást és
összegzést minden hónapban?

· 152 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

2021.04.01
Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:
N ÉVNAP , KOVID ITTHONLÉT , DIGITÁLIS OKTATÁS , ÜGYELET , HÁNYÁS - FOSÁSOK , NÉHÁNY NAP A
RENDELŐBEN

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?
A Z A NYAKURZUSSAL

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:
N EM AKARTAM MEGFESZÜLNI AZ ÖNFELÁLDOZÁSSAL , INKÁBB SULI ÜGYELETET KÉRTEM
Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

S EGÍTSÉGKÉRŐS M ÁRCIUS

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?
E GY ÓRIÁS ÜVEG N UTELLÁT , SOK KÖNYVET A KÖNYVTÁRBÓL

Mit várok már baromira ebben a hónapban?
A RENDELŐ NYITÁSÁT

· 153 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 154 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 155 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 156 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 157 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 158 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 159 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 160 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 161 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 162 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 163 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 164 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 165 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 166 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 167 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 168 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 169 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 170 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 171 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 172 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 173 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 174 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 175 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 176 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 177 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 178 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 179 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 180 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 181 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 182 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 183 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 184 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 185 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
Az elmúlt hónap eseményei, történései a naptáramból:

Mivel haladtam szépen az elmúlt hónap előtthöz képest?

Amiért megdicsérem magam az elmúlt hónapból:

Az elmúlt hónapom címkéje:

M ILYEN

JANUÁR , FEBRUÁR , MÁRCIUS , STB .?

Mit tervezek erre a hónapra, amitől majd feldobódom?

Mit várok már baromira ebben a hónapban?

· 186 ·

Dr. Ruzsa Dóra: Anyakurzus · Bónusz

Dátum
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Visszajelzés kérés
Azta’. Le a kalappal, hogy a végére értél a tananyagnak. Váó. Anya, te
erősebb vagy magadnál.
Ha megtennéd, hogy megírod nekem, mi tetszett benne, mit adott
neked, azt segítség volna a tananyag fejlesztésben. Egyébként is,
gondolhatod, pszichológusként milyen kevés visszajelzést kapok. Úgy
örülök neki, mint egy üveg Nutellának.
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