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 A HÓNAP AKTUALITÁSA

Vajon a sikeres emberek 
nem hibáznak, vagy csak  
képesek újratervezni? 
Apró vagy drasztikus 
változások vezetnek 
eredményre? Maradjunk a 
biztonságos, megszokott 
dolgoknál vagy vágjunk 
bele a bizonytalansággal 
teli lehetőségek feltérké-
pezésébe? Mennyi izgal-
mas kérdés és mind az 
újrakezdés kihívásaihoz 
kapcsolódik! Lássuk, 
mit érdemes tudni erről 
a folyamatról.

Azért, mert így szoktuk. 
De tényleg jó ez?
Életünk java részét rutinok építik fel. 
Megszokott útvonalon ballagunk hazá-
ig, szinte reflexből pakoljuk le otthon a 
cuccainkat. Ez a már-már unalmas kör-
nyezet nekünk embereknek egyet jelent 
a biztonsággal. Bármilyen változás időt, 
erőt igényel, próbára teszi alkalmazko-
dóképességünket. Tudományos szem-
pontból nézve, a megszokotthoz való ra-
gaszkodás valójában előnyös az agyunk 
számára. Hiszen nem kell gondolkodni, a 
helyzet megoldása megy magától. 

Találkozunk egy szituációval (pl. fel-
ébredés) és automatikus választ adunk rá 
(pl. lenyomjuk az órát és indulunk kávét 
főzni). Azért jó ez, mert megspóroljuk a 
döntési folyamathoz szükséges erőforrá-
sokat olyan helyzetekre, melyek jobban 
igénylik a tudatos gondolkodást (pl. el-
mélkedhetünk azon, miként logisztikáz-
zuk a gyerekeink iskolába fuvarozását 
aznap, vagy mi lenne a legjobb megoldás 
egy munkahelyi problémára). 

Azonban bármennyire adaptívnak is tű-
nik rutinból működtetni a dolgokat, ezek-
kel nem lehet lekövetni életünk változásait, 
és egy idő után kártékonnyá válnak. Fo-
lyamatosan ismeretlen ingerekkel, idegen 
szituációkkal találkozunk, mellyel szemben 
az egyetlen védekezési mód, ha bezárkózás 
helyett az alkalmazkodást választjuk!

Inspiráló és ijesztő 
változás
Új alternatívák keresésének gondolata nem 
mindenkit tölt el izgalommal. Nem min-
dig saját elhatározás szüli az újrakezdést, 
időnként a körülmények alakulnak úgy, 
hogy muszáj alkalmazkodni: válás, gyász, 
munkahely elvesztése, gyerekek kirepülé-
se. Gyakran tűnik úgy, hogy nem tudunk 
könnyen és gyorsan alkalmazkodni a meg-
változott feltételekhez. Nincs azonnal egy 
pozitív jövőképünk. Ott a nyomasztó kér-
dés a fejükben: mi van, ha még rosszabb 
lesz? Ha nem tudunk hinni abban, hogy 
jól is alakulhat, higgyünk abban, képesek 
leszünk ismét irányt változtatni! 

Találjunk ki magunknak egy mondatot, 
melyet előhúzhatunk ilyen esetekben. Sem-
mi bonyolultra nem kell gondolni: ,,meg 
tudom csinálni”, ,, sikerülni fog”, ,,képes 
vagyok rá”. Pont elég, hogy a kritikus hely-
zetekben ezekkel biztassuk magunkat. Ne 
feledkezzünk meg, hogy hibázhatunk, nem 
kell elsőre sikerülnie az újrakezdésnek. Ki-
tartással és türelemmel eljuthatunk a sike-
rig. Könnyebb valami felé tartani, mint a 
valamitől való eltávolodásra koncentrálni. 

Kérjünk támogatói 
segítséget!
Mit jelent ez? Ne a nehéz helyzeten akar-
junk túl lenni, hanem arra összpontosít-
sunk, mit is akarunk elérni? Vizualizáljuk, 
képzeljük el magunkat, amint már megha-
ladtuk a nehézségeket és lássuk magunkat, 
amint ezt a vonzó jövőképet éljük már! 

Apropó, célok: reális és kisebb célokat 
tűzzünk ki magunk elé! Ezek megvaló-
sítása valószínűbb és teljesítésükkel saját 
hatékonyságunkról kapunk visszajelzést, 
mely kifejezetten önbizalom növelő. Ihletet 
meríthetünk barátaink, családunk bevo-
násával: támogatásuk bátorsággal, kitar-
tással erősítheti változtatási szándékunkat. 
Időnként emlékeztessük magunkat arra is, 
ha egy-egy életterületet ismét fel kell épí-
tenünk, az nem zárja ki, hogy életünk más 
területére elégedettséggel gondoljunk. Nyi-
tott, kíváncsi hozzáállással az újrakezdés 
kihívásait jellemformáló tapasztalatszer-
zéssé minősíthetjük.

Új szokások kialakítása
A mai kor emberének fő szempontja: meny-
nyi időt vesz igénybe a változás elérése? 
Most őszintén, tényleg az időfaktor a leg-
fontosabb tényező? Terápiás munkámból 
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A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer
normál működéséhez.
A D- és K2-vitamin hozzájárul az egészséges
csontozat fenntartásához.
A K2-vitamin hozzájárul a normál véralvadáshoz.
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 A HÓNAP AKTUALITÁSA
Promóció

Barátnőimmel gyakran találko-
zom, sokat beszélgetünk, sétá-
lunk, kirándulunk. Szeretnék 

sokáig aktív maradni, de látom, hogy 
a korosztályomban óriási különbsé-
gek vannak. Utánajártam, mit tehetek a 
csontjaim egészségéért. Számomra na-
gyon fontos a természetesség, ezért erre is 
próbáltam természetes megoldást találni.

A csontok újjáépülése
Biológus barátnőmtől tudom, hogy 
csontjaink az életünk során folyama-
tos átépülésben, megújulásban vannak: 
kb. 10 évente a teljes csontállományunk 
kicserélődik. Az új, épülő csontoknak 
különösen fontos biztosítani a tápanya-
gokat. A csontok egyik fő építőanyaga a 
kalcium, de mellette más tápanyagoknak 
is jelentős szerepük van. Ahogy a ház épí-
tésénél is szükség van a téglán kívül ce-
mentre, homokra, mészre, úgy az épülő 
csontoknak is fontos a kalcium mellett  
pl. a C-, D- és K2-vitamin, magnézium, 
cink és mangán.

Kalcium 
- izlandi vörös algából
Nagyon megörültem, amikor rátaláltam 
egy 100%-ban növényi eredetű kalcium-
forrásra. Ez az Aquamin® nevű izlandi 
vörös alga kivonat, mely természetes ás-
ványi anyagok egyedülálló kombinációja. 
Miért olyan különleges?
 Rendkívül gazdag természetes 
   ásványi anyagokban.
 Nagy mennyiségben tartal-
   maz természetes kalciumot, 
 emellett magnéziumot is,
 valamint több mint 
   42 féle nyomelemet 
   mikromennyiségben.

Az különösen tetszik benne, hogy az Iz-
land mellett található kristálytiszta ten-
gervízből származik.

10 féle összetevő
Noha örültem, hogy létezik természetes 
kalcium, de féltem, hogy nagyon sokba 
fog kerülni, mivel általában a természe-
tes alapanyagok jóval értékesebbek és 
drágábbak, mint a szintetikusak. Kelle-
mes meglepetés volt, amikor rátaláltam 
a CalciTrio Naturel-re. Ez a készítmény  
10 összetevőt tartalmaz, köztük 100%-ban 
természetes kalciumot (Aquaminból),  
ezen kívül számos olyan vitamint és 
nyomelemet (C-, K1-, K2- és D-vitamin, 

magnézium, cink és mangán), 
melyek különféle módokon 

támogatják a csontok 
egészségét. A CalciTrio 
Naturel természetes 
összetevőkben gazdag. 
Van benne gránátal-
ma- és szőlőmag ki-

vonat is, ez utóbbit Olasz-
ország és Franciaország 

Mindig is tudtam, hogy 
az idő előrehaladtával 
szükség van arra, hogy
gondoskodjak csontjaim 
egészségéről. Nagyon 
megörültem, amikor 
végre természetes 
megoldásra bukkantam.

Természetes kalciummal 
az egészséges csontokért

mediterrán lankáiról származó szőlőből 
nyerik ki.

Végre természetes kalciummal gondos-
kodhatok csontjaim egészségéről. 

Ajánlott ára: 1975 Ft/30 db, 2990 Ft/50 db
                                  (66Ft/db)                  (60Ft/db)

Étrend-kiegészítő, mely nem helyettesíti a 
vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Amennyiben Ön várandós, szoptat vagy kumarin 
típusú véralvadásgátló gyógyszert szed, a készítmény 
alkalmazása előtt konzultáljon kezelőorvosával.
Kapható a patikákban. 
Forgalmazza: Innovelle Pharma Kft., 
1118 Budapest, Dayka G. u. 3.

A kézfertőtlenítés
szakértője

Hatékony védelem a kórokozókkal szemben 
otthon és útközben is.

Elpusztítja a kórokozók 99,99%-át. 
Széles hatásspektrum: baktericid, fungicid, tuberkulocid 
és virucid, tehát a vírusokkal szemben is hatásos.

Tudj meg többet a fertőtlenítésről: 
www.bradolife.hu

A termékek használatakor ügyelj a biztonságra!   
Használat előtt mindig olvasd el a címkét és a használati útmutatót!

Professzionális kórházi fertőtlenítőszerekből 
fejlesztett termékek a hétköznapokra.

A BradoLife
termékeket 

keresd a 
patikákban!
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kifolyólag természetesen tisztában vagyok 
azzal, hogy az igény az, hogy azonnal kö-
vetkezzen be a minőségi ugrás. Sajnos vagy 
sem, ettől több tényező befolyásolja az új-
rakezdés folyamatát. Kezdjük a legnagyobb 
kihívással: a fejlődéshez kitartás kell. 

No meg persze következetesség. Adott 
helyzetre igyekezzünk mindig ugyanazt a 
választ adni pl. a nassolást ne csak néha-né-
ha váltsuk ki gyümölccsel, zöldséggel, ha-
nem minden egyes alkalommal, amikor 
megkívánunk valami finomságot. A meg-
változtatni kívánt szokás lehetőleg minél 
gyakrabban forduljon elő az életünkben 
pl. ne az legyen a cél, hogy ,,a karácsonyi 
dőzsölésnél picit visszább fogom magam”, 
hiszen ezt egy évben csak egyszer lehet 
próbálgatni. Szerencsés az is, ha az új szo-
kást mi magunk választjuk és nem külső 
nyomás hatására alakítjuk. 

Mit is értünk ezalatt? Ha például java-
solják, hogy csökkentsük a testsúlyunkat, 
akkor hozzuk meg magunk a döntést arról, 
milyen diétát, sportolást vagy más életmód-
beli változtatást eszközlünk ennek érdeké-
ben. Fontos kihangsúlyozni: ne akarjuk a 
legbonyolultabb, legösszetettebb helyzetet 
komplexen megoldani! Minél egyszerűbb 
lépésekre érdemes lebontani a bonyolul-
tabb célokat, és ezeket a reális, megvalósít-
ható állomásokat apránként teljesíteni.

És ha kudarcot vallok?
Az újrakezdés legkellemetlenebb része, 
hogy fel kell mérni, hol is tartunk most. 
Ha valóban őszinték vagyunk magunk-
hoz, egy ilyen számvetés elkeserítő fel-
ismeréseket hozhat. De megéri szembe-
nézni ezzel kényelmetlen érzéssel, még 
ha átmenetileg önbizalomhiánnyal is 
társul. A kutatások azt mutatják, hogy 
a változtatás iránti elköteleződés akkor 
a legeredményesebb, ha egy nehéz idő-
szakból akarunk kilábalni. 

Szóval hogyan tovább, ha elbuktunk a 
változás rögös útján? Amennyiben vezet-
tünk célnaplót, ezen a ponton érdemes 
megszabadulni kudarcunk bizonyítékaitól. 
Ezt az önbizalomromboló kis mementót 
semmisítsük meg, de csak miután levontuk 
belőle a megfelelő következtetéseket. Aztán 
engedjük el a ,,nagy jövőkép” perspektíváját 
és fordítsuk figyelmünket a napi, heti célok 
megvalósítására, mert így valószínűbb si-
kereket megtapasztalni. Nehéz, de őrizzük 
meg türelmünket önmagunk és a változási 
folyamat irányába is, mert rendben van, ha 
nem azonnal és nem gyökeresen változtat-
juk meg a szokásainkat. 

Hogy mi lehet még garancia a fejlődésre? 
Most figyeljenek! Ha hét elején kezdjük el 
a változtatást! Nem csalás, nem ámítás, ku-
tatások azt mutatják, hogy 62,9 százalékkal 

nagyobb valószínűséggel kötelezzük el ma-
gunkat egy új cél mellett, ha a hét kezdetén 
állunk neki! Mégiscsak éljenek a hétfők!

Nem számít, mi történt eddig: ne a 
múltunk irányítsa jövőnket, mert szin-
te lehetetlen lesz megtalálni, mi hozhat 
előnyös módosítást. Fontos, hogy milyen 
értelmezési keretbe tesszük az újrakez-
dést. Ez nem egyszerűen a kudarcból való 
felépülés! Ez egy új tapasztalatszerzés, 
tanulási lehetőség. Sebeink nyalogatása 
helyett képzeljük el az érzést, milyen lesz, 
ha elérjük a célunkat! 

Az élet értelme
Már a 20. század elején is voltak arra vo-
natkozó pszichológiai megfigyelések, hogy 
a kliensek egy része nem valamilyen meg-
határozható kórképben szenved, hanem a 
céltalanságban. Az is bizonyított, hogy po-
zitívan hat mentális egészségünkre, ha éle-
tünknek egy új céllal, változással értelmet 
adunk. Minden lépés, mely közelebb visz 
hozzá, önbecsülésünket javítja. Minden 
kihívás, mellyel az újrakezdés érdekében 
sikeresen megküzdünk, növeli kompeten-
ciaérzésünket, önbizalmunkat. Cselekedni 
egy célért egyben remény arra, hogy éle-
tünk jobbra változik. 

Katona Katalin
okleveles pszichológus


