1.LÉPÉS:ÍRD KI MAGADBÓL!
MOTTÓ: MEGENGEDEM MAGAMNAK, HOGY NEGATÍV ÉRZÉSEIM, ÉS GONDOLATAIM LEGYENEK.

Tudtad, hogy az írás csökkenti a szorongásos tüneteket és segíti az immunrendszer működését? Ha az érzéseidet és gondolataidat papírra veted konkrétabbá
válik és ami konkrét, az egyrészt kevésbé szorongató, másrészt könnyebb vele
dolgozni, megoldani.
Bármikor, ha úgy érzed, írd ide magadból az aktuális frusztrációkat!
A papír nem ítél. Nem baj, ha a szöveg összefüggéstelen, írj nyugodtan zagyvaságokat úgy, ahogy jön.

EGY KIS SEGÍTSÉG:
Tudom, hogy senkit nem érdekel, abszolút hülyeség és nem szabadna ilyen
negatívan éreznem/gondolkoznom, de most megengedem magamnak, hogy
elhessegetés helyett leírjam, hogy...
Megőrülök attól, hogy...
Teljesen kiakaszt, hogy...
Totál felhúztam magamat azon, hogy...
Elegem van abból, hogy...
Nagyon zavar, hogy...
Nagyon aggódom, hogy ...
Attól félek, hogy...
Rosszul esett/esik, hogy..............mert úgy érzem, hogy..........
Nem tudom, hogy mit fogok csinálni, ha ...
Fogalmam sincs, hogy...
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2.LÉPÉS: PRIORIZÁLJ, EGYSZERŰSÍTS, KÖNNYÍTS MAGADON!
MOTTÓ: MEGENGEDEM MAGAMNAK, HOGY A SAJÁT SZÜKSÉGLETEIMMEL (IS) FOGLALKOZZAK.

a) Írd össze a teendőidet, feladataidat, önmagaddal szembeni elvárásaidat
és sorszámozd őket fontosságuk szerint! Lehet, hogy meg fogsz lepődni...

AKTUÁLIS ÉRTÉKRENDEM
T E E N D Ő K , E LVÁ R Á S O K

b)

FONTOSSÁGI SORRENDBEN
E L F O G L A LT S Z Á M A

Szíved szerint fejezd be az alábbi tisztázó és megengedő mondatokat. ..

Megengedem magamnak, hogy .................legyen a legfontosabb.
Megengedem magamnak, hogy ....... fontosabb legyen, mint .......
Megengedem magamnak, hogy azzal foglalkozzak, ami.................
Megengedem magamnak, hogy ideiglenesen/véglegesen kiiktassam a ....
Megengedem magamnak, hogy lemondjak a ...........................
Megengedem magamnak, hogy nemet mondjak a .....................
Megengedem magamnak, hogy leszarjam a ............................
Szabad, hogy megmondjam/közöljem, hogy............................
Szabad, hogy érdekeljen..................................................
Szabad, hogy nem menjen tökéletesen..................................
Szabad, hogy élvezzem..................................................
Szabad, hogy elkezdjem vagy újrakezdjem..............................
Szabad megengednem, hogy...........................................
Melyik szólított meg leginkább? ........................................
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3. LÉPÉS: KÉSZÍTS SZABADSÁG BEFŐTTET!

Szabadság

A lista végtelen. Mi az, amit még megengedhetsz magadnak akkor is, ha az egész
világ korlátozva van? Egy kis pihenés? Hogy kimaradjon egy nap, vagy kettő?
Egy kis sírás vagy egy nyálcsorgós nevetés? :)
A karantén ideje alatt gyűjtsd ezeket a hasznos megengedéseket!
Amikor rábukkansz egy-egy újra/aktuálisra írd fel egy cetlire és a cetliket dobd
bele egy befőttesüvegbe. Ez egyfelől segít tudatosítani a pozitív változási
folyamatot, másrészt jó lesz majd visszaolvasni őket, amikor épp visszatérnénk
a régi kerékvágásba.

A cetlikhez segítségképp használd ezeket a megkezdett mondatokat!
Megengedem magamnak, hogy...
Nem muszáj, hogy...
Szabad, hogy...
Lehet, hogy...
Nem baj, hogy...
Oké, hogy...
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