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Gyanítom téged is sokként ért az inzulinrezisztencia 
diagnózisod. 

Napokig nem tértem magamhoz utána, hiszen viszonylag 
egészségesen éltem világ életemben. Na jó, a sport terén az 
utóbbi 2-3 évben erős fekete lyukak voltak: A korábbi 
rendszeres és teljesítményorientált sporttevékenységeim 
először háttérbe szorultak, majd el-el maradoztak. Főként 
amiatt, mert a fejembe vettem, hogy felépítek egy izgalamas 
projektet a 8 órás főállásom mellett. A projekt pedig akkorára 
nőtt, hogy egy újabb 8 órás munkát jeletett számomra. 
Egyszerűen túlterheltem magam, és az életem. A célomért 
pedig saját alapvető szükségleteimen túllépve, magamon 
erőszakot véve nem találkoztam a barátaimmal, alig vettem 
részt a saját életemben, elhanyagoltam az örömforrásaim. 
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Velem így volt… :-)

Akár most ismerkedsz az inzulinrezisztens életmóddal, akár 
már járatos vagy benne, hasznos lehet számodra ez az 
összefoglaló, ha kézben akarod tartani ezt az ezerarcú 
‘betegséget’. Remélem tetszik! Fogadd szeretettel! 

Érdekel, mi a Te történeted?  
Te, hol tartasz?  

Hol vagy leginkább elakadva?  

Ne habozz, írj nekem a 
beatrix.hacsavecz@gmail.com e-mail 

címre!

mailto:beatrix.hacsavecz@gmail.com
mailto:beatrix.hacsavecz@gmail.com
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A dolog vége persze az lett, hogy keményen, nem, nem csak 
éppen keményen, hanem durválisan (Durvális: saját 
kifejezésem. A durva és a brutális házasságából született. :-D) 
priorizálnom kellett, hogy mit is akarok valójában. Ha továbbra 
is ugyanazt csinálom, mint addig, az vajon hová vezet? 
Szembesültem önmagammal a cselekedeteim eredményein 
keresztül. 

Az inzulinrezisztenca döbbentett rá arra, hogy mennyire annak 
az életnek az ellentétjét élem, amire mindig is vágytam. 
Ráadásul a dolog legnagyobb része nem pénzkérdés volt, 
hanem, hogy egyáltalán engedélyt adjak magamnak a másképp 
csinálásra, a másképp gondolkodásra és arra, hogy a MAJD-ból 
MOST-ot hozzak létre.
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Ezekről írtam neked ebben az 
anyagban:

• Milyen támogatásra számíthatsz? 

• A 7 pillér 

• Miért légy jó fej magaddal szemben? 

• Vedd észre! 

• Orvosi kontroll 

• Miért lesz a legjobb barátod a konyhai mérleged? 

• Az előírt szénhidtátot be kell vinni szervezetedbe? 

• Az éjszakai zabálások oka, és megoldása 

• Így kezdtem én a diétát - lassan… 

• A fogyás titka - az IR edzés más, mint gondolnád 

• Stresszmentesség - elmetréning 

• Panasz, önsajnálat 

• Meditáció 

• Dühöngés 

• A semmittevés az IR gyógyszere? 

• Időgazdálkodás, célkitűzés 
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Azt biztosan elmondták az IR (inzulinrezisztencia) diagnózisod 
közlésekor, hogy bár az IR nem gyógyítható, kezelhető és 
visszafordítható állapot. Hivatalosan nem betegség. Nem 
kapsz TB támogatást a felírt gyógyszereidre, az IR miatt 
igénybevett szolgáltatásokra. 

Sok helyen hallhatod, hogy az inzulinrezisztencia a 
cukorbetegség előszobája. A kezeletlen IR könnyen fordul át 
cukorbetegségbe. Ezzel együtt ennek az állapotnak rengeteg 
kellemetlen tünete van, amivel meg kell tanulnunk együtt élni. 
Odafigyeléssel ezek teljesen megszüntethetők vagy 
minimalizálhatók. 

Sajnos (saját tapasztalat)a TB alapon elvégeztetett terheléses 
vérvételekénél gyakran csúszik be némi malőr, mert valahogy 
nincs a laborosok fejében, hogy mit is kell vizsgálni: Nálam az 
inzulint kellett volna nézni (természetesen), de csak glükózig 
terjedt a figyelmük a laboroskonak, így végül 6 szúrásból lett 
meg az értékelhető eredményem abban a hónapban. Nem 
beszélve a költségekről, hiszen a tuti vérvétel már egy magán 
laborban történt és persze újabb fél nap szabim bánta. 

Ma már tudom azt is, hogy a különböző - ebből a szempontból 
mindegy, hogy magán vagy TB-s - laborok, különböző 
reagensekkel állapítják meg a vér inzulin tartalmát, így a 
különböző laborokban mért értékek nem ugyan azt jelentik. 
Érdemes tehát egy labornál végeztetni a rendszeres 
vérvételeidet.

Az inzulinrezisztencia nem csupán endokrin tünet, komoly 
lelki vonulata van, ami az önszeretet, önelfogadás, 
önmagunkról alkotott képünk kérdéskörét feszegeti. Ezen is 
bizony dolgozni szükséges a jó véreredményekhez. Ahogy a 
stresszkezelésen is. 

Velem az IR kézben tartására 5 pillért tanítottak meg annak 
idején. 

Ezek a pillérek összefüggnek és kölcsönhatásban 
vannak egymással.  

Saját tapasztalatom szerint az 5 pillért összefűzi az 
időgazdálkodás (nekem ezt volt a legnehezebb elfogadni) és 
az önmagam felé tanúsított megértő-megengedő 
magatartás. 
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Mire számíts, ha IR-es vagy

A kezelés 5 pillére - szerintem 7.

Az inzulinrezisztencia tünetei:  

• hajhullás,  
• fokozott szőrnövekedés, 
• pattanások,  
• hangulatingadozás, 
• depresszió,  
• ciklus problémák,  
• peteérés elmaradása, 
• PCOS 
• rossz közérzet,  
• túlsúly 
• étkezések utáni álmosság, 
• édesség utáni erős vágy, 
• ‘hipózás’ 
• vetélés 
• szédülés 

Vékony IR-esek is vannak!
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Így az én értelmezésemben így néz ki az IR-t kézben tartó 
rendszer:  
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Az IR kézbentartásához

Orvosi kontroll

Szénhidrát diéta

Rendszeres sport

Stresszmentesség

Pihenés

Időgazdálkodás

Empátia önmagaddal szemben

inzulinrezisztensvagyok.hu

inzulinrezisztensvagyok.hu
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Önmagaddal szembeni empátia: Nagyon alap és 
amennyire alap, pontosan annyira nehéz, mert kezdetben 
állandó figyelmet igényel.  Én csak a ‘Saját magammal szembeni 
jófejségnek’ hívom. Szerintem ez fejezi ki leginkább ezt a 
magamhoz állást.

Mire gondolok? Akkor, amikor éhezve végigvonszolod magad 
az egész napon. …vagy nem hagysz magadnak időt az 
étkezéseid megszervezésére? …vagy nem engeded meg 
magadnak, hogy eleget pihenj és másnap jól teljesíthess? …vagy 
ostorozod magad, mert utólag egy döntésed elhamarkodottnak 
tűnik… akkor nem állsz magadhoz barátként. 

Márpedig önmagunkkal vagyunk együtt a legtöbbet, és ami a 
legrosszabb (vagy éppen legjobb hír), hogy el sem tudsz tűnni 
önmagad elől. Elköltözhetsz a világ másik sarkára is előbb-
utóbb ugyanazok az érzelmek, gondolatok gyötörnek majd, 
aminek - ne felejtsd el - a jelenlegi fizikai és mentális állapotod 
lett az eredménye.

Ezért is érdemes jó kapcsolatot ápolni magaddal. Légy cuki 
magaddal szemben! Cukibb, mint bárki mással. 

Mi vált be nálam? 

Ott kezdtem, hogy egyszerűen észrevettem, hogy hogy érzem 
magam az adott pillanatban, elcsíptem a 
gondolatsárkányokat. Ebben nagy segítségemre volt Csattos 
Ilona könyve és előadásai. A Youtube-on egy csomót találsz.

Ha azt hiszed könnyű volt. Elárulom, nem volt az. Konkrétan 
ez volt számomra az egyik legnehezebb dolog. Még csak észre, 
észre vettem, hogy mi az igényem, de borzasztó kellemetlennek 
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Könyvajánló: Csattos Ilona: Vedd 
észre! 

Légy minden pillanatban olyan 
elnéző, és kedves magaddal 
szemben, mint a legjobb 
bartátoddal. 
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találtam, hogy kilógjak a sorból és tegyek is az igényem, vagy 
egészségem szerint. 

Csak bátorítani tudlak! Szerencsémre az Ir gyorsan, és 
szisztematikusan reagált minden egyes önátlépésemre - 
kiszámíthatóan következett egy-egy ilyen akcióm után a 
rosszullét. Ilyen tanárral szupergyorsan tanul az ember lánya :-) 

Szóval, csak lépésről-lépésre kedvesen, szeretettel - 
változtass. Lényeg, hogy tarts ki a változtatási 
szándékod mellett és jusson eszedbe, hogy egy tanulási 
folyamatban hányszor vagyunk az elején bizonytalanok, 
‘visszaesők’, mégis, ha szándékunkban áll, meg tudjuk 
változtatni, amit szeretnénk…. Jó, most kicsit belemelegedtem 
ebbe a bátorítás dologba, de csak mert tényleg így van. 

Az orvosi kontroll. Szuper fontos! A kiindulási állapot 
meghatározásához az eredmények értelmezéséhez szükség van 
egy inzulinrezisztenciában jártas endokrinológusra. 

A környezetemből sokan járnak a MensMentis-be, de 
találkoztam már a SOTE, és a Budai Endokrin Központ jó 
hírével is. 

Orvosok tekintetében a legfotosabb, hogy legyen valamennyi 
bizalmad irányába és tudj kérdezni tőle, amikor szükséges. 

Az endokrinológus mellett legalább a diéta első néhány 
hónapjában érdemes egy inzulinrezisztenciában jártas 
dietetikus tanácsait megfogadni. A személyes konzultáció azért 
nagyon fontos, mert bár az alap probléma azonos, és a tünetek 
jól körvonalazhatók sokunknál, egyéb étrendet, és 
eredményességet befolyásoló érzékenységek, életvitelbeli 
különbségek, időbeosztásbeli sajátosságok lehetnek és 
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Tudnunk kell, hogy pontosan 
honnan indulunk… 
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szerintem vannak is. Például életszerű kérdés, hogy hogyan 
vezesse be az IR életmódot az, aki váltott műszakban dolgozik?

A legtöbb időt fordítjuk - főleg kezdetben - a diétára . 

A szénhidrátok (Ch) számolása, a méricskélés, az átváltások, a 
gyors- és lassú szénhidrátok megkülönböztetése valóban 
káosznak tűnik az első néhány hétben. 

Igen jó szolgálatot tesz a digitális konyhai mérleg. 

A szénhidrát diéta a szervezetünk ch érzékenységi 
működéséhez igazodik - ez az oka, hogy ez a diéta nem csak 
nekünk inzulinrezisztenseknek tesz jót, hanem az egészséges 
embereknek is kiváló. Szokták az egészséges életvitel 
étrendjének is nevezni. 

Azt már biztosan tudod, hogy a szervezeted inzulin 
érzékenysége délben és kora délután a legnagyobb. Biztos azt is 
tudod, hogy az inzulin szállítja a szénhidrátot a vérből a 
sejtjeidhez, ettől lesz energiád a nap folyamán gondolkodni, 
mozgni -, egyáltalán élni. 

Az már nem teljesen egyértemű, főként a kezdő IR 
életmódosoknál, hogy az endokrinológus által előírt szénhidrát 
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Egy grammra pontos digitális 
mérleg kiváló befektetés a 
diétádhoz. 

Az előírt cht be
kell vinni a

szervezetedbe!
Csupán az agyad, a bevitt
szénhidrát 40%át használja fel
a szervezeted irányításához,
gondolkodáshoz stb. 

inzulinrezisztensvagyok.hu
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mennyiséget - legyen az 160gr, 180gr, 200gr stb. - nem csak el 
lehet fogyasztani, hanem el is kell fogyasztani (ebbe én teljes 
gőzzel belefutottam az elején, amikor rengeteg sült sajtot ettem, 
ami ugye ch-t nem, viszont zsírt nagyon is tartalmaz. Csak arra 
törekedtem, hogy minnél kevesebb szénhidrátot vigyek be a 
szervezetembe. Azóta nem nagyon tudok ránézni a sült sajra :-
DDD). Ha nincs elegendő ch a szervezetedben nem tudsz 
gondolkodni például. Tudtad, hogy a bevitt szénhidrát 40%-át 
az agyad használja fel a működéséhez? Tényleg szükség van rá, 
ne ezen spórolj, nem éri meg. 

Napi 5-6 étkezésre a szervezet inzulinérzékenységének 
megfelelően kell elosztani az előírt ch (szénhidrát) mennyiséget 
például az én esetemben a 160gr szénhidrátot. Nálam ez így néz 
ki: 

Az első 10 hónapban napi 6x étkeztem, így még este 10-re is 
jutott egy 10gr lassú Ch. 
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Azért érdemes lefekvés előttre is tervezni egy kis étkezést, 
mert ezzel elejét lehet venni az éjszakai hűtőrablásnak. 

Ilyenkor az történik, hogy hajnali 2-3 óra magasságában leesik a 
vércukorszinted. Felébredsz, és kifosztod a hűtőt. Viszont, ha 
este 10-re be tudsz iktatni egy 10gr-os lassú étkezést, ezzel nem 
lesz problémád. 

Figyelned kell eztán arra, hogy a gyümölcsökben, a 
zöldségekben is van szénhidrát és az elfogyasztott zöldség-
gyümölcs szénhidráttartalmát bele kell számolni a napi 
szénhidrát adagba. 

- Bevallom a gyümölcsök okoztak és okoznak a mai napig nagy 
gondot számomra. Míg az édességek közül mindössze néhányat 
kedvelek (pl: kürtőskalács :-D), a gyümölcsök terén mindenevő 
vagyok. Tudni kell róluk, hogy jellemzően gyors szénhidrátok, 
tehát kis mennyiségben és uzsonnára ehetjük őket. Néha 
kísérletezek egy-egy tisztán gyümölcsös uzsonnával (nekem 
délután 4-kor van ez), de olyan gyorsan elpárolog a 
szervezetemből, hogy mire 5 körül hazaérek a munkából már 
padlót fogok - izzadok, billegve járok, kótyagos a fejem. Így saját 
tapsztalatból javaslom, hogy gyümölcs mellé egyél egy adag 
zabpelyhet, zabkorpát stb, ami lassítja a felszívódását. 

Az első időszakban csak lassú (L) szénhidrátokat ettem minden 
étkezésre. Mikor már nagy biztonsággal használtam ezt a 
rendszert kezdtem bevezetni a gyors (Gy) szénhidrátokat. 
Először csak az uzsonnára, majd az ebédre is. 
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Gyümölcsök 

Én így kezdtem a diétát… 

http://inzulinrezisztensvagyok.hu/egy-ir-es-kurtoskalacs-fesztivalja/
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Az alap rendszer elsajátítása, és megtapasztalása után érezni 
fogod, hogy neked mi működik. Úgy kell kialakítani és 
beépíteni az Ir életmódot a mindennapokba, ahogy neked a 
leginkább megfelelő. A tapasztalat ebben segítségedre lesz.

A következő téma a sport. 

Ez is egy muszáj dolog volt nálam kezdetben. Főleg azért, mert 
az IR sport lényege, hogy alacsony pulzusszámon, heti legalább 
4 alkalommal 50 percig kardio edzést csináljunk. Ha olvastad a 
történetem tudhatod, hogy nekem NEM volt ennyi időm, 
pláne úgy nem, hogy ahová én jártam és járok ma is nagyon 
odfigyelnek erre: megkötés, hogy csak nyugodt pulzussal, az 
órára nem beesve lehet kezdeni az edzést. Ez egész pontosan 
minimum 15 perccel az edzés előtti érkezést jelenti. A 
vállalkozásom és az állásom között nem volt heti 6-7 óra sport 
és körülményeire fordítható időm. Ekkor kezdődött a 
priorizálás nálam - de erről majd később írok. 

Tehát sportolnunk több dolog miatt kötelező - orvosilag előírt! 
Például, mert a pangó inzulin alap esetben zsírként a 
hastájékon tárolódik és onnan nagyon nehezen, csak kitartó 
zsírégető edzéssel tűnik el. Szintén a sporthoz a kulcs: a 
sejtekbe be nem jutott inzulint ugyanis az izom tudja 
felhasználni DE! csak mozgás közben. 

Így, ami már lerakódott, azt alacsony pulzusszámon zsírégető 
edzéssel támadjuk - ez lehet, séta, kocogás, ….. Hidd el, 
meglepően hatékony. A titok a rendszerességben van. 

A zsírégetéshez hozzá tartozik - ez egy igen melós dolog, mert 
dög unalmas tud lenni jó társaság nélkül - hogy a szervezet 40 
perc mozgás után kezdi a zsírokból szerezni az energiát. Tehát 
egy 20 perces edzés kezdetnek szuper - a rendszeres sport 
szokásának kialakításához mindenképp -, de a hatékony 
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A titok 

http://inzulinrezisztensvagyok.hu/az_en_tortenetem/
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zsírégetéshez még kevés. Cél a 40 perces, vagy annál hosszabb 
edzések rendszeresítése. 

Még egy megdöbbentő tény  a zsírégetésről: 1kg testzsír 
elveszítéséhez 7.000kcal-t kell mínuszolnunk. Ezt úgy is 
megtehetjük, hogy csökkentjük a bevitt kalóriát és úgy is hogy 
növeljük a felhasznált energiát.

Az egyik bejegyzésemben kiszámoltam, hogy egy ilyen 
adottságokkal rendelkező nőnek (39 év, 62kg, 164cm) több, 
mint 3x kell körbetekernie a Balatont, ahhoz, hogy 1 kg testzsírt 
elégessen. Durvális!!!!

Stresszmentesség. Nehéz ügy. Annyi okosságot lehet 
erről olvasni és tanulni - jó stressz és rossz stressz, külső stressz 
és belső stressz stb.

Szerintem már az is sokat segít, ha belátjuk, hogy a külvilág az 
olyan, amilyen - történik. Velünk vagy nélkülünk. 

Amiben szerepet osztott ránk ebben a kérdésben az élet, hogy 
ezekre a történésekre mi hogy reagálunk. Észre vesszük, hogy 
hatással lehetünk ezekre a történésekre? Vagy rajtunk kívül 
állóak? Ha hatással lehetünk, akkor képesek vagyunk megtenni 
a tőlünk telhető legjobb lépéseket? Vagy nem?

Azért a mindennapokban ez sokkal-sokkal összetettebb, hiszen 
forog az élet kereke, megvan a megszokott nyomvonal - 
gondolkodásban, érzelmekben, belső klímában is - és abból 
saját magunkat kizökkenteni és egy másik útra terelni, bizony 
komoly erőfeszítés. 

Ami nem segít ebben a folyamatban, hogy belső munka lévén 
nincs közönségünk, aki azonnal tapsviharban törne ki, amikor 
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-1kg testzsír = 7.000 elégetett 
kalória!!!! 

Mi döntjük el, hogyan reagálunk 
a Világ eseményeire. A 
gondolatainkat ugyanúgy 
tréningezhetjük, mint a 
testünket. 
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egy-egy sikeres akciónk volt. Mi persze élvezhetjük a sikert! És 
érdemes is, hiszen valóban komoly teljesítményről van szó. 

Szintén a megszokásba húz vissza, a megszokott közösség és a 
megszokott párbeszédek. Mire is gondolok? A panaszkodásra, 
az önsajnálatra és az önsajnáltatásra első sorban. Ha társainkkal 
ez volt eddig a középpontban, akkor hiába akarunk változtatni 
a megszokás viszi a társaságot egy ideig. Nekünk kell 
figyelemmel lennünk arra, hogy részt veszünk-e, illetve milyen 
módon veszünk részt a közösségi életünkben. Ja, a 
legsunyibbak a saját fejünkben zajló belső párbeszédek - ezek 
elcsípése megintcsak nem Oscart érő teljesítmény. Ha másra 
tereljük róluk a figyelmet, akkor rövid idő alatt eltűnnek és 
elkezdheted jobban érezni magad. 

Sokan tartják hasznosnak a meditációt. Én is. 

Sokan tartják, valami túlmisztifikált hókusz-pókusznak. Igen, 
lehet ilyen árnyalata is, de kár lenne elvetni egy szuper 
lehetőséget csupán azért mert nem ismerjük.

Próbáld ki, hogy néhány héten keresztül napi 10 percen 
keresztül (tv, telefon, internet zaját kizárva) behúnyod a szemed 
és csak a ki- és belégzésedre figyelsz. Természetesen 
választhatsz vezetett meditációt, beiratkozhatsz kurzusokra, 
mégis először tégy egy próbát, szerezz saját tapasztalatot.

A gondolataim kavargásának megszüntetésének egyik bevállt 
módszere a sport :-)  
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Meditáció 

Panasz, önsajnálat, közösség 

Stressz ellen sport. 



2016.

A másik dologhoz mostanában tértem vissza, mert az életem 
több területén - munkahely, otthon, család - változás történik, 
amit részben én generáltam, részben pedig rajtam kívülálló 
okok miatt van most jelen. Szóval rengeteg felé kell figyelnem 
és helytállnom. Így újra igényem lett rajzolni, alkotni. Valahogy 
a rajzolás, színezés mechnaikus mozdulatai tényleg nyugtatólag 
hatnak az elmére. Próbáld ki! Majd elérhetővé teszem néhány 
rajzom, ha kedved támadna színezni, és így pihenni.

A kreatív tevékenységek nem zárulnak le a festéssel rajzolással. 
Gondolj arra mit csináltál korábban önfeledten. Kötés, 
horgolás, sütemény készítés, főzés? Mind, mind kikapcsolja az 
elmét. 

Nem kreatív tevékenység, de engem például teljesen ki tud 
kapcsolni a mosogatás vagy a fürdőszobánk takarítása. (Máshol 
nem vállalom, mielőtt még eszedbe jutna megbízni ilyen 
feladattal :-D) 

Ha már stresszoldás, akkor ott vannak a barátok és a barátnők. 
Egy jó beszélgetés sok feszültséget feloldhat. 

Egy másik, számunkra fontos embertől nagyon-nagyon fontos a 
megerősítés egy változási folyamatban és a barátainknak jó 
eséllyel még el is hisszük ezt. El kell ismerni, bizony nagyon jó, 
ha valaki azt mondja: -Milyen szuper csinos vagy! -Milyen sokat 
fogytál! Még, ha automatikusan el is utasítanánk egy ilyen 
dícséretet, inkább fogadjuk örömmel, hiszen sokat tettünk az 
ereményért. Baráti programmokra fel! 
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Stressz ellen kreatív 
tevékenység. 

Stressz ellen a barátnőkkel.  



2016.

Pihenés. A megfelelő pihenés hiányában teljesen fel tud 
borulni a szervezet inzulinháztartása. Szakmai oldalról a 
pihenés témáját a pcostrener.hu/libertad módszer öt pillére/az 
ötödik pillér menüpontban vesézheted ki alaposan.

Ha fogyni akarsz, ha változtatni akarsz, ahhoz energia kell és 
tiszta fej. A túlhajtott, túlkontrollált szervezet és elme nem 
szolgálja a mi céljainkat, mert nehezen alkalmazkodik és 
egyáltalán nem kreatív. Jó, rövid távon talán úgy érzed nyersz, 
ha spórolsz a pihenéssel, de akár 1 hetes időtávban is súlyosan 
megbosszúlja önmagát ez a kis “nyereség”. 

Inzulinrezisztensként olyan életrendre kell berendezkedned, 
amiben jó teljesítményt tudsz nyújtani folyamatosan. Fáradtan, 
ennek valljuk be csekély az esélye. A mérték megtartása ebben 
az esetben is nagyon fontos. Nem a kondícionáld magad lustává 
szentbeszéd volt ez itt. Inkább ilyesmiket próbáltam javasolni:

• Aludj eleget. Lehetőleg napi 7-8 órát. - Tervezd be a napodba 
előre.

• Hagyj időt magadnak a megérkezésre, bárhová is mész. - 
Tervezd be ezt is gondosan.

• Add meg a módját egy otthoni tevékenységnek is. - Legalább 
15 percet hagyj rá magadnak minden egyes tevékenységre.

• Ne tervezd túl a napod. - A semmittevős órákról, napokról ne 
feletkezz meg tervezésnél.

• Tudom a mai világ elvileg a rohanást diktálja. Lehetőleg ne 
engedj ennek, arra figyelj neked mi a jó. 

• Ha két program egy időpontra esik, válassz közülük (vagy ne 
válaszd egyiket se :-D) és tarts ki a döntésed mellett. Élvezd a 
választásod. 
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Csinálj magadnak semmittevős 
órákat, napokat. Bőségesen 
meghozza az eredményét! 

Jó teljesítmény alatt itt a 
tünetmentességre gondolok,  

• a jó közérzetre,  
• hogy nem vagy fáradt 

délutánra munka után, mire 
hazaérsz,  

• hogy normális a ciklusod,  
• van peteérésed, újra nőként 

tudsz magadra tekinteni,  
• vagy hogy nem változol át 

rendszeresen és látszólag 
ok nélkül vérfarkassá,  

• nem hullik a hajad, és 
• nincs illegális helyeken 

fokozott szőrnövekedés.

http://pcostrener.hu/libertad


2016.

Egy idő után észre veszed, hogy már nem csak keresztül 
száguldassz a napodon, hanem jelen vagy a helyzetekben és 
tudod élvezni, szeretni az eltöltött időket. - Velem így volt.

Ir előtt képtelen voltam lemondani dolgokról. Ha volt egy kis 
kínálkozó szabadidőm - mondjuk hétvége, vagy egy szabad este 
- azonnal 100millió dolgot terveztem rá. Fejben minden 
percben feladatom volt: vásárlás, takarítás, barátokkal 
találkozás, munka, grafikák tervezése, főzés stb. Már attól is 
előre elfáradtam, hogy végigondoltam, mennyi mindent várok 
el magamtól aznap. 

Ez megváltozott. Nagyon kevés dolgot tervezek percre 
pontosan - azért imádok tervezni :-D, de már másképp 
csinálom. Inkább arra figyelek, hogy mi okoz 
elégedettséget. A folyamatot tarom szem előtt. Ez 
nagy mértékben ad nyugalmat. Próbáld ki! 

Gyerekkel, családdal, munkahellyel és minden mással együtt, 
ami a napunkhoz hozzátartozik ez is egy újabb kritikus kérdés. 

Egy csomó technika van, amivel hatékonyabbá tudod tenni egy-
egy napod. Azért tartanám furának, hogy most felsoroljak egy 
csomó technikát mert még most ismerkedünk, azt sem tudom, 
hogy valóban érdekes-e számodra az, amiről itt írok. Másrészt 
pedig a hatékonyság növelése gyakran az öröm rovására tud 
menni. 

Ami az időgazdálkodásban egy bonyolult életben segíthet - 
nekem segített - a fókuszálás és a tömbösítésés. A 
párhuzamosan futó feladatok minimálisra csökkentése - 
lehetőleg semmi multitasking. Hát sajnos, ez megint szembe 
megy a mainstreammel. Hiába a biológia nem követi a 
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társadalmi elvárásokat. :-/ A határok meghúzása a mi személyes 
felelősségünk. 

Ir-esként (is!) szükségünk van a sikerélményekre. 
Sikerélményhez leggyorsabban úgy juthatunk - 
másoktól függetlenül -, ha befejezzük a dolgainkat. 
Legyen az a legapróbb dolog - mosogatás jut most eszembe - 
nem, ne hagyjuk félbe, mert épp izgalmas részhez ért az 
aktuális sorozatunk. A dolgok befejezése olyan örömet okoz, 
ami bármikor a rendelkezésünkre áll. Használjuk! :-D

Az időgazdálkodásunkat hosszú távon a saját céljaink 
befolyásolják. Ennek tükrében hozzuk meg a kisebb, napi, 
pillanatonkénti döntéseinket. 

Te milyen célok felé tartasz?

Mit szeretnél? 
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Előre a sikerélményért!  

Gondoltam néhány ötlettel segítek a saját 30 napos 
célkitűzéseimből.  

Fontos volt számomra, hogy ne csak a célt fogalmazzam 
meg magam számára, hanem azt is, hogy MIÉRT fontos 
az a cél nekem.  

Az én listámon ilyen dolgok szerepeltek:  
• Minden nap szeretnék 5-kor kelni, azért, hogy már 

reggel elvégezhessem a számomra lefontosabb 
dolgaimat még mielőtt a családom felébredne. - 
Megvalósult :-) 

• Szeretnék heti egy edzést a családommal kirándulás 
formájában tölteni, hogy ez a rendszeres közös élmény 
erősítse a közöttünk lévő kapcsolatot. - Megvalósult :-)



2016.

Írd most le ide, azt a 7 dolgot, amit 30 nap múlva …………… -ra 
szeretnél megvalósítani. 

1. ……………………………………………….

2. ……………………………………………….

3. ……………………………………………….

4. ……………………………………………….

5. ……………………………………………….

6. ……………………………………………….

7. ……………………………………………….

Olyasmiket írj ide, ami csak rajtad múlik, nem kell hozzá barát, 
pasi, barátnő és nem pénz kérdése. 

Az elkövetkező 30 napban, tehát ………………..-ig ezt a 7 dolgot 
tartsd szem előtt döntéseidben. 

Figyeld meg, mi történik benned, hogy érzed magad? Milyen az 
amikor megvalósítasz valamit? Milyen, amikor úgy döntesz, ami 
2 napja még fontos volt, most pedig már nem is az. 

Javaslom vedd elő a telefonod, a noteszed, vagy egy új füzeted 
és kezdd el feljegyezni amit ebből az anyagból hasznosnak ítélsz 
a saját életed szempontjából és türelmesen, szisztematikusan 
kezdd el megvalósítani. 
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Időgazdálkodás

Zárás képpen…. 

Írd ide, mi volt számodra az a 3 információ, amit szeretnél a saját életedben 
megvalósítani:  
1. ………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………..

Érdekel, mi a Te történeted?  
Hol tartasz?  

Hol vagy leginkább elakadva?  

Ne habozz, itt vagyok csupán egy @-nyira 
tőled. Írj nekem a 

beatrix.hacsavecz@gmail.com e-mail 
címre!

mailto:beatrix.hacsavecz@gmail.com
mailto:beatrix.hacsavecz@gmail.com

