HALLGATÓI
TÁMOGATÁS

Hello change!

TRY, FAIL, LEARN, REPEAT
Motivációs toolkit nehéz időkben
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Két munkafüzettel találkozhatsz, ami
a motivációról szól.
HELLO CHALLENGE – TIME TO DO
HELLO CHANGE – TRY, FAIL, LEARN, REPEAT

A Hello change neked szól,
ha úgy érzed lemerültél, el vagy csüggedve, ki vagy facsarva és
► jó lenne mozgósítani rejtett erőforrásaidat
► megtámogatni belső energiáid
► újrahangolni a céljaidat.

Hogyan állj neki?
Nyomtasd ki
vagy nyisd meg a gépeden,
és szerezz egy füzetet!
Készíts elő egy íróeszközt!
Egy kényelmes helyet.
Néhány szabad órát.
Egy bögre italt.
És önmagad.
Kezdj bele!
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Ha jó lenne rájönni, mire fordítsd az energiáidat

Ki kormányoz?
A CIA – modell (Control, Influence, Accept) alkalmas arra, hogy
átfogóan végiggondold a pillantnyi élethelyzetedet, de arra is, hogy
amikor egy-egy nehezebb helyzet adódik, azt elemezd, gondold át.
Énhatékonyságod növekedni fog, ha arra koncentrálod az
erődet, amire hatni tudsz.
Gondolkozz rajta,
szedd össze hova mit tennél, helyezd el!
Csak utána lapozz tovább!

ELFOGADÁS KÖR

TUDOMÁSUL tudom venni azt,
amire nincs befolyásom?

HATÁS KÖR
Tudok HATNI rá?

KONTROLL KÖR
Az én kezemben van?
Tudom IRÁNYÍTANI?

CONTROL
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Amit irányítani tudunk, azok leginkább azok a dolgok, amik
önmagunkhoz tartoznak: a viselkedésem, érzéseim, gondolataim,
hozzáállásom, döntéseim. Habár néha úgy érezzük, hogy ezeket sem
könnyű kézben tartani, mégis egy-egy adott helyzetben ezek rajtunk
múlnak. Természetesen érezhetünk úgy, hogy nincs erőnk irányítani,
az érzéseink kiragadják a kezünkből a kormányrudat,
és átengedjük a kormányzást, de ezt a kormányrudat vissza tudjuk
venni, ha az energiánkat a belső mezőkre koncentráljuk, és dolgozunk
az érzéseinkkel. És olyan is előfordul, hogy másoknak engedjük át
a kormányzást. Ez lehet alávetés-elnyomás, de lehet jóleső is, ha szabad
akaratomból adom át, és bizalom, figyelem társul hozzá.
Pl. meglepetésvacsora, gondoskodás betegség alatt.

Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam,
amin nem tudok változtatni.
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
amit lehet
És adj bölcsességet, hogy a kettő között
különbséget tudjak tenni.
Assisi Szent Ferenc

Kérdések:
► Mit irányítok?
► Mi az, amit az érzéseim irányítanak? Milyen érzéseim?
► Honnan származnak?
► Mi az, amit átengedtem másnak, de szeretném visszakapni?
► Hogyan tudom visszaszerezni?
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INFLUENCE
Olyan dolgok, amire hatással tudok lenni. Ez a hatás nem feltétlenül
állandó. Ide tartoznak pl. a kapcsolataim, de akár az anyagi helyzetem
vagy az otthonom állapota is. Pl. ha váratlanul költenem kell egy új
számítógépre, vagy leáztat a szomszéd. Néha az okoz nehézséget, hogy
a nem irányítható részt is irányítani akarjuk, vagy nehezen fogadjuk el,
hogy van nem irányítható része. Itt fontos, hogy meg tudjam fogalmazni
az igényeimet, terveimet, vágyaimat, de el tudjam fogadni, a másik
állapotát, igényeit is vagy azt, hogy a jelenlegi tudásommal épp ennyire
tudok, tudtam hatni a helyzetre. Ha valamit először csináltam, akkor
sokkal kevesebb dolgot tudok róla, így sokkal kevésbé tudom irányítani
vagy sokkal nagyobb energiát igényel. Vagy utólag, a tapasztalataim
alapján látom csak, hol lehetett volna hatni rá.

Kérdések:
► Mit szeretnék?
► Miért szeretném?
► Mire tudok hatni?
► Hogyan tudok hatni?
► Konkrétan mire van ráhatásom?
► Konkrétan mire tudok hatni?

ACCEPT
Az olyan dolgok, amire nem tudok hatással lenni. De ez nem egy
lemondó, „úgyse lehet mit kezdeni vele” hozzáállás, hanem sokkal
inkább a helyzet tudomásul vétele: ez a valóság, ez van. Sokszor ezek
azok a dolgok, amikkel nem merünk vagy akarunk szembenézni.
A kontrollálhatatlan dolgok félelmet, szorongást válthatnak ki, ami
beszűkült tudatállapotot hozhat létre. Ilyenkor kevésbé látunk túl az
érzéseinken, ledermeszthet a tehetetlenségérzés, vagy pánikreakcióként
kontrollálni próbáljuk a kontrollálhatatlant, vagy éppen feszült, dühös,
ugrásrakész állapotba kerülhetünk. Ezek az érzéseink tudattalanul
máshova csatornázódhatnak át, pl. fura kontrollpróbálkozások, mint
a WC-papír vásárlás a pandémia elején, vagy irritált veszekedések
a hozzám közel állókkal, hogy ők miért járnak/miért nem járnak
emberek közé.
Az elfogadáshoz való eljutás egy aktív folyamat, és sok érzelmi munka
előzi meg.

Kérdések:
► Ki tudom-e mondani, hogy ez a helyzet, erre nem vagyok
hatással?
► Mit vált ki belőlem?
► Azzal mit tudok kezdeni, amit belőlem kivált?
► Meg tudom-e találni, hogy ha az egész helyzetre nem is, de mik
azok a részei, amire hatni tudok?
► Van-e a jelenlegi állapotnak olyan része, amit már most el tudok
fogadni? Ki vagy mi segíthet ennek elfogadásában?
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Feltérképezni, milyen utak vannak a realitás talaján

Belső GPS
A kritikus helyzetekben nem úgy tudunk haladni, mint ahogy
elterveztük, megszoktuk. Fontos, hogy ilyenkor újragondoljuk,
hogyan tudjuk elérni a céljainkat.

Nézd meg ezt a videót!
Kung Fu Panda | Today is a Gift – YouTube 2 perc

A sikerorientált emberek reális célokat választanak, míg
a kudarckerülők nagyon alacsonyra, vagy nagyon magasra teszik a lécet.

Kérdések:
► Mi az, amit fontosnak érzel?
► Mi visz hozzá közelebb a jelenben?
► Mennyi az, amit most reálisan tudsz haladni abba az irányba?
► Milyen jövőbeli tervek és lépések segítenek majd arra haladni?

Ide jegyzetelhetsz!
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Ha szeretnéd megtalálni, hogyan nézz szembe a kihívásokkal

Az erő velünk van…
Erőt meríthetsz mások példájából is a nehéz időszakokban. A szűkebb
vagy tágabb környezetedben is lehetnek olyanok, akiktől úgy érzed,
lenne mit tanulnod, mert túl tudtak élni nehéz helyzeteket, meg
tudtak birkózni kudarcokkal, szembe tudtak nézni veszteségekkel és
fel tudtak állni. Lehet, hogy a családodban is vannak olyan történetek,
amik ilyen helyzetekről szólnak. Lehet, hogy a nagyinak is lenne mit
mesélnie, de mi is ajánlunk pár ilyen történetet:

Faludy György: Pokolbéli víg napjaim
Királyhegyi Pál: Első kétszáz évem
Edith Eva Eger: A döntés / Az ajándék
Viktor E. Frankl: Mégis mondj igent az életre!

About time
Az élet szép
Aurora Borealis
Anyám és más futóbolondok a családból
On the spot – Az ellenség gyermekei: Edith Eva Eger

Kérdések:
► Te kire nézel fel? Milyennek látod? Miért becsülöd?
► Hogyan birkózott meg nehéz helyzetekkel, kemény
kihívásokkal?
► Mi az ő története? Mit tanít neked? Milyen jótanácsot
mondana neked? Mi a közös benned és a példaképedben?

Ide jegyzetelhetsz!
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Ha mostanában nem vagy túl jóban magaddal

Belső barát
Bizonyos helyzetekben, amikor valami negatív történik velünk, vagy
valamit negatívan élünk meg, még a színek is eltűnnek az
életünkből. Ilyenkor belső beszédünk is könnyen vált át negatívba,
általánosítunk és megváltoztathatatlannak gondoljuk a helyzetet.
Előfordul, hogy önmagunkat is negatívan minősítjük
és ez a hangulatunkra, motivációnkra is erősen hat. Kapcsolataid
és te magad is akkor vagy kiegyensúlyozott, ha a pozitív és negatív
visszajelzések aránya minimum 4:1-hez, a pozitív javára.
Nem az a cél, hogy rózsaszínben lásd a világot, csak eloszlatni
a szürkeséget.
Használj pozitív, támogató belső beszédet, mintha egy
jó barátodat bíztatnád. Vagy gondold át, mivel támogattak,
bíztattak számodra fontos emberek. Hunyd le a szemed és idézd fel
a mondataikat, tekintetüket, mozdulataikat!

Hogyan bíztatnád, támogatnád
a legjobb barátod?

Online gyakorlat vizsgaidőszakra –
Belső barát gyakorlat lépésről – lépésre

Olvass róla többet: Hibázom, tehát vagyok

Nézd meg a Self Compassion gyakorlatot!

Vagy hallgasd meg a Compassionate Friend meditációt !

Ha elég sok érzés kavarog benned, a hangulatod
hullámzó vagy negatív

Érzelemfelhő
Rengeteg érzelmet élünk meg egy nap alatt. Az érzelmeinkkel való
foglalkozás hatékony módszer lehet a negatív élményeink
és érzéseink enyhítésére, és akár az azzal kapcsolatos problémák
megoldására is. Tapasztalataink mellett kutatások is igazolják az
érzésekkel való munka szerepét.
Munkájukat frissen elvesztők egyik csoportja a munkanélküliség által
kiváltott érzéseiről írt naplót, egy másik csoportja, arról, hogy miket tett
aznap annak érdekében, hogy mihamarabb munkája legyen.
8 hónappal később az érzelemnaplós csoport több mint felének volt
munkája, míg a tervkészítők közül kevesebb, mint egynegyedének.
Ha úgy érzed nehéz helyzetben vagy, bizonytalanság,
kiszámíthatatlanság vesz körül, akkor érdemes az érzeseiddel
foglalkoznod.

Időnként elcsodálkozom azon, hogyan
képesek az emberi élet szerves részét
képező őrültséget, melankóniát és
páni félelmet megúszni azok,
akik nem írnak, nem szereznek zenét
vagy nem festenek.
Graham Greene

Vedd észre az érzéseidet!
Talán csak azt éled meg, hogy nem mennek a dolgok. Figyelj befelé,
figyeld meg a tested, az érzéseid, a gondolataid.
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Milyen érzéseket élsz meg?
Írd össze a Te érzéseidet! Próbáld megnevezni őket! Ne zavarjon,
ha egymásnak ellentmondó érzéseid vannak, teljesen normális, ha
néha ambivalensek az érzéseid. A lenti szófelhő vagy
ez a táblázat segít.

Bármit is gondolsz és érzel, nézz rá ítélkezés nélkül!
Ez egy nehéz időszak lehet. Normális azt érezni, amiket érzel.
Bátran mondd ki, hogy rendben van, hogy ezt érzem! A negatív
érzések azt jelzik, hogy olyan változásokat élsz át, ami fájdalmas.

A negatív érzések természetesek, de nem jó bennük ragadni.
Ha csillapítani szeretnéd ezeket az érzéseket: Lassú, nyugodt
légzéssel fújd ki magadból a feszültséget. Akár ez a videó is segíthet:
Breathe Bubble 2 min

Most nézz körül!
Keress olyan dolgokat a tekinteteddel, amik megszólítanak, jó érzéssel
töltenek el, amik számodra jelentésteliek. Időzz el rajta/rajtuk, fogadd
be minden érzékszerveddel!

A gyakorlat véget ért.
Mibe fognál szívesen bele, mit esne jól csinálni?
Kivel beszélnél szívesen?

Az érzéseid segítenek megérteni önmagadat.
Negatív érzéseink figyelmeztetnek arra, ha például veszélyhelyzetet
(félelem), veszteséget (szomorúság), határaink megsértését (harag) élünk
meg, arra hívják fel a figyelmünket, hogy kapcsolódjunk, osszuk meg
problémáinkat másokkal és/vagy keressünk megoldást.
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Ha úgy érzed, hogy a pandémia által okozott változások
felborították az életedet, terveidet

Nem vész el
Ha elvesztettél valamit (pl. munkát), ha egy terved, álmod nem tud
megvalósulni, ha valami nem olyan mint régen (pl. távol kell lenned
a barátaidtól, párodtól, családodtól) akkor, amit megélsz: gyász.
Akkor is, ha úgy érzed nem olyan súlyos a veszteséged, hiszen
neked „csak” otthon kell maradnod.

A bölcs: hátrahúzódik, ezért halad, nem őrzi
magát, ezért megmarad
Lao-ce
A gyászfolyamat nem siettethető, de könnyebbé válik, ha foglalkozol az
érzéseiddel. Ha egy családtagodat vesztetted el, akkor is elolvashatod és
kitöltheted ezt a gyakorlatot, de akkor egy mélyebb és bonyolultabb utat
jársz végig. Beszélgess szeretteiddel, keress lelki támogatást, és ha úgy
érzed, fordulj gyásztanácsadóhoz, pszichológushoz.
A gyászfolyamat több fázisból áll: sokk, harag, alkudozás,
szomorúság, elfogadás. Ezek a szakaszok nem csak egymás után
jöhetnek, néha kimarad egy, vagy éppen visszatér.
A haraggal, dühvel abba kapaszkodunk, amit elvesztettünk. Amíg
dühösek vagyunk másokra, önmagunkra, addig még ragaszkodunk
ahhoz, ami korábban volt. Ez fontos és jogos szakasza a gyásznak.
Ránézni, mi az, amivel kevesebb lett az életünk, mert csak így
fordulhatunk afelé, hogy mi maradt, merre halad tovább az életünk.
Fontos megélnünk, kimondanunk ezt is.
Idővel, amikor feldolgoztunk egy veszteséget, rájövünk, hogy mennyi
minden vált a részünkké az elvesztett személyből, dologból:
gondolkodásmód, tudás, építő emlékek. Az elfogadás szakaszában már
azt is észre tudjuk venni, hogy a veszteség nem söpört el mindent.
Itt olvashatsz ebben a témában:
Interjú a pandémia hatásainak gyászáról

Sok hasznos könyv is van ebben a témában:
Singer Magdolna: Veszteségek ajándéka
Singer Magdolna: Vigasztalódás a gyászban
(haláleseti vagy kapcsolati veszteség feldolgozásának támogatására)

Kit, mit veszítettél el?
Álmot, tervet, szokásokat, aktivitásokat? Akár elvont dologra is
gondolhatsz, pl. függetlenség, önállóság…

Mit jelent neked?
Miért fontos számodra? Mit adott neked? Mi van még jelen ebből az
életedben? Mi az ami, ha más formában is, de jelen tud lenni?

Mit viszel magaddal a jövőbe abból, amit kaptál attól,
hogy korábban az életed része volt?
Miben fog ez téged segíteni? Miben segít már most?
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Ha igazán máshogy szeretnéd kezdeni a holnapot

Új nap, új élet
Hogy egy kicsit megkönnyítsük, hogyan fogj bele a napod elindításába
és kialakításába, képzeletbeli munkára invitálunk.
Válaszold meg a kérdéseket, őszintén és bátran! Akár le is
írhatod, de elég, ha hangosan megfogalmazod. (Fontos, hogy ne
csak gondolatban, ne csak körülbelül, hanem próbáld meg kimondani
is.)

Milyen szeretnél lenni, holnap reggel?
(Magabiztos? Motivált? Jókedvű? Nyugodt? Vagy valami más?)
Helyettesítsd be ezt a szót a ... helyére minden kérdésfeltevésnél!

Ha holnap reggel ……….................….. ébrednél, miből vennéd észre?
Milyen lenne a hangulatod? Mi lenne az első dolog, amit csinálnál?
Miben csinálnád másképp? Mást csinálnál mint amit szoktál vagy
ugyanazt – csak másképp? Miből venné észre a környezeted, ha van
valaki a közeledben, vagy milyen lenne egy erről készített szelfi?

Még mindig .............…..-nak érzed magad.
Mi lenne a következő lépés?
Hogyan fognál bele a napodba? Mit csinálnál?
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A napod során lehetnek, sőt lesznek is nehézségek.
Milyen akadályokkal, problémákkal találkozhatsz?
Mi segít túljutni rajtuk? Mi segít fenntartani a ....................…….. -od,
az energiádat, lendületedet? Mi tud visszatölteni?

Mi lenne az a biztatás, jótanács, ami segít ebben?
Írd ki post-it-re, írd rá alkoholos filccel egy kőre, bögrére vagy bármi
másra, és tartsd azt a közeledben!

Amikor lehangolt vagy, a múltban élsz.
Amikor aggódsz, a jövőben élsz.
Amikor békében vagy, akkor élsz a jelenben.
Lao-ce
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Végül egy képzeletbeli időutazással ismerheted el
az önmagadba fektetett munkát

Levél a jövőbe
Keress egy nyugodt helyet egy fél órára: egy kényelmes fotelt vagy egy
padot a szabadban, ahol tudsz a távolba merengeni és elképzelheted,
hogy milyen lesz, pár év múlva, amikor már jó lesz, olyan az életed,
amivel elégedett vagy. Mi lenne a dátum a levélen? Miről írnál?
Gondolkozz egy kicsit rajta, és írd meg levél formájában egy nagyon jó
barátodnak!
De nem akármilyen levél formájában!
Úgy írd, mintha a pár évvel későbbi jövőbeli éned írna ennek a barátnak
azon a választott napon, aminek a dátumát az előbb megtaláltad!
Meséld el ennek a barátodnak, hogy hol vagy éppen, honnan írsz, és mi
zajlik az életedben! Mesélj neki magadról, az életedről úgy, mintha egy
ideje nem találkoztatok volna és ezért azt is fontos elmesélned, hogyan
jutottál el a mai napig, miken vagy túl, milyen kihívások, küzdelmek
vannak mögötted!
A jelenlegi 2021-es eseményekről is mesélhetsz, de már múltidőben.
Ha nehezen jön az ihlet:
Success is an iceberg by DINIAEVENTS – YouTube
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Dátum:
Szia
Épp van egy kis időm írni...
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Ha bármilyen kérdés, észrevétel merült fel Benned,
keress minket bátran!
Ha úgy érzed, további támogatásra van szükséged, jelentkezhetsz
egyéni tanácsadásra is pszichológiai, tanulási vagy karrierkérdéseiddel
a studentsupport@uni-corvinus.hu e-mail címen.
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanacsadas-es-tamogatas/
https://www.facebook.com/corvinusstudentsupport

