
5 TIPP, AMIT 
MÁR MOST EL TUDSZ 
KEZDENI HASZNÁLNI

Eszközt adok ahhoz, hogy nőként hogyan
legyél önmagad egyre jobb változata!



Üdvözöllek!

Köszönöm, hogy letöltötted az 5 tipp, amit már most el 
tudsz kezdeni használni nevű segédanyagot.

Az összeállításnál elsősorban a használhatóságot, az 
egyszerűséget és a hatékonyságot tartottam szem előtt. 
Grafomentorként, a szakmámban eltöltött 10 év alatt 
azt tapasztaltam, hogy ezek a szempontok mindenkinek 
egyformán fontosak. Élményben és új meglátásokban 
gazdag munkát kívánok!

Laura



Mindannyian máshogy 
gondolkodunk, így máshogy 
vagyunk motiválhatók is. Ezt 
a tényt sokan nem hajlandók 
belátni, így sokszor azzal érvelnek:  
„Én az ő  helyében….!” 

Mi lenne, ha megérthetnéd, 
mit miért csinál, vagy mond a 
másik, esetleg éppen te magad a 
motiváció szempontjából?
Ehhez most adok neked egy 
egyszerű megoldást. Még 
beszélned sem kell senkivel, 
pusztán az „m” és az „n” betűjét 
kell megfigyelned. Ha ezeket 
a betűket úgy írja, ahogy azt 

általános iskolában tanulta, 
akkor objektíven fog érvelni. 
Ha „w” vagy „u” formájúak ezek 
a betűi, akkor inkább érzelmi 
beállítottságú emberről van szó. 
Ez az oka annak, hogy bár nem 
tudatosan, de az első verziót a 
férfiakhoz, a másodikat viszont 
a nőkhöz kötik. (Amennyiben 
mindkét változat felismerhető 
az írásban, úgy mindkettő igaz 
rá. Érdemes megfigyelni, hogy 
melyik fordul elő többször, 
hiszen az lesz a gyakoribb a 
motivációban is.)

1. TIPP



Abban az esetben, ha egy írást 
nagyon szépnek látsz, vagyis 
gyöngybetűkkel ír a papír 
tulajdonosa, ott minden esetben 
nagy feszültség van a háttérben. 
Aki ugyanis nem tud az iskolában 
tanult sémától elszakadni, és mereven 
ragaszkodik ahhoz, hogy mindig 
minden betűt ugyanúgy írjon le 
és kapcsoljon össze, ő ugyanolyan 
rugalmatlan saját magával és a 
környezetével is. Ennek oka, a fel nem 
dolgozott belső problémák, a múltból 
hozott meg nem oldott sérelmek.
 
• Ezek egyik következménye pedig 

a megfelelési kényszer. Gondolj 
csak bele! Ha olyan az írás, mint a 
tulajdonosa, és ebben az esetben 
semmi rugalmasság nincs az 
írásmintában, milyen a hordozó 
lelki állapota? Amennyiben nem 
így írsz, javaslom próbálj meg úgy 
írni, mint kisiskolás korodban. Ugye, 

milyen nehéz? Az ilyen típusú ember 
mindig, mindenki elvárásának 
meg akar felelni azért, hogy 
szerethetőnek érezze magát. Ez az ő 
mozgatórugója.

• Akkor azonban, ha a másik véglettel 
találkozol, (vagy éppen te írsz 
olvashatatlanul) szintén a teljes 
önmagába zárkózás, a dolgok ki 
nem mondása jellemzi az írásminta 
tulajdonosát. Az írás, a külvilág felé 
tett kommunikációnk. Ha nem lehet 
elolvasni a szavakat, akkor valójában 
nem akarja elmondani sem azt, 
ami benne van. Legyen ennek a túl 
kreatív, a túl gyors, vagy éppen a túl 
kusza betű az oka.

2. TIPP



Vegyél elő egy lapot és egy tollat 
(színes ceruzát is nyugodtan, ahogy 
neked jobb). Tedd fel magadnak a 
kérdést: Hány százalékot adok az 
alábbi területekre? Írd le a szakavat és 
a hozzájuk tartozó számot. Figyelj arra, 
hogy az 5 terület 100 %-ot adjon ki.

• munka
• magánélet
• pénz
• egészség
• kapcsolatok

Amint ez megvan, írd le, hogy mit 
szeretnél elérni ezeken a területeken? 
Ha a munka jelenleg 60%-ot kap, akkor 
a célod esetleg 40%? 

Amint készen vagy, tedd fel magadnak 
a kérdést: Mi az az egy dolog, amit már 
ma megtehetek annak érdekében, hogy 
a vágyamat elérjem.

3. TIPP



Tedd fel magadnak a kérdést: Mi a 
legnagyobb félelmem az életemben?
Mondd ki, írd le, majd gondolkodj rajta, 
hogy miért épp ezt mondtad? 
Mit hozol gyerekkorodból, ami ezt a 
gondolatot hozta ki belőled? 
Hogyan oldod meg, hogy nap- nap után 
át tudd élni ezt az érzést? 
Ki(k) mellett éled át legtöbbször? 
Milyen mondatok, vagy tevékenységek 
aktiválják benned leginkább ezt az 
érzést?

Erre a feladatra jó, ha több időt szánsz 
(akár 1 hónapot is). Írj le mindent, amit 
csak tudsz. Legjobb, ha kézzel írsz, de ha 
a telefonba jegyzetelsz, az is megfelelő. 
A lényeg, hogy csináld!

4. TIPP



Az emberek többsége mindig azzal van 
elfoglalva, amin változtatni szeretne, 
amin véleménye szerint javítani kell 
még. Először is, kérlek felejtsd el, hogy 
bármit is javítani kell önmagadon, ez 
a gondolat mögött ugyanis az a biztos 
tudás van, hogy veled valami baj van. 
Ez pedig NEM IGAZ! Veled minden 
rendben van, pusztán sok olyan dolgot 
teszel, mondasz, vagy érzel, amit egy 

hitrendszer miatt használsz annak 
ellenére, hogy eredetileg az nem a te 
megoldásod lenne! És most, nézd meg, 
hogy valójában mennyire így van ez.
Írj kérlek egy listát arról, ami rendben 
van az életedben. Mindent írj le, nem 
számít mennyire tartod azt evidensnek, 
vagy lényegtelennek! 

5. TIPP

És most kérlek 
köszönd meg, 
és legyél hálás 
magadnak 
azért,amit jól 
működtetsz az 
életedben!



Bízom benne, hogy már ez az 5 
tipp is közelebb vitt önmagad és a 
környezeted megértéséhez.
Amennyiben szeretnél kapni még 
hasonló információkat, csatlakozz a 
Grafoterápia extra- Út önmagadhoz 
nevű zárt facebook csoportomhoz.  

A csoport több mint 3 éve aktív, 
átlagban heti 1 élő és még több 
bejegyzés található. Célom a 
csoportban, hogy minél több 
könnyen értelmezhető és használható 
információt és technikát adjak a 
tagoknak.

KÖSZÖNÖM, 
HOGY 
LETÖLTÖTTED 
EZT AZ 
ANYAGOT!



Nyílt oldal: Grafomentor
Zárt csoport: Grafoterápia extra - Út önmgadhoz
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CSODÁS 
NAPOT 

KÍVÁNOK!

Amennyibe e-mailt szeretnél nekem írni:
info@becklaura.hu



portfólio
kattints 

a négyzetre

a márkád 
vizuális üvegháza

@levairekagrafika
levai.grafireka@gmail.com

Grafikai anyagot készítette:


