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1. A meghívás, hogy gyakorolj apró, csendes, lassú 
tevékenységeket (érints meg egy tárgyat; szagolj meg egy 
növényt; énekelj bele a gardróbba) , amelyek abban támogatnak, 
hogy úgy tudd a környezeted saját szolgálatodba állítani, ami 
örömmel és nyugalommal tölt el, hogy igazán jól érezd magad a 
bőrödben.
22. Használd az érzékszerveidet, hogy szorosabbra fűzd 
kapcsolatod a téged körülvevő hellyel, és valóban jelen légy ott, 
ahol vagy. Játssz, kísérletezz azzal, hogyan tudsz kapcsolatot 
teremteni a hellyel a légzéseden, a hangokon, az illatokon vagy 
ízeken keresztül, de használd a tapintást és mozdulatokat is a 
kapcsolódásra.
33. Találd meg az örömöt és szépséget abban, amit épp csinálsz. 
Figyeld meg, hogyan érzed magad azzal a cselekvéssel 
kapcsolatban, amit választottál.
4. A cél, hogy adj teret és időt annak, amit épp jól esik csinálni 
neked és ezzel együtt engedj el mindent, ami nem szolgálja a 
jól-létedet.
55. Szánj időt arra, hogy megszabadulj az elméd kontrolljától és 
felfedezhesd, hogy mi az a ritmus, ‘flow’, kapcsolat vagy éppen 
pihentető tevékenység, ami táplálni tud most téged.
6. Mindig légy tisztelettel önmagad és a környezeted iránt, 
mozgásod és kapcsolódásod legyen tudatos és biztonságos.
77. (Opcionális lépés) Szánj még 15 percet arra, hogy lejegyzeteled 
a reakcióidat a folyamatot követően. Emelj ki legalább egy 
erőforrást, amit ebből a gyakorlatból szereztél, amiért hálásnak 
érzed magad.

• Mi gazdagított, táplált ebben a gyakorlatban?
• Mit találtál ebben a feladatban, ami a mindennapi életedben tud támogatni?
• Sikerült felismerned a gyakorlat során, hogy mire is volt igazán szükséged?

Ez a gyakorlat bármikor elvégezhető. Rendszeres reggeli vagy esti 
gyakorlattá is fejlesztheted, csupán engedd meg, hogy a tested szabadon 
kapcsolódjon saját ritmusához. Kövesd a szíved és az ösztöneid!
RRendszeres gyakorlás révén ez az apró feladat lehetővé teszi az idegrendszer 
egyensúlyának helyreállítását. Visszatérsz saját ütemedhez, és leállítod a 
tervező, folyton cselekvést sürgető elmét. Teret engedsz a mélyebb 
természetes ritmusod érvényesülésének, és hagyod kibontakozni a tested 
játékosságát.
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• minőségi idő biztosítása

Csendes terem, háttérzene.Ez egy kognitív (észlelésen alapuló) 
rajzos eszköz, amely fejleszti 
önismeretünket, de a gyakorlat során 
arról is tanulunk, hogyan oszthatjuk be 
hatékonyan az időnket.

• A3 méretű papírlapok
• színes tollak, ceruzák, kréták vagy festékek

egyéni 

30 perc

  beltéri

rajzolás
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1. Rajzolj egy kört a papírodra, ez lesz a személyes “időtortád”. Gondold 
át, hogy egy tipikus munkanapon, hogyan ütemezed a 24 órádat (ezt a 
gyakorlatot elvégezheted egy hétre, egy hónapra vagy akár egy évre 
vetítve is). Milyen “szeletekből” áll a tortád? Oszd fel a tortát annyi 
szeletre, ahány különböző elfoglaltságod van. A szeleteket az 
elfoglaltságra szánt időnek megfelelően méretezd. Nevezd is meg az 
egyes szeleteket. Befejezésképp színezd ki a rajzod és ha szükségesnek 
lálátod, adj még hozzá részleteket.
2. Nézd meg a rajzodat és hasonlítsd össze a szeleteket:
Hogy mutat az elkészült torta?
Van minőségi időd? Olyan idő, amit kizárólag önmagadra fordítasz?  
Idő a testedre (edzés, testápolás, kényeztetés)? Idő a szellemi 
megújulásodra? Töltesz időt a természetben? Töltesz időt játékra vagy 
egyszerűen együttlétre (aminek nincs kimondottan célja)?
Miről árulkodik ez a torta, hogyan gazdálkodsz az időddel?
Mit kellene megváltoztatnod ezen a tortán, hogy teljesítsd a napi 
teendőket és emellett egészségesebb, valamint tudatosabb légy, hogy a 
saját jóllétedet is figyelembe véve tervezz?
3. Rajzolj egy új tortát, a lehetséges változtatásaidnak megfelelően!
4. Kóstolj bele” az új tortádba, próbáld ki a következő héten az új 
napirendedet! 

• Hogy érezted magad a gyakorlat során?
• Hogy “ízlik” az új tortád?
• Mit gondolsz, hogyan támogat téged ez a gyakorlat a kiégés-megelőzésben, az 
ellenálló-képességed fejlesztésében? 

Annak tudatosítása, hogy jogod van minőségi időt szánni önmagadra 
munkanapjaidon (bármikor), ellenállóbbá tesz majd, hogy megbirkózz a 
mindennapi elvárásokkal. 


