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Bemutatkozó 
Miről is van szó valójában? Természetesen, nem 
magam bemutatására szolgáló sorok következnek, 
hanem-e rövidke e-könyv ismertetése. 

Szilveszterkor annyi, de annyi fogadalmat teszünk, 
akár tudatalatt is, kívánság formájában, hogy ezentúl 
más lesz. Jobban vagy épp kevésé teszünk valamit, 
változtatunk, és reménykedve várjuk, hogy talán 
jobbra fordul minden. Vajon január első reggelén, 
vagy esetleg a másodikon azzal a lendülettel 
ébredünk, mint amit letettünk éjjeli szekrényünkre 
előző este? Ha így is van, kitart ez a dinamika 
legalább arra a hónapra? 

Egy szó, mint száz, történhet bárhogyan,rájöttem 
arra, hogy nem mindegy, mihez kezdek. 2018 más 
lesz, mert a saját szemembe szeretném vágni 
mindazt a jót, a szépet, azt a csodát, amit eddig az 
önsajnálat, a félelem vagy a harag nem engedett 
láttatni. Miért ne osszam meg ezt másokkal?

A kihívás teljesítésének módja roppant egyszerű! 
Napról-napra haladj, a megadott sorrendben, ne 
hagyj ki egyetlen napot, feladatot sem! 
Ha megakadtál vagy nincs időd a következő napon 
tovább haladni, semmi baj, a lényeg az, hogy 
legközelebb ott folytasd, ahol abbahagytad! 

A HAVEROK ÉS ÉN 
 

Szabályok 



1. nap 

A HAVEROK ÉS ÉN 

A múltra túl jól emlékezünk, nemzetünkre ez nagyon 
is igaz. Nem számít mennyire elgémberedett nyakkal 
tesszük, különös szakértelmmel bírunk az 
évszázadoknak köszönhetően. Ma nem hazudtoljuk 
meg magunkat! Gyűjtsd össze azokat a dolgokat 2017- 
ből, amiket idén nem szeretnél viszontlátni. Lehet ez 
egy tulajdonság, egy cselekedet, bármi. 
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2. nap 

Olvasd el mindazt, amit felírtál előző nap, majd válassz 
ki egyetlen egyet közülük. CSAK 1-et! Majd gondold 
végig, képzeld el, mit fogsz megtenni azért, hogy 
annak az egynek a szöges ellentétét tehesd meg. Azt a 
legjobbat, ami tőled telik, amire TE képes vagy. 
Megvan? Most rajzold le úgy, azt, ami először eszedbe 
jut róla. Lehet az egy firka, egy vonal, bármi! Lényeg 
az, hogy tükrözze azt, ami a fejedben megszületett. 

NAGY BRIGITTA 



3. nap 

A mai nap szóljon arról, amit tegnap rajzoltál, arról, 
amit tegnap elképzeltél. Tedd meg mindazt, amit 
lehet, a tegnappal! 
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4. nap 

Egyszer részt vettem egy tanfolyamon, melynek 
központi témája a stresszkezelés volt. Az előadó 
szerint kulcsfontosságú az, hogy kiadjuk a bennünk 
lévő sértettséget, haragot, amit nagyanyáink tudatalatt, 
de megtettek. Kimentek megetetni a disznót vagy a 
tyúkokat, amiket aztán jól elszidtak hangosan. 
Természetesen az a szidás nem az állatoknak szólt, 
hanem nagyapáinknak. Így viszont nem is 
veszekedtek, és a stressz sem vert tanyát senkiben 
sem. 

A másik története önmagáról szólt, egész pontosan 
fiatalkorából hozta. Évekig sóvárgott egy cukrászda 
után, azaz annak is egy süteménye után. Hosszú idő 
elteltével rájött arra, hogy fontos a magának szentelt 
idő, végül bement, és evett egy  édességet. Azt 
mondta, ha munka után nem egyből mosogatni 
állunk neki, hanem leülünk öt percre, és csak nézünk 
magunk elé, az is a magunknak adott idő! 

Így a ma, szóljon rólad! Vonulj félre egy alkalmas 
időpontban, ragadd meg a díszpárnát vagy csak vesd 
tekinteted az üres falnak, és add neki az aznapi 
sérelmeidet! Ezután fordulj magad felé, és adj 
valamit. Öt perc semmittevést, egy tábla csokoládét, 
egy filmet, bármit! Lényeg az, hogy neked legyen. 
Tőled, magadnak. 

A HAVEROK ÉS ÉN 



EGY NAP 
FELKELSZ MAJD, 

ÉS NEM LESZ TÖBB IDŐD ARRA, 
HOGY MEGTEDD MINDAZT, 

AMIT MINDIG IS SZERETTÉL VOLNA. 
TEDD MEG MOST. 

 - Paulo Coelho 



5. nap 

Az első nap írtál egy listát, igaz? Ideje újra 
választani, majd a döntésed írd le! 

Ezután gondold végig azt, hogyan fogod valóra 
váltani mindazt, ami ahhoz kell, hogy a fent leírt 
dolog tökéletes ellentétét tehesd. Ha ez megvan, tedd 
meg az első lépést ennek érdekében, és írd le 
magadnak a sikereidet. 
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6. nap 

Tégy olyat, amit nem tennél. Kukucskálj ki, milyen a 
komfortzónádon kívül! Főzz olyat, amit soha azelőtt, 
vagy menj, és csinálj valami szokatlant, esetleg hívd 
fel azt, akivel régen beszéltél. Mindegy, hogy mit 
teszel, a lényeg, hogy a komfortzónádon kívül tedd! 

A HAVEROK ÉS ÉN 



7. nap 

Lapozz vissza az első naphoz, és nézd meg, az eltelt 
egy hét alatt meddig jutottál. Pusztán 7 nap másnak, 
de neked hatalmas fejlődés! Légy büszke magadra! 

Mi a mai feladatunk? 

Pihenés

NAGY BRIGITTA 



Eltelt az első hét a 30 napos újévi kihívásból. Ide 
jegyezd fel akár szavakban, akár rajz formájában 
mindazt, amit tanultál, és azt, ami motiválhat a 
továbbikban. 

www.ahaverokesen.hu

Összegzés



8. nap 

Gondolkodj el őszintén, és ígérj meg magadnak egy 
olyan dolgot, amit aztán be is tartasz majd! Írd le! 

A HAVEROK ÉS ÉN 



"A világ változásait 
nem elszenvedni, 

hanem inkább 
befolyásolni 

érdemes."

- Dobosy Antal

www.ahaverokesen.hu 



9. nap 

Bizonyított tény a zene ereje. Szerintem a kihívás 
során is remekül alkalmazható. Válassz ki minimum 
egy, olyan számodra kedves zeneszámot, ami 
inspirálólag hat rád, jó kedvre derít, és ösztönöz. 
Bármire! Ezt (vagy ezeket) jegyezd fel erre az 
oldalra, akárhova! 

NAGY BRIGITTA 



10. nap 

Ha van még valami, amit az első oldalon feljegyeztél 
magadnak, mint megváltoztatandó dolgot, akkor azt 
már hagyd is ott! Ideje elfogadni a tényt, hogy nem 
tudunk mindenen változtatni, de mindaz a történés, 
esemény, tett, vagy emlék az a tanítónk.  Jegyezd fel 
magadnak azt, hogy ezekből mit tanultál! 

A HAVEROK ÉS ÉN 



11. nap 

Korábban már kisomfordáltál a komfortzónádból. 
Emlékszel? Ha nem, lapozz vissza a 6. napodhoz! 

Ma egy egész lépést fogsz tenni innen! Hordd úgy a 
hajad, ahogy nem szoktad, viselj olyan sminket, amit 
eddig nem tettél fel, vagy éppen ne sminkelj reggel! A 
lényeg, hogy a megszokott szöges ellentétét lépd meg! 

Ha bátor vagy, kérd szakember (fodrász, kozmetikus) 
segítségét a megszokott elhagyásához. 
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Ha önbizalomhiánnyal küzdünk, fontos 
számunkra a megszokottság, nem szeretünk új 
dolgokat kipróbálni,  és nehezen változtatunk, 
akkor számunka az egyik legnehezebb része a 
kihívásnak a komfortzóna elhagyása lesz. 

Extra tipp 

Nagyon fontos, hogy semmi, és senki sem 
tántoríthasson el attól a döntésünktől, hogy végig 
csinálhassuk ezt a kihívást, akkor is, ha a jövőben 
sosem eszközölünk majd ilyen változtatásokat. 
Fontos, hogy megértsük azt, hogy ennek milyen 
komoly, és fontos hatása lehet ránk, hiszen 
amellett, hogy engedjük, hogy az önbizalmunk a 
pozitív irányába legyen kibillentve, tanulhatunk 
is önmagunkról olyan dolgokat, amiknek esélyt 
sem adnánk, ha feladnánk! 

Segítségünkre lehet, az elejétől a végéig, ha az 
utcán, a buszon, a kávézóban, stb. nem az 
emberek reakcióit figyeljük TUDATOSAN! 
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Fontos, hogy ne felejtsd el, mit tapasztalttál a mai 
napi kihívás során, így jegyezd fel az összes 
pozitív élményed erre a lapra szavakban, kerek 
mondatokban, vagy irka-firka formájában. 
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12. nap 

A mai feladat nem lesz más, mint az önmagaddal 
törődés, viszont kifordítva magad, az egészséged 
kerül a porondra. Lehetőségedhez mérten  ma erre 
fordíts figyelmet egy séta formájában, a ház körül, 
vagy az utcában, esetleg, ha szerencs vagy, a közeli 
erdőben. 

Ezt örökítsd meg, és oszd meg az Instagramon, 
Facebookon, vagy nyomtasd ki, és tűzd ehhez az 
oldalhoz. A lényeg az, hogy nyoma legyen, 
emlékeztessen erre a pillanatra! 

A HAVEROK ÉS ÉN 



Milyen érzés volt kimozdulni, önmagaddal törődni, 
mozogni, gyönyörködni a tájban, az utcában? Írj le
minden pozitív gondolatod, élményed! 
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13. nap 

Gondolj arra, akit nagyon szeretsz, arra, aki segít, 
melletted áll a legnehezebb, és a legboldogabb 
időszakokban is. Ott van, amikor a betegség 
elhatalmasodik rajtad, segít, megért, támogat, és 
szeret. Kire gondoltál? Írd le! (Egyszerre több nevet 
is írhatsz természetesen.) 

Akinek a nevét felírtad, most hívd fel vagy írd meg 
neki, hogy mennyire hálás vagy neki, és azt, hogy 
mennyire szereted! 
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14. nap 

Lapozz vissza az első naphoz, és nézd meg, az eltelt 
két hét alatt meddig jutottál. A kihívás felén már 
majdnem túl vagy.  Légy büszke magadra! 

Mi a mai feladatunk? 

Pihenés

A HAVEROK ÉS ÉN 



Eltelt két hét a 30 napos újévi kihívásból. Ide 
jegyezd fel akár szavakban, akár rajz formájában 
mindazt, amit tanultál, és azt, ami motiválhat a 
továbbikban. 

www.ahaverokesen.hu

Összegzés



15. nap 

A 8. napon megígértél magadnak valamit. Lapozz 
vissza, ha nem emlékszel, mi volt az. 

Ma tegyél meg mindent annak érdekében, hogy az 
ígéreted tetté/tettekké váljon, majd írd le a 
tapasztalataidat, illetve azt, mit fogsz megtenni 
annak érdekében, hogy ne szegd meg. 

A HAVEROK ÉS ÉN 



16. nap 

Vegyél egy üres papírt, majd mesélj el rajta egy 
számodra negatív, rossz emléket. Olvasd fel 
hangosan, magadnak, majd ezután gyűrd össze vagy 
tépd szét, és dobd ki! Engedd el! 

Ezután írj le ide számodra kedves, jó érzéseket,
amelyek elöntenek egy-egy jó emlék felidézéseko, 
majd lapozz. 

NAGY BRIGITTA 



Írj le ide egy számodra olyan szép emléket, ami az 
előzőleg felsorolt érzéseket ébreszti fel benned! 

www.ahaverokesen.hu 



17. nap 

Gondolj egy olyan ételre vagy italra, amit nagyon 
szeretsz, és szívesen fogyasztanál most, és készítsd 
el! Ha kész, írd le vagy rajzold le, mi az. 

A HAVEROK ÉS ÉN 



18. nap 

A 9. napon  feljegyeztél magadnak egy zeneszámot. 
Most hallgasd meg újra, és írj fel magadnak ide, 
még kettőt, ami ugyanolyan érzéseket ébreszt 
benned, de legalább jó kedvre derít, táncra vagy 
éneklésre késztet. 

NAGY BRIGITTA 



"Az életben 
magunkból kell 

kicsiholni a 
motivációt akkor
is, ha épp kevés 

okunk van a 
lelkesedésre." 

- Szendi Gábor 



19. nap 

A HAVEROK ÉS ÉN 

Van valami, amit régóta szeretnél megtenni? Elolvasni 
egy könyvet, kimozdulni egy kávéra, vagy egész 
egyszerűen csak semmit sem csinálni? Ez a nap szóljon 
erről! Mindarról, amit szerettél volna, de nem tettél. 
Tegyél félre mindent, a mosogatnivaló is megvár! Írd 
le mire vágytál, amire most sort kerítettél, és tűzz ki 
egy dátumot arra, amikor ezt meg fogod ismételni. 
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20.nap 

Nézd meg a kedvenc filmedet otthon vagy menj el 
moziba! Mit néztél meg, és miért tetszett? 

NAGY BRIGITTA 



21.nap 

Lapozz vissza az előző napokhoz, és nézd meg, az 
eltelt hetek alatt meddig jutottál. Légy büszke 
magadra! 

Mi a mai feladatunk? 

Pihenés

A HAVEROK ÉS ÉN 



Eltelt három hét a 30 napos újévi kihívásból. Ide 
jegyezd fel akár szavakban, akár rajz formájában 
mindazt, amit tanultál, és azt, ami motiválhat a 
továbbikban. 

www.ahaverokesen.hu

Összegzés



"HA BÍZUNK ÖNMAGUNKBAN, ÉS 
MAGUNKRA HAGYATKOZUNK, 

TÚLLÉPHETJÜK A HATÁRAINKAT." 
 

- Emery Lord



22. nap 

Túl vagy a harmadik héten, már csak pár nap van 
vissza a kihívásból. Éppen ezért ideje még távolabb 
merészkedni attól a fránya komfortzónától, és ideje 
kalandot keresni valami olyan dologban, amiben 
azelőtt nem kerested volna. Tégy ma valami tőled 
távolálló, szokatlan dolgot! 

A HAVEROK ÉS ÉN 



23.nap 

Mi volt az, amit tegnap megtettél, és mit tanultál 
belőle? 

A HAVEROK ÉS ÉN 



"Nincsenek rossz 
mozdulatok. Az 

egyetlen hiba 
egyáltalán nem 

mozogni.."

- Dan Millman
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24.nap 

Ideje zenét hallgatni! Tudod mit? Táncolj, énekelj, 
majd írd le magadnak, a rosszabb időkre, miért is 
rendszeresítsd ezt. :) 

NAGY BRIGITTA 



25.nap 

Ideje tervezni! Teremts nyugodt légkört magad körül 
lehetőséged szerint, és gondolkodj! Tervezz! Írj le 
minimum két tervet 2018 évre vonatkozóan! 

A HAVEROK ÉS ÉN 



26.nap 

Viszlát ismét komfortzóna! 

Öltözz másképp, sminkelj vagy ne sminkelj, a 
megszokott szöges ellentétét lépd meg! 

Ha bátor vagy, kérd szakember (fodrász, kozmetikus) 
segítségét a megszokott elhagyásához. 

www.ahaverokesen.hu



Fontos, hogy ne felejtsük el, mit tapasztaltunk a mai 
napi kihívás során, így jegyezzük fel az összes pozitív 
élményünket erre a lapra szavakban, kerek 
mondatokban, vagy irka-firka formájában. 
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27.nap 

A mai feladatunk ismét nem lesz más, mint az 
önmagunkkal törődés, viszont kifordítva magunkat az 
egészségünk kerül a porondra. Lehetőségünkhöz 
mérten  ma erre fordítsunk figyelmet egy séta 
formájában, a ház körül, vagy az utcában, esetleg, ha 
szerencsések vagyunk, a közeli erdőben. 

Ezt örökítsd meg, és oszd meg az Instagramon, 
Facebookon, vagy nyomtasd ki, és tűzd ehhez az 
oldalhoz. A lényeg az, hogy nyoma legyen, 
emlékeztessen erre a pillanatra! 

A HAVEROK ÉS ÉN 



Milyen érzés volt kimozdulni, önmagaddal törődni, 
mozogni, gyönyörködni a tájban, az utcában? Írj le
minden pozitív gondolatod, élményed! 

www.ahaverokesen.hu



28 nap 

Gondolj arra, akit nagyon szeretsz, arra, aki segít, 
melletted áll a legnehezebb, és a legboldogabb 
időszakokban is. Ott van, amikor a betegség 
elhatalmasodik rajtad, segít, megért, támogat, és 
szeret. Kire gondoltál? Írd le! (Egyszerre több nevet 
is írhatsz természetesen.) 

Akinek a nevét felírtad, most hívd fel vagy írd meg 
neki, hogy mennyire hálás vagy neki, és azt, hogy 
mennyire szereted! 

NAGY BRIGITTA 



29.nap 

Lapozz vissza az első naphoz, és nézd meg, az eltelt 
hetek alatt meddig jutottál. A kihíváson majdnem 
túl vagy.  Légy büszke magadra! 

Mi a mai feladatunk? 

Pihenés

A HAVEROK ÉS ÉN 



30.nap 

Vegyél egy üres papírt, majd mesélj el rajta egy 
számodra negatív, rossz emléket. Olvasd fel 
hangosan, magadnak, majd ezután gyűrd össze vagy 
tépd szét, és dobd ki! Engedd el! 

Ezután írj le ide számodra kedves, jó érzéseket,
amelyek elöntenek egy-egy jó emlék felidézésekor, 
majd lapozz. 

NAGY BRIGITTA 



Írj le ide egy számodra olyan szép emléket, ami az 
előzőleg felsorolt érzéseket ébreszti fel benned! 

www.ahaverokesen.hu 



30+1. 

A mai, és egyben utolsó napon a feladatod az 
összegzés. Lapozz vissza az első oldalhoz, nézd 
végig figyelmesen a feladatokat, amiket írtál, 
rajzoltál, és gondold végig honnan, hová jutottál az 
első naptól, a mai napig. Írd le mindezt! 

A HAVEROK ÉS ÉN 
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KÉSZÍTETTE: NAGY BRIGITTA 

A 30 napos kihívást teljesítetted, szívből remélem, 
hogy sok hasznos tapasztalattal, és tervvel 
gazdagodtál a jövődre vonatkozóan. 

Ajánlom figyelmedbe a blog nyomonkövetését, 
ugyanis a saját kihívásomat én is végig csinálom, 
melyről tapasztalataimat megosztom egy rövid írás 
formájában! 

Ezenkívül szeretném felhívni a figyelmed arra, hogy 
amennyiben visszaküldöd a sikeresen elvégzett, 
kitöltött kihívásod postai úton, vagy szkennelt 
formában e-mailen keresztül, tied lehet a 30 napos 
kihívás hűtőmágnes! A visszaküldött lapjaid nem 
kerülnek nyilvános felhasználásra semmilyen 
formában, csupán a kihívás sikeres elvégzését 
bizonyítják! 

További információ az elérhetőségek bármelyikén 
kérhető. 

Gratulálok!

info@ahaverokesen.hu

www.ahaverokesen.hu

/ahaverokesen

https://www.facebook.com/ahaverokesen
http://www.ahaverokesen.hu/

