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Félig üres, vagy félig teli a poharad?

FÃ©lig Ã¼res, vagy fÃ©lig teli a poharad?

Tudom, hogy mÃ¡r kÃ¶zhely mÃ©gsem tudok ennÃ©l jobb megkÃ¶zelÃ-tÃ©st talÃ¡lni az egyik leggyakoribb gondolkodÃ¡si
hibÃ¡ra.Â TisztÃ¡ban vagyok vele, hogy sokan vannak rendkÃ-vÃ¼l nehÃ©z helyzetben akÃ¡r anyagiakrÃ³l, akÃ¡r egÃ©szsÃ©gr
akÃ¡r pÃ¡rkapcsolatrÃ³l legyen szÃ³. EgyÃ¡ltalÃ¡n nem gondolom, hogy a sÃºlyos problÃ©mÃ¡kat Ã¶nmagÃ¡ban megoldanÃ¡ a
pozitÃ-v gondolkodÃ¡s, sQt biztosan tudom, hogy kemÃ©ny munkÃ¡ra Ã©s komoly kitartÃ¡sra van szÃ¼ksÃ©g a nehÃ©zsÃ©ge
elhÃ¡rÃ-tÃ¡sÃ¡ra.

Nem tudom megkerÃ¼lni a kÃ©rdÃ©st, amibe Ãºjra Ã©s Ãºjra belefutok

AkÃ¡r itt a BLOG hozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok kÃ¶zÃ¶tt, akÃ¡r levÃ©lben vagy szemÃ©lyes talÃ¡lkozÃ¡sok alkalmÃ¡val. Gyakran kapok
kÃ©rdÃ©st, sQt sokszor tÃ¡madÃ¡st olyan olvasÃ³imtÃ³l is, akik az Ã¡tlagosnÃ¡l komolyabb nehÃ©zsÃ©gekkel kÃ¼zdenek a
mindennapjaik sorÃ¡n.Â

EzekbQl a megkeresÃ©sekbQl szÃ¡momra sokszor az szqrQdik ki, hogy hajlamos vagyok elbagatellizÃ¡lni a problÃ©mÃ¡kat
Ã©s kizÃ¡rÃ³lag egy rÃ³zsaszÃ-n jelenben Ã©lek, ahol elegendQ egy-kÃ©t pozitÃ-v gondolat Ã©s mÃ¡ris minden problÃ©ma eg
csapÃ¡sra megoldÃ³dik. Pedig ez egyÃ¡ltalÃ¡n nem Ã-gy van.

Ami szerintem a legnagyobb fÃ©lreÃ©rtÃ©st okozza az a problÃ©mÃ¡k megkÃ¶zelÃ-tÃ©se. EgyÃ¡ltalÃ¡n nem mindegy, hogy
gondokat Ã©s problÃ©mÃ¡kat lÃ¡tsz magad elQtt, amik ellehetetlenÃ-tik az Ã©leted, vagy kihÃ-vÃ¡sokat lÃ¡tsz amik megoldÃ¡sÃ
Ã©rdemes dolgozni. FÃ©lig Ã¼res, vagy fÃ©lig tele a poharad? A kÃ©t lÃ¡tÃ¡smÃ³d kÃ¶zÃ¶tt 180 fokos kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g van.
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Amikor fÃ©lig Ã¼res a poharad...

Akkor kizÃ¡rÃ³lag problÃ©mÃ¡kkal van tele a fejed, amiket kifogÃ¡skÃ©nt hasznÃ¡lhatsz fel, hogy megmagyarÃ¡zd miÃ©rt nem
vagy kÃ©pes vÃ¡ltoztatni az Ã©leteden. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy tÃ¡rsadalmi problÃ©ma is egyben. Egy olyan
kÃ¶zegben nevelkedtÃ©l, ahol mÃ¡st sem lÃ¡ttÃ¡l, mint, hogy a kÃ¶rÃ¼lÃ¶tted Ã©lQ emberek mindig mÃ¡sokat Ã©s a
kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeiket okoljÃ¡k a nehÃ©z helyzetÃ¼kÃ©rt, eltolva ezzel magukrÃ³l minden felelQssÃ©get is arra nÃ©zve, hogy a
kezÃ¼kbe vegyÃ©k az irÃ¡nyÃ-tÃ¡st Ã©s elkezdjenek dolgozni a megoldÃ¡son.

Amikor fÃ©lig Ã¼res a poharad, akkor a fejedet csak gondok Ã©s problÃ©mÃ¡k tÃ¶ltik ki. Ami a fejedben van, az hamarosan az
Ã©letedben is megjelenik, Ã-gy mÃ©g visszaigazolÃ¡st is kapsz a vilÃ¡gtÃ³l, hogy tulajdonkÃ©ppen igazad van. A vilÃ¡g egy
"rossz" hely, de errQl nem te tehetsz Ã©s nincs lehetQsÃ©ged vÃ¡ltoztatni a kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeken, ez most mÃ¡r Ã¶rÃ¶kkÃ© Ã-g
lesz. A folyamat termÃ©szetesen Ã¶nfenntartÃ³, hiszen a kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek hatÃ¡sÃ¡ra mÃ©g inkÃ¡bb a gondokra Ã©s problÃ©
fokuszÃ¡lsz, ezÃ©rt azok mÃ©g inkÃ¡bb kÃ¶rÃ¼lvesznek tÃ©ged.

Amikor fÃ©lig tele a poharad...

Akkor nem gondok Ã©s problÃ©mÃ¡k tÃ¶ltik ki a fejed, hanem feladatok Ã©s kihÃ-vÃ¡sok, amiknek a megoldÃ¡sÃ¡n Ã©rdemes
dolgozni. Amikor megoldandÃ³ feladatokat lÃ¡tsz problÃ©mÃ¡k helyett, akkor vÃ¡llalod a felelQssÃ©gÃ©t annak, hogy hatÃ¡ssal
vagy az Ã©letedre Ã©s kÃ©pes vagy megtenni a szÃ¼ksÃ©ges lÃ©pÃ©seket. Ha a neveltetÃ©seddel nem is szÃ-vtad magadb
szemlÃ©letet, akkor is kÃ©pes vagy vÃ¡ltani, ami akÃ¡r az elsQ tudatos dÃ¶ntÃ©sed is lehet a felelQssÃ©gvÃ¡llalÃ¡s felÃ©.

Amikor fÃ©lig teli a poharad akkor a fejedet az Ã¡lmaid Ã©s a cÃ©ljaid tÃ¶ltik ki. Folyamatosan terveket kÃ©szÃ-tesz az elQtted
Ã¡llÃ³ feladatok megoldÃ¡sÃ¡ra Ã©s minden nap teszel legalÃ¡bb egy pici lÃ©pÃ©st annak Ã©rdekÃ©ben, hogy a poharad egyre
inkÃ¡bb tele legyen Ã©s ha mÃ©gis kiÃ¼rÃ¼l, akkor hamarosan Ãºjra tele legyen. Az Ã¼res, vagy fÃ©lig teli pohÃ¡r szÃ¡modra
egy kihÃ-vÃ¡s. Azt jelenti, hogy folyamatos fejlQdÃ©sre, folyamatos munkÃ¡ra Ã©s kitartÃ¡sra van szÃ¼ksÃ©ged. Semmilyen
problÃ©ma, gond, vagy nehÃ©zsÃ©g nem akadÃ¡lyokat meg abban, hogy a cÃ©ljaidat megvalÃ³sÃ-tsd.
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Neked fÃ©lig Ã¼res, vagy fÃ©lig teli a poharad? Neked problÃ©mÃ¡id Ã©s gondjaid vannak, vagy Ã¡lmaid Ã©s cÃ©ljaid?Â

A dÃ¶ntÃ©s a te kezedben van!
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