
Karácsonyi
lélekrendező

 



Szia, kedves Olvasó!
 
Örülök, hogy itt vagy! Bizonyára Neked is meggyűlik időnként a bajod a karácsonyt
megelőző időszakkal, amikor túl sok a tenni- és elintéznivaló, sok helyen kell lenni, sok
mindent megszervezni, sok emberrel találkozni – a napjaink viszont továbbra is csak 24
órából állnak. Lehet, hogy többször is előfordult már Veled, hogy mire elérkeztek az
ünnepek, elfáradtál, és igazából csak aludni lett volna kedved, nem pedig ünnepelni és
vidámkodni. 
 
Az, hogy most itt vagy, azt mutatja, hogy tenni szeretnél mindez ellen – hogy a karácsonyi
készülődés ne nyűg legyen, hanem tényleg ráhangolódás, felkészülés és feltöltődés. Azzal,
hogy megfogalmazódott benned a változtatás igénye, már el is indultál felé, hiszen a
változáshoz legelső lépésként az szükséges, hogy tudatosítsd magadban a jelenlegi
helyzetedet, és mindazt, amin változtatni szeretnél – majd pedig eldöntsd, hogy meg is
teszed a változtatáshoz szükséges lépéseket. 
 
Ez a kis füzet abban próbál Neked segítséget nyújtani, hogyan csökkentsd a karácsonyi
készülődéssel járó stresszt, és hogyan csináld ezt az egész procedúrát egy kicsit másképp.
Lehet, hogy lesz néhány régi-régi szokásod, amin kicsit alakítanod kell majd; lehet, hogy az
idei ünneplés picit más lesz, mint az eddigiek – de, ha mindezekkel a változtatásokkal együtt
békésebb, nyugodtabb is lesz, akkor talán azt mondod majd, hogy megérte.
 
A füzet különböző témaköröket jár körül – jellemzően olyanokat, amelyek
stresszforrásként szoktak megjelenni a készülődés és az ünneplés időszaka alatt.
Mindegyik témakörnél találsz gyakorlati tippeket, ötleteket, illetve olyan gyakorlatokat is,
amelyek gondolkodásra késztetnek, és segítenek felülvizsgálni az eddigi szokásaidat, azok
hasznosságát, létjogosultságát, és az esetleges változtatás szükségességét és lehetőségeit.
Az utolsó témakör (ráhangolódás) abban nyújt segítséget, hogyan készülj fel lelkileg is az
ünneplésre, hogyan hangolódj – hogy mire eljön az ünneplés ideje, valóban ünnepi
hangulatba kerülj, és ne idegesen, feszülten, szitkozódva és rohanva zuhanj be a fa alá.
 
Az, hogy hogyan és mennyit használsz fel a füzetből, teljes mértékben a Te döntésed.
Végigmehetsz az összes témakörön, de ki is választhatsz egy olyat, ami számodra
különösen érdekes. Ez a Te füzeted – és a Te döntésed, mennyit veszel ki belőle.
 
Nyugodt, békés, kevesebb idegeskedéssel és több harmóniával teli készülődést kívánok! 



A karácsonyi készülődés a dekorálással veszi kezdetét. Van, aki alig várja, hogy

elérkezzen december 1. – sőt, olyan is, aki nem is várja meg - , és karácsonyi díszbe

öltöztethesse a lakást; de olyan is akad, aki utál dekorálni, nyűgnek tekinti, felesleges

idegeskedni valónak. Hogyan lehet ezen a területen csökkenteni a stresszt?

 

 

       Ha utálsz dekorálni…

 

… akkor ne dekorálj. Ugyan ki fogja rajtad számon kérni, ha idén decemberben nem lóg

rénszarvas az ajtón és nem mászik Mikulás a ház falán? Nagy valószínűséggel senki.

Maximum szóvá teszik néhányan, egy-két ember furcsállja – de senki nem kötelezhet rá,

hogy vágd karácsonyi haptákba az egész házat. 

 

Ha Neked ez tényleg csak nyűg, és nem szívesen csinálod, mérlegelj: megéri a sok

idegeskedést a feldíszített lakás látványa? 

 

        Ha a válaszod nem, akkor egyértelmű: hagyd a díszítést a csudába. Nem azon fog

múlni a karácsonyi hangulat. 

 

        Ha viszont a válaszod igen, mert egyébként szereted nézni a karácsonyi fényeket,

dekorációkat, csak magát a díszítés folyamatát nem szereted, akkor próbáld meg

csökkenteni a dekorációs elemek számát: egy-két gyertya, néhány ajtó- vagy ablakdísz is

meg tudja teremteni ugyanazt a meghitt hangulatot, mint a télapók és angyalkák

dömpingje. 

Dekoráció



        Megpróbálkozhatsz azzal is, hogy átgondolod: Neked mitől lesz igazán karácsonyi

hangulatod? Mi az a tárgy/látvány/illat/bármi, amitől máris meghittebbnek érzed a

környezeted? Ha találsz néhány ilyen dolgot, írd össze őket, és dekorálj azokkal.

Kedved szerint vegyítheted is ezeket az elemeket – a lényeg, hogy Neked meghozzák a

hangulatot.

 

Dolgok, amiktől karácsonyi hangulatba jövök:

……………………………………………………………………………………………………………....................

.............................................................................................................................................

……………………………………………............................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

        Előfordulhat az is, hogy nem igazán szeretsz dekorálni, de kisgyerekeid vannak,

akik viszont szeretik a hóembereket és az egyéb dekor-dolgokat, akár igénylik is őket.

Itt is igaz a kevesebb néha több elve: válassz ki néhány aranyos díszt, és azokat

használd. Nem kell az egész lakást teletömni mikulásokkal; a gyerekek már néhány,

számukra kedves figura látványának is nagyon tudnak örülni.

 

            A dekorálás folyamatát is teheted egy kikapcsoló és ellazító, tudatos

tevékenységgé. Miközben díszítesz, minden egyes tárgynak, ami a kezedbe kerül,

megfigyelheted az alakját, felszínét, formáját, színét. Megérezheted, milyen a

tapintása, milyen súlya van, ahogy a kezedben nyugszik. Ha esetleg hangot is ad ki

(pl. csengő) – hallgasd meg. Figyeld meg a hangját, mennyire halk vagy hangos,

mennyi idő után hal el a hangja. Ha pedig már felkerült a helyére, nyugtasd rajta a

szemedet pár pillanatig, és nyugodtan érezd magad büszkének, hogy milyen széppé

tetted a környezetedet! 

 

        



Ajándékozás

Az ajándékok. Kardinális kérdés ez karácsonykor: kinek mit ajándékozzunk? Ha Veled

is előfordult már, hogy Szenteste előtt 1-2 nappal, az idegroham szélén állva

toporogtál egy üzletben, ajándékötletekre vadászva - nézzünk néhány tippet, hogy az

idei karácsonyi ajándékvásárlás ne hirtelen stresszből és felindulásból elkövetett

cselekvés legyen!

 

        Ha nincs ötleted, mit ajándékozz, és nem akarsz sablon-ajándékot adni (bögre,

tusfürdő-szett, bonbon, stb.), próbáld meg „megkörnyékezni” az adott személyt, hogy

megtudd, minek örülne! Kérdezd meg egy-két közelebbi ismerősét, rokonát, talán

nekik van ötletük, vagy esetleg tudnak valamiről, amit az adott illető említett, mint

vágyott dolgot. Megkérheted a célszemélyt is, hogy írjon egy 3-4 tételből álló

kívánságlistát, amiből aztán te tudsz majd választani.

 

        Ha nem csak adni, de kapni se szeretnél olyan ajándékot, amiről tudod, hogy

úgysem lesz haszna, és csak a szekrényben fog porosodni, Te is írhatsz kívánságlistát

a szeretteidnek. Próbáld meg minél pontosabban leírni, mit szeretnél, hogy a többiek

ne lőjenek nagyon félre a vásárlásnál.

 

            Érdemes már az egész ajándékvásárlási hajcihő megkezdése előtt tisztázni,

magaddal is és másokkal is a következőket:

 

• Kivel fogjátok megajándékozni egymást? Van-e olyan személy, akinek Te

mindenképpen szeretnél adni valamit, függetlenül attól, hogy az ajándékod

viszonozva lesz-e? Gondold át, és csak akkor ajándékozz, ha valóban úgy érzed, nem

vársz cserébe semmit a másiktól, és nem fogsz rá megsértődni, ha ő mégsem

viszonozná a kedvességedet.

 



 

• Milyen összegben gondolkodsz? A kellemetlen helyzetek megelőzése érdekében

érdemes megbeszélni egy költségkeretet azokkal, akikkel megajándékozzátok egymást.

Nagyon kényelmetlen tud lenni, ha csak egy tábla csokoládét kapsz, míg Te egy

ékszerkollekcióval készültél a másiknak.

 

• Mikor fogtok ajándékozni? Hasznos ezt is előre letisztázni, kivel ajándékoztok

Szenteste, kivel 25-én, 26-án, ki az, akivel majd a két ünnep között, vagy esetleg az új

évben. Így mindenki tudja magát mihez tartani.

 

        A nem tárgyi ajándék is lehet szuper ajándék, sőt! Ajándékozhatsz élményt is a

másiknak. Ma már számtalan weboldal van, ahol élmény-ajándékokat kínálnak,

különböző kategóriák szerint. Te is kitalálhatsz ilyen ajándékötleteket: egy közös

vacsora, kirándulás, mozijegy, koncertjegy, belépő egy rendezvényre… Sokszor az ilyen

közös élmények emlékezetesebbek és nagyobb örömet okoznak, mint egy tárgyi

ajándék.

 

        Ha valakinek nagyobb költségű ajándékot szánnál, de úgy érzed, egyedül nem

tudod finanszírozni, fogjatok össze többen! Új TV a nagymamának? Vonj be néhány

családtagot, rokont! Wellness hétvége egy barátnak? Hívd segítségül a többi barátot! 

 

        Ha nagyon nem szeretnél felesleges kacatokat vásárolni, se kapni, vagy éppen

anyagilag érzed úgy, hogy nem bírja a pénztárcád, ünnepelhettek minimalista módon

is: mindenki, aki részt vesz egy adott körön belül az ajándékozásban (család, baráti

kör, kollégák, stb.), írja fel a nevét egy cetlire, majd a cetliket dobjátok egy dobozba,

és mindenki húzzon egy nevet! Így jut is, marad is: mindenki kap ajándékot, ad

ajándékot, és az egész folyamat jóval kevesebb fejtöréssel és anyagi kiadással fog

járni.

 

 



Ha az idén tudatosabban szeretnél ajándékozni, nem csak fejvesztve, kötelezően

letudandó feladatként, gondolkozz el a következő kérdéseken!

 

Miért adok ajándékot? 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Szívesen ajándékozok, vagy csak megszokásból?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Fontos-e számomra az ajándékozás karácsonykor? És a környezetemnek?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Ki(ke)t szeretnék idén karácsonykor mindenképpen megajándékozni?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Mit szeretnék kifejezni, üzenni neki(k) az ajándékommal?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................



Karácsonyi 
eszem-iszom

Egy újabb programpont, ami jelentősen növelheti a stressz mértékét az ünnepek

környékén – de nem akkor, ha okosan csináljuk!

 

 

       Te is bele szoktál esni a túlkészülődés csapdájába? Leves, kétféle hús, háromféle

köret, ötféle saláta, nyolcféle sütemény? Hacsak nem egy egész hadsereget látsz

vendégül, felesleges ennyiféle-fajta ételt készítened. Persze, jó, ha van miből választani

– de ha túlzásba visszük, már frusztrálóvá válhat, hiszen az ember szeretne mindent

megkóstolni, azonban nem biztos, hogy a gyomra is elbír ekkora mennyiséggel. 

Igyekezz tudatosan megtervezni a menüt! Vedd figyelembe, hányan lesztek, ki mit

szeret, mit eszik és mit ehet meg, majd ezek alapján állítsd össze az ételsort! Nem baj,

ha desszertként nem hatféle habos csodasüteményt szolgálsz fel, csak két-, neadjisten

egyfélét – nem hiszem, hogy az ünnepi hangulat ezen múlna. 

 

      A főzési feladatokat egész nyugodtan meg lehet osztani azokkal, akikkel ünnepelsz.

Beszéljétek meg, ki készíti a húst, ki hozza a köretet, ki készít salátát; ki gondoskodik a

süteményről és ki felelős az italokért. Így sokkal jobban megoszlanak a feladatok, és

nem egyetlen embernek kell megszakadnia, mire mindent elkészít. Egy salátát

megcsinálni, vagy éppen a húst megsütni egymagában nem olyan fárasztó feladat,

mint egy egész menüsort előállítani.

 

       



            Karácsonykor kell a bejgli, de igazából csak két ember van a családból, aki

megeszi? Ragaszkodsz a halászléhez, mert "márpedig karácsonykor halászlevet kell

enni", de mindig megmarad, mert sokan nem szeretik? Próbálj meg kicsit lazítani a

merev hagyományaidon! Gondold végig: tényleg attól lesz karácsony a karácsony, ha

évről évre ugyanazt eszitek ilyenkor, mert már az ükmamád is ezt készítette

karácsonykor a családnak? Persze, szép dolog őrizni a hagyományokat – de nem ész

nélkül. Jó felismerni, ha valami okafogyottá vált, és igazából csak azért ragaszkodsz

hozzá, mert mindig is így volt, de valójában már egyáltalán nem okoz örömöt. 

 

 

            Mi a helyzet, ha egyáltalán nincs idő, vagy kedv sütni-főzni? A megoldás

egyszerű: rendelj. Rengeteg helyen meg lehet már előre rendelni a karácsonyi

halászlevet – vagy éppen más ételt, ha ahhoz van inkább gusztusotok. Süteményt is

lehet venni. Egyáltalán nem szégyen, ha úgy döntesz, hogy nincs kedved kipurcanni a

konyhai készülődésben. Továbbra is úgy gondolom, hogy a karácsonyi hangulat nem az

ételekben rejlik.

 

 

       Ha viszont szeretnél saját készítésű ételt enni és etetni a többiekkel, csak rajta! A

főzés és a sütés is válhat olyan tevékenységgé, ami feltölt és kikapcsol. Süss-főzz úgy,

hogy a teljes figyelmedet ennek a folyamatnak szenteled! Figyeld meg az összetevők

színét, állagát, formáját. Akár tapogasd, morzsolgasd is meg őket. Szippantsd be az

illatukat. A sütés/főzés során figyeld meg, hogyan változnak meg az összetevők, hogyan

olvadnak össze, és alakulnak át valami egészen mássá. Legyél jelen tudatosan a készítés

egész folyamatában – a végén pedig élvezd a remekművedet, és legyél büszke magadra,

hiszen ezt Te alkottad!

 

 



Végül jöjjön néhány elgondolkodásra késztető befejezetlen mondat - a befejezésük teljes

mértékben a Te szád íze szerint történik.

 

 

A karácsonyi ebéd/vacsora során számomra a legfontosabb,

hogy..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

Én ennek a legfontosabb dolognak a megvalósulásáért azt tudom tenni,

hogy..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

Ami nem rajtam múlik a karácsonyi ebéd/vacsora során:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

De mindezt el tudom fogadni,

mert..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................



Programozás -
családdal, rokonokkal,

barátokkal
Karácsonykor programok dömpingje áraszt el minket. Rokonlátogatás, munkahelyi

karácsonyi buli, iskolai karácsonyi buli, karácsonyozás a barátokkal, és így tovább. Ez

mind nagyon szép és jó, hogy ennyi helyre hivatalosak vagyunk – ugyanakkor nagyon

megterhelő is. Úgy érezhetjük, hogy százfelé szakadunk. Egyik lábunkkal még itt

vagyunk, a másikkal már ott – de úgy igazán, teljes jelenlétünkkel nem vagyunk ott

sehol.  Pedig a társas programok úgy érnek valamit, ha egészen ott vagyunk, és nem

csak 50%-ban. Mit lehet tenni a programdömpinggel?

 

        Szelektáljunk! Mint az életben annyi más helyzetben, itt is szabad nemet mondani.

Nem kell minden egyes programon részt vennünk; nyugodtan válogassunk közülük.

Persze vannak olyan programok, amik „kötelezően választhatóak” –vizsgáljuk meg

ezeket egy kicsit: valóban feltétlenül muszáj, hogy ott legyünk, mert különben csúnyán

kikapunk, vagy csak mi magunk gondolunk rá úgy, hogy „kell”? 

Nagyon sokszor gondolkodunk „kell”-ekben és „muszáj”-okban, pedig ha jobban

megnézünk egy-egy helyzetet, ezt a kötelező érvényt mi alkotjuk meg. Könnyen lehet,

hogy valójában nem muszáj az a muszáj – csak a mi fejünkben.

 

       Osszuk be a programjainkat! Van, ami fix és adott, de például a rokonlátogatás, a

barátokkal való karácsonyozás a legtöbb esetben szabadon tervezhető. Nem kell

mindenkihez eljutnunk dec. 24. és 31. között – ki mondta, hogy januárban nem lehet

karácsonyozni? 

 

          Ha nagy a rokonság, és nehéz megszervezni, ki mikor hova menjen – gyűljünk

össze egy helyen! Nem kell mindenkinek mindenkit meglátogatnia; a hangsúly

egyébként is az együttléten van, nem? A helyszín már másodlagos. Ez a rendszer akár

vetésforgó-szerűen is működhet: idén hozzánk jön az egész família, jövő karácsonykor a

nagyiéknál gyűlünk össze, utána évben az unokatestvérnél… Sokkal nyugodtabb és

élvezhetőbb az ünneplés úgy, ha nem kell közben folyton az órát nézegetni, mikor

lépjünk le a következő rokonhoz.



        Van olyan személy a „látogatási listádon”, akivel szeretsz találkozni, mert jó vele

beszélgetni, mert feltölt a vele együtt töltött idő, mert megnevettet, mert

megkönnyebbülve, és/vagy energikusan jössz el tőle? Őt semmiképp se hagyd ki a

meglátogatandó személyek közül! Ha jelenleg nincs ilyen személy a környezetedben,

gondold végig az ismerőseid körét. Van-e olyan személy, akivel már rég nem találkoztál,

és érdekel, mi van vele? Vagy akit csak úgy jó lenne látni? Keresd fel, és beszéljetek meg

egy találkozót! Nagyon jót tud tenni, ha a rutinviziteléseken kívül olyan látogatásokat is

teszünk, amelyek nem a jól megszokott személyekkel, a jól megszokott forgatókönyv

szerint történnek.

 

 

 

        A karácsonyi készülődés során felgyülemlett frusztráció hatására sok családban

robban ki veszekedés az ünnepi időszakban. Kész, vége, ezzel oda az ünnepi hangulat?

Nem feltétlenül. 

 

       Első körben próbáljuk meg elfogadni a másik feszültségét, és a sajátunkat is.         

Ismerjük el, ha fáradtak vagyunk, vagy ha a másik fáradt; adjunk létjogosultságot

ezeknek az érzéseknek. Persze, karácsonykor mindenki szeretne békés és vidám lenni –

de fogadjuk el, ha ez mégsem jön össze. Akkor sem dől össze a világ. Hajlamosak va

gyunk ebben az időszakban túlságosan rápörögni, hogy minden meghitt, békés és bold

og legyen – a görcsölés azonban, ahogy az élet más területein nem, úgy itt sem használ.

Sőt. Igyekezzünk elengedni a tökéletes karácsony képzetét, és próbáljuk meg helyette úgy

élvezni az ünnepet, ahogyan éppen alakul.

 

       Ha má

r sikerült valamennyire elfogadnunk, hogy bizony feszült a helyzet, vizsgáljuk meg a vitás 

zituációt. Mennyire fontos, hogy itt és most oldódjon meg a probléma? Érdemes-e, k

ll-e most belemenni a vitába, vagy esetleg elhalasztható későbbre is az adott kérdés

megbeszélése? 



Hogyan és milyen programokkal szeretnéd megtölteni az idei ünnepi időszakot? A

kérdés megfontolásához íme néhány gondolatindító:

 

 

Mik azok a karácsonyi programok, amik elveszik az energiámat, amik után még

fáradtabb vagyok?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

Hogyan tudnám csökkenteni/átalakítani ezeket a programokat?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 

Mik azok a programok, amik feltöltenek, amik után energikusabbnak,

kiegyensúlyozottabbnak, boldogabbnak érzem magam?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 

Hogyan tudnám ezeket a programokat megvalósítani? Hová tudom beilleszteni őket?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

 

 



Ez a kis emberke Te vagy. Írd be jobb oldalra, a "+" jel alá azoknak a személyeknek a

nevét, akikkel mindenképpen szeretnél találkozni az ünnepek alatt, mert a velük való

együttlét feltölt; bal oldalra, a "-" jel alá pedig azok nevét, akikkel nem olyan szívesen

találkozol, mert a velük való találkozás lehúz, elkedvetlenít.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit tudsz tenni azért, hogy a "-" jel alá került személyekkel való találkozás negatív

hatásait csökkentsd? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

Mit tudsz tenni azért, hogy a "+" jel alá került személyekkel több időt tölts el?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

 

 



Hangolódás
Végül – de egyáltalán nem utolsósorban – jöjjön a legfontosabb: az ünnepekre való

ráhangolódás! Hogy lélekben is megérkezz a karácsonyfa mellé, és nem csak testben.

Hogy jó érzés legyen készülődni, és ne kényszerként éld meg. Hogy lemerülés helyett

feltöltődj az ünnepek előtt és alatt.

 

Neked mitől lesz Karácsony a karácsony – így, nagy "K"-val? Gyűjts össze néhány

dolgot, amit számodra a karácsony jelent!

 

Nekem a karácsony...



Ha előtört belőled az alkotókedv - ne fogd vissza magad! Ide rajzolhatsz is:



A ráhangolódást és a feltöltődést sokszor az apró dolgok adják – úgy, mint…

 

… egy forró csoki/ kakaó/ tea

… egy forró fürdő

… néhány mécses vagy gyertya fénye

… a karácsonyi sütemények és fűszerek illata

… séta a természetben

… 10 perc csend és nyugalom, amikor csak magaddal vagy

… egy meleg és puha takaróba való beburkolózás

… egy karácsonyi film/ könyv

… beszélgetés egy szeretett személlyel

… 

…

…

…

…

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a sor tetszés szerint folytatható)



A készülődés időszakában is

rendszeres időközönként állj

meg, és kérdezd meg

magadtól: „Mire van most

szükségem? Mi töltene fel?

Mivel tudnék most a

legjobban gondoskodni

magamról?” 

Próbálj meg a karácsonyi készülődés és

rohanás időszakában is hetente legalább

egyszer szánni magadra 10-20-30-x percet,

amikor önmagaddal vagy. Tedd azt

ilyenkor, amihez kedved van. Ha

szunyókálnál – szunyókálj! Ha olvasnál –

olvass! Ha bömböltetnéd a kedvenc

számodat – bömböltesd (vagy, a

szomszédbarátabb verzió: fülhallgatóval

hallgasd!) A lényeg, hogy olyat csinálj,

amit igazán szeretnél, amire szükséged van,

és amivel gondoskodni tudsz magadról. 

Az önmagunkról való gondoskodás nem

önzés, sőt! Ahhoz, hogy másokról

gondoskodni tudjunk, előbb magunknak kell

rendben lennünk – lemerült elemekkel sem

magunkat, sem másokat nem tudunk

feltölteni.



Békés, nyugodt, örömteli
karácsonyt kívánok!

 


