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Stresszes időszakban gyakran kapjuk magunkat azon, hogy folyamatosan idegeskedünk 
valamin, állandóan a problémáink járnak a fejünkben. Figyelemeltereléssel sok esetben 
el tudjuk őket hessegetni, sokszor mégis visszatérnek újra meg újra, és azon kapjuk 
magunkat, hogy már megint ezeken rágódunk. Különösen zavaró lehet ez akkor, amikor 
figyelmünket már nem tereli el semmi más – például elalvási helyzetben. Ilyenkor a 
zavaró, idegesítő gondolatok elalvási képtelenséghez is vezethetnek. 
 
A megoldás az lehet, ha az idegesítő gondolatokkal való foglalkozást határok közé 
szorítjuk. Ezt a következő módon tehetjük: 
 
 Kijelölünk a napirendünkben egy időszakot (általában 10–20 perc elég, de lehet több 

is), amelyet a problémáink átgondolására fordítunk. Fontos, hogy ez az időszak („a 
problémák végiggondolásának időszaka”) a napnak mindig ugyanabban a 
szakaszában legyen (de ne közvetlenül lefekvés előtt), tehát például reggel, vagy 
délután, munka után. 

 Ha napközben bármi nyugtalanító dolog, vagy éppen ennek megoldása eszünkbe jut, 
azt „félretesszük” erre az időszakra, vagyis azt mondjuk magunkban, hogy ezzel majd 
a problémák végiggondolásának időszakában foglalkozom. Érdemes egy cetlire leírni, 
ami eszünkbe jut, ez csökkenti az esélyét annak, hogy önkéntelenül is újra és újra erre 
gondoljunk. 

 A problémák végiggondolásának időszakában azután elővesszük a gondolatainkat 
(vagy a cetliket, amelyekre ezeket felírtuk), és végiggondoljuk, mit tehetünk 
megoldásuk érdekében 1. a következő nap, 2. a következő héten, 3. a következő 
hónapban. Gondoljuk végig, mit tehetünk érte mi magunk, de azt is, kitől milyen 
konkrét segítséget kérhetünk a probléma megoldása érdekében. 

 
A problémák, feladatok tudatos végiggondolását a meghatározott időpontban akkor is 
tegyük meg, ha aznap semmilyen nyugtalanító gondolatunk nem volt. Ha a módszert 
következetesen alkalmazzuk, nagy esélyünk van arra, hogy bizonyos idő (kb. egy hónap) 
után problémáink ne jussanak folyton-folyvást eszünkbe, hiszen az agyunk „megtanulja”, 
hogy lesz a napban egy időszak, amikor átgondoljuk mindet. 
 
Régi idők és más kultúrák emberei évezredek óta sikeresen alkalmazták/alkalmazzák a 
fenti technikát, általában meditációval, elmélkedéssel vagy (a vallást gyakorlók) imával 
kombinálva. 
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