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A hétköznapi tevékenységek közepette mindenképpen szükségünk van pihenésre és 
testi-szellemi felüdülésre. Ez biztosítja azt a pszichés energiát, amely a következő napok 

kreativitásához és teljesítőképességéhez szükséges. A feltöltődés elhanyagolása a stressz 
megnövekedésével és a teljesítőképesség csökkenésével, végül pedig testi-lelki 
kimerüléssel jár. Mindezek miatt már a legősibb kultúrákban is járt az embereknek egy 
pihenőnap. A régi kultúrák azonban ezt bölcsebben szabályozták, mint a mai kor: 
pihenni kötelező volt. Hogy ez miért bölcsebb? Számunkra a pihenés nem kötelező, 
hanem lehetőség. Mivel nem kötelező, sokszor nem élünk ezzel a lehetőséggel, és 
pihenőidőnkben is robotolunk: otthon vagy máshol. Füvet nyírunk, házimunkát végzünk, 
otthoni kötelességeinket teljesítjük, de nem végzünk igazán saját magunknak örömet 
okozó tevékenységet, így feltöltődni sem tudunk. 
 
A hatékony stresszkezelés érdekében tehát érdemes mindennapjainkba is feltöltődési 
lehetőségeket iktatnunk, még akkor is, ha ehhez nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre. 
Ezt a következő módon érdemes végiggondolni: 
 
 Mit tennék, ami örömet és kikapcsolódást okoz nekem, ha a munkaidőmben 10 

szabad percem volna? 

 Mit tennék, ami örömet és kikapcsolódást okoz nekem, ha a hétköznapokban a 
munka után háromnegyed óra szabadidőt tudnék magamnak biztosítani az otthoni 

elfoglaltságok közepette? (Itt olyan tevékenységre gondoljunk, amely nekünk 
magunknak jelent örömöt és kikapcsolódást.) 

 Mit tennék, ami örömet és kikapcsolódást okoz nekem, ha minden hétvégén fél nap 
állna a rendelkezésemre? (Ilyenkor akár el is mehetek otthonról, lehetek egyedül, ha 
úgy tervezem, de dönthetek úgy is, hogy barátaimmal találkozom stb.) 

 Mit tennék, ami örömet és kikapcsolódást okoz nekem, ha minden hónapban egy 
teljes hétvégi napot csak a saját örömömre és kikapcsolódásomra fordíthatnék? 

 Mit tennék, ami örömet és kikapcsolódást okoz nekem, ha minden negyedévben egy 
teljes hosszú hétvégét (péntekkel együtt) a magam örömére fordíthatnék? 

 És végül mit tennék, ami örömet és kikapcsolódást okoz nekem, ha az évi 
szabadságomból egy teljes hetet a saját örömömre használhatok fel? 
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A számunkra örömet jelentő dolog természetesen lehet közös családi vagy egyéb 
elfoglaltság, de a lényeg az, hogy nekünk személyesen is örömet jelentsen (és ne csak a 
gyermekeinknek, vagy a férjünknek vagy feleségünknek). 
 
Az ajánlott, rendszeres feltöltődési időszakok („feltöltődési zónák”) „órarendje” tehát: 
 
 munkaidőben 10 perc; 

 munkaidő után háromnegyed óra; 

 minden hétvégén fél nap; 

 minden hónapban egy teljes hétvégi nap; 

 minden negyedévben egy teljes, hosszú hétvége; 

 az éves szabadságból 1 hét. 
 
Természetesen, ha ennél több szabadidőt tudunk magunknak biztosítani, vagyis ha 
megnöveljük bármelyik feltöltődési zónánkat, az még jobban növeli a feltöltődés 
hatékonyságát! 
 
Az örömszerző tevékenységeket előre meg kell tervezni, nehogy úgy járjunk, hogy a 
kiszakított szabadidővel azután nem tudunk mit kezdeni! (Az is tervezés, ha úgy 
döntünk, hogy a megadott időben csak otthon lustálkodunk.) A zónákat előre tervezve, 
minimális erőfeszítéssel bárki ki tudja szakítani időbeosztásából, ugyanakkor ezek annyi 
feltöltődést jelentenek, annyival megnövelik a személyes hatékonyságot, hogy a rájuk 

fordított idő többszörösen megtérül. 
 
A feltöltődési zónák esetében is fontos a rendszeresség. Ne csak egyszer-egyszer iktassuk 
be ezeket (amikor már nagyon kimerültek vagyunk), hanem tartsuk magunkat ezekhez 
a fenti órarend szerint, életmódszerűen. Így segítségükkel nemcsak kipihenhetjük, 
hanem meg is előzhetjük a kimerülést. 
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