
17 tipp 

a kitartáshoz

Így tartsd be, amit magadnak ígértél! 
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Minden álom azzal kezdődik, hogy valaki mert álmodni. 

Tudom, hogy sokan csak legyintenek az újévi fogadalmakra. Én erre azt 

mondom: bármilyen segítséget is kapsz az újrakezdéshez - legyen az 

egy január elseje, vagy egy hétfő - azt el kell fogadni.  

Mert elsőrangú alkalom arra, hogy húzz egy vonalat a homokba, és azt 

mondd: innen valami más kezdődik.  

De mi kell ahhoz, hogy be is tartsd a fogadalmaid?    

 

3 nélkülözhetetlen feltétel: TE hogy állsz ezzel?  

Sokak szerint az álmaid eléréséhez főleg kitartás kell. Szerintem viszont 

inkább ez a 3 dolog. 

1. BÁTORSÁG, hogy annak ellenére merj álmodni, hogy a környezeted 

megmosolyogja az álmaid, le akarnak beszélni róla, mert "a való világ" az 

máshogy működik, mint ahogy azt te gondolod. 

2. HIT, hogy képes vagy elérni azt, amire nagyon vágysz - mert vagy máris 

megvannak hozzá a képességeid, vagy ha akarod, igenis ki tudod 

fejleszteni őket. 

 

És végül a leges-legfontosabb, amin a legtöbbször elbukunk: 

3. mély MEGGYŐZŐDÉS, hogy megérdemled az álmaidat, és azt, hogy 

valóra váljanak. Ez trükkös, mert itt az önbecsülésed is az utadba állhat. És 

ráadásul úgy, hogy nem is tudsz róla.  

Az én tapasztalatom az, hogy ha ez a 3 megvan a mélyben, a többi 

könnyebben jön. 

És hogy hogyan dolgozz érte? Mutatom! Erről szól a következő 24 oldal.  
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17 tipp a fogadalmaid betartásához és az álmaid valóra 

váltásához 

 

A következő tippeket évek óta gyűjtögettem, és építettem be magamnak 

szorgalmasan. Mindegyik tipp egy-egy bevált gyakorlat, amit 

rendszeresen alkalmazok. Éppen ezért egy csomó esetben technikai 

segítséget is kapsz hozzájuk linkekkel, alkalmazások neveivel.  

És bár itt nyelvtanulásról van és lesz szó, vedd észre, hogy mindezt az 

életed bármely területére ráhúzhatod! 

A tippek az önálló nyelvtanulóknak szólnak. Ha elsajátítottál már valaha 

bármilyen készséget, szakterületet önállóan, tanári segítség nélkül, akkor te 

is az vagy! Ez esetben 100%, hogy többé-kevésbé vannak olyan 

nélkülözhetetlen tanulási készségeid mint az időd beosztása, célok kitűzése, 

önmagad motiválása.  

Persze, a nyelvtudás készség, nem szimpla "tudás", ezért nehezebb 

elsajátítani, plusz az is igaz, hogy a tanulási készségeket is lehet (és 

érdemes is) állandóan fejleszteni - de TÉNY, hogy tanulási készségek 

birtokában a nyelvtudás önállóan is megszerezhető. És ez a 17 tipp még 

segíteni is fog! Merthogy mindez tanulási készségeket is épít.  

Buckle up, öveket bekötni, indulunk!  

Az én kedvencem a hatos és a tizenhármas technikák, de neked a kettes és 

a tizenötös lesz szerintem a leghasznosabb.  

Jut eszembe: majd írd meg, hogy eltaláltam-e! Itt, a Facebook profilomon 

mindig megtalálsz, és mindig személyesen engem: 

http://facebook.com/angolnyelvtanitas.hu.  

Itt amúgy kérdezhetsz is bármit, ha tudok, szívesen segítek! És a kérdéseid 

nekem is segítenek, mert megtudom, mi érdekel, és miről írjak többet az 

Angol Plusz Magazinban!  
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1. Újrakezdési láz

A tavalyi december 31-e igen érdekes volt számomra. Korán reggel 

lázasan nekiálltam rendbe rakni az év végi hajrá során összegyűlt, 

rendezetlenül szanaszét heverő kutatási anyagokat, könyveket, 

szortírozgattam a kinyomtatott piszkozatokat, munkaanyagokat. Listát 

írtam az elmaradt tevékenységekről. Átnéztem a számomra eléggé 

utálatos pénzügyeket is, amit lehetett, azt gyorsan online el is intéztem. 

De ugyanez a rendezkedési kényszer jön rám minden egyes intenzívebb 

munkaperiódus lezárásakor.  
Az ilyen újrakezdési láz ismertetőjele: rengeteg energiával veted bele 

magad az életed rendezésébe és a tervezésbe. NE hagyd ezt a lehetőséget 

kihasználatlanul! Nem kell, hogy január elseje legyen ahhoz, hogy 

újrakezdd az angolt!  

→ Megfogadhatod például, hogy egy rövid és egyszerű tanulási 

tevékenységet minden második nap elvégzel, egy hosszú sétával 

kiszellőztetett fejjel, mondjuk munka után.  

→ Belekezdhetsz egy új angol nyelvű könyvbe, vagy egy új 

nyelvkönyvbe, tanulókártya csomagba vasárnap délután, amikor 

már félig úgyis a hétfői napon, és a következő hét dolgain jár az 

agyad.  

→ Vagy ébredhetsz új, friss és megerősödött motivációra akkor, 

amikor végre kisüt a nap, eláll az eső, esetleg leesik a hó. (Látod? 

Még az időjárás is neked dolgozik, mindig, amikor megváltozik!) 

→ Vagy, új nyelvtanulási célokat tűzhetsz ki magadnak, amikor ennek a 

minikönyvnek a végére érsz. Na nem mintha irányítgatni, vagy épp 

bűnösen motiválni akarnálak...esküszöm ilyen eszembe sem jutott.  

Teendő: amikor így felébred a motivációd, azt ügyesen lovagold meg és 

használd ki újratervezésre! 
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2. Fogadalom helyett

Gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy a fogadalmaink betartását egész évre 

tervezzük. Azt gondoljuk, hogy a január első napján még kínzóan erős 

felbuzdulásunk egész évben kitart majd. Pedig nem valószínű. (Pardon my 

realism.) 

Amit helyette ajánlok: rövidtávú projektek. Amit akár január közepén vagy 

végén is elkezdhetsz! 

Ismered a "legendás" 21-es számot? Hogy 21 napig tart, amíg egy 

szokásunkat megváltoztatjuk? A teljes önfejlesztő szakirodalom átvette ezt 

a számot. És bár alaposan utánanéztem, és erre nem találtam tudományos 

bizonyítékot, miért ne választhatnánk azt, hogy mi is hiszünk benne? Miért 

ne tervezzünk 21 napra? Az csak 3 hét! Hason csúszva hátrafelé is menni 

fog, nem?  

És mivel ilyen rövidebb távú projekteket tervezel csak, ezek folyamatos 

sikerélményt adnak majd.  

Extra előny: tudjuk, hogy egyszerre egyetlen dolgot érdemes csak 

megfogadni, vagy megváltoztatni - fogadalmak garmadájával kezdeni az 

új évet nem a legjobb ötlet. De mi van, ha neked több fontos, prioritást 

élvező célod is van? Nos, akkor ezeknek a megvalósítása így, egymás 

után reálisabb, mint egyszerre, nem?  

Teendő: gondold át, hogy mi lesz az első 2-3-4 hetes projekted célja. A 

nyelvtant szeretnéd feleleveníteni? Vagy a passzív szókincsedet? Vagy a 

hallás utáni megértésed szeretnéd felturbózni? Esetleg az íráskészségedet? 

Vagy a szóbeli nyelvvizsga tételeit dolgozod ki magadra szabva? Vagy van 

kedvenc nyelvkönyved, online nyelvi kurzusod és azt fogod folytatni?  
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3. Útkeresés

Programozóként az első, amit "belénk vertek" az volt, hogy SOSE állj neki 

gondolkodás és ész nélkül egy feladat megoldásának! Ilyet amatőrök 

tesznek csak. A profik e helyett terveznek.  

Persze a tervezés, ha jól végzik, akkor időigényes: egy programozási 

feladat megoldásának például úgy 50%-a tervezés, 30%-a kódolás 

(programozás), és a maradék 20% a tesztelés, hibajavítás. Így lesz jó a 

végeredmény.  

Ha a nyelvtanulásra kellene lefordítanom ezt a százalékos megoszlást, 

akkor azt mondanám: a nyelvtanulás tervezése 20%, a tanulás 30%, és a 

nyelvhasználat 50%. És itt érsz el a nyelvtudáshoz. És bár a tervezés aránya 

kisebb, maga a tervezés attól még fontos! 

A tervezés nem más, mint útkeresés a célodhoz. És ennek az útkeresésnek 

van két megdönthetetlen alaptörvénye:  

A) Minél jobb, ügyesebb és részletesebb a terved, annál kevésbé fogsz

halogatni! Pontos terv hiányában a nyelvtanulás egy frusztráló, föléd 

tornyosuló akadállyá válhat, riasztó és demotiváló élmény lehet, amin 

csakis egy erős, élő, lélegző-dobogó belső motiváció tud átlökni. Ennek 

hiányában inkább tervezz gondosan! 

B) Minden tervezéssel töltött idő lerövidíti a célhoz vezető utat! És - pont a

halogatás miatt - a tervezés hiánya akár évekkel meghosszabbíthatja a 

küszködéseidet. Sose tervezted a nyelvtanulást? Évek óta küszködsz vele? 

Akkor neked kötelező most kipróbálnod a helyes tervezést! 

A tervezés mindig írásban történik. Kivétel nincs. Fejben esetleg a 

vasárnapi ebédet tervezzük meg. Vagy hogy melyik utcán hajtunk a boltba 

egy unalomig ismert útvonalon. A nyelvtanulás ismeretlen dzsungelében 

nem fejben tervezünk.  
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Teendő: tervezd meg az előző pontban meghatározott célt! Ugyanazon az 

oldalon, ahonnan ezt a minikönyvet letöltötted egy tervezési 

nyomtatvánnyal is segítek! Ezzel már önállóan, otthon is meg tudod majd 

csinálni a tervezést, bár sokkal jobban működik, ha egy hasonlóan 

elkötelezett partnerrel együtt tervezel. Vázold fel az utad, írásban, pontos 

tevékenységekkel! És tudod: nem egész évre! Küzdj meg az első 3 hetes 

periódussal először!  

4. Megerősítés

Az újévi fogadalmam, ami igazából december 31-re datálódik, az hogy 3 

hétig nem megyek el dolgok mellett. Ezzel egy rossz szokásom töröm 

meg. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, de én képes vagyok egy-egy 

intenzívebb munkafázis közepette akár két hétig átlépni az étkező közepén 

maradt porszívón. Mert ha véletlenül hozzányúlok, hogy a helyére tegyem, 

akkor elkezdek pakolászni mást is, és máris megállt a munka. És ez az erős 

fókusz néha elég kaotikus állapotokat eredményez. Tehát a fogadalmam: 3 

hétig nem megyek el dolgok mellett. És itt jön a trükk! 

Minden egyes alkalommal, amikor "nem mentem el valami mellett", hanem 

a helyére tettem, vagy elvégeztem azt az apróbb munkát, kaptam 

magamtól egy pozitív megerősítést. Kinéztem, és láttam, hogy elfogyott a 

cinkegolyó, hát vittem ki újakat. Mentális dicséret magamnak. Elmentem az 

orchidea mellett, láttam, locsolást igényel, hát kapott vizet. Megint egy 

dicséret: megy ez a fogadalom-betartás dolog! Láttam, hogy elfogyott 

bentről az ásványvíz, hát bevittem a szobába egy palackkal. Megint egy 

vállveregetés önmagamnak. Főleg, hogy utána nem ragadtam le, hanem 

azonnal folytattam azt, amit eredetileg csináltam. Már pár nap után is kezd 

szokásommá válni ez a dolog, és ez bizony jó érzés. 

A trükk lényege: össze kell kötnöd a teljesítést egy pozitív érzéssel - 

tudatos szinten ráadásul! Akárhányszor betartottál valamit, még ha csak 2-

3 percet is tanultál angolul például (igen! ez is számít!), veregesd meg a 

vállad mentálisan, és mondd: "megy ez nekem!", vagy: "megint sikerült!" 
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Egy pillanat az egész, de rengeteget segít a kitartásban egy sor ilyen 

pozitív megerősítés.  

Ez egy igen erőteljes technika, amit rendszeresen és évek óta használok, és 

amit minden célkitűzésről szóló önfejlesztő szakember leír. Melegen 

ajánlom!   

Teendő: rendszeresen kösd össze a teljesítést eredményező pozitív 

magatartásformákat pozitív érzésekkel megerősítéseken keresztül! 

5. Automatizálás

Biztosan olvastad már, hogy az agyunk úgy védi magát a rengeteg 

ingertől, amit az érzékszerveinken keresztül kapunk, hogy a napunk 40%-

ában robotként, rutinszerűen, gondolkodás nélkül cselekszünk.  

Ez egy nagyon hasznos önvédelmi reakció! Azért kell, hogy ne bénítson le, 

és ne tegyen cselekvőképtelenné a környezetünkből kapott számtalan 

inger. De ez a reakció kicsit az ellenségünk is.  

Neked milyen automatizmusaid vannak? Ahogy hazaérsz, kapcsolod fel 

rögtön a tévét? Vagy a géped? És aztán teszel-veszel, rendezkedsz, vagy 

épp Facebookozol? Pedig ha csak pár percet tanulnál előtte, akkor máris 

beletettél a napodba egy kis angolt. És az a pár perc nem is hiányozna!  

De hiába fogadod meg, hogy betartod, ahogy hazaértél, már nyúltál is a 

kapcsolóhoz, arra is eszmélsz, hogy megint kimaradt a tanulás. (És itt jön a 

pozitív megerősítés ellentéte, amivel még lejjebb nyomod magad a víz alá: 

"ez nekem nem megy", és ezzel másnap még nehezebbé teszed a dolgot 

magadnak.) Na, hát ezek az automatizmusok.  

Jó hír: ilyen automatizmussá lehet tenni a tanulást is! Próbáld ki ezt a 

három egyszerű tippet hozzá: 

A) Minden tanulási ciklus előtt készítsd magad rá agyban, pl. hazafelé

menet tervezd meg, hogy a kártyáidhoz nyúlsz először, vagy NEM nyitod 



9 

meg a Facebookot addig, amíg a kedvenc online kurzusodon el nem 

töltöttél pár percet. Mondogasd magadnak, hogy mit fogsz tenni, ahogy 

hazaérsz/beérsz a munkába/felülsz a metróra, buszra/beindítod a motort a 

kocsiban.  

B) Készíts mindent elő, NE kelljen keresgélned! Az ajtó melletti kisasztalra,

vagy egy kulcstartóra lógatott kis szütyőbe beletehetsz pár tanulókártyát, 

még amikor elmész otthonról, hogy amikor hazaérsz, akkor rögtön előtted 

legyen! Beállíthatod a böngésződben kezdőlapnak azt a weboldalt, amivel 

éppen angolt tanulsz! A kocsiban a műszerfalra készítheted a napi angol 

mondataidat! A telefonodban kiemelt helyre rakhatod azt a nyelvtanulási 

appot, amit épp birizgálsz. Vagy mindet egyszerre.  

C) Napi egy óra tanulást automatizálni nem biztos, hogy könnyű lesz. Az

automatizálás feltétele: apró, pár perces tevékenységeket építs be! 

Az automatizálás a legerősebb fegyvered a nyelvtudásért való harcban. Ezt 

az egyet mindenképpen alkalmazd, jó? Segítséget nyújt benne a következő 

pár tipp is, olvass tovább! 

Teendő: készítsd elő azt, hogy automatizálhasd a tanulást! Menj végig a 

fenti 3 ponton, és csináld meg MA belőle, ami számodra is hasznos!  

6. Megerőltetés nélkül

Amikor megtervezed, hogy mennyi időt fogsz tanulással tölteni, és milyen 

gyakorisággal, akkor emlékezz erre az intésre:  

Reális helyett megerőltetés nélküli! 
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A tervezés előtt sokan intenek: ne tervezz túl sokat vagy nagyot, a terved 

legyen reális! Szerintem meg ne reális legyen, hanem abszolút 

megerőltetés nélküli!  

Én sem azt fogadtam meg, hogy "ezentúl mindig rendet tartok magam 

körül"! Csak azt, hogy nem megyek el dolgok mellett. Érzed a 

különbséget? Érzed, hogy mennyivel könnyebb így betartani? És a 

végeredmény ugyanaz: nagyobb rend. Csak talán kisebb lépésekben.  

TIPP: gondolkodj el azon, hogy milyen pár perces tanulási feladatokat 

tudsz megerőltetés nélkül elvégezni a napod bizonyos kijelölt részeiben 

(pl. reggel, rögtön felkelés után, ahogy beérsz a munkahelyedre, amikor 

hazaérsz, amikor utazol, amikor várakozol valahol, a fürdőkádban, a vécén, 

este, közvetlenül lefekvés előtt, stb.)!  

Ilyesmik lehetnek: 

→ saját példamondatot alkotni egy bizonyos angol nyelvtani 

szerkezetre, akár egy-egy bizonyos témában is (nyelvvizsgára 

felkészüléshez szuper, ki ne hagyd!),  

→ beletömöríteni egy rövidebb hírt 1-2 saját angol mondatba, amit 

akár szóban is el tudnál mondani (aztán mondd is el hangosan!) 

→ online szóösszetétel szótárból, vagy a Facebookos napi #angollecke 

sorozatunkból kiválasztani aznapra pár érdekes angol 

szóösszetételt, és mondatokat alkotni velük - akár különböző 

mindennapi szituációkban, vagy párbeszédekben, vagy saját, veled 

megtörtént élmény alapján 

→ írni egy 3-4 mondatos rövid véleményt egy aktuális politikai, 

gazdasági, vagy társadalmi kérdésről, ami épp foglalkoztat, vagy 

amit épp aznap hallottál 

→ beletenni egyetlen sztoriba pár találomra kiválasztott angol 

kifejezést (ha van tőlem angol tanulókártya csomagod: vakon húzott 

kártyát),  

→ meghallgatni egy rövid szöveget, és leírni belőle egy-két 

gondolatot, amit megértettél (vagy elmondani egyetlen, vagy pár 

angol mondatban, miről is szólt).  

Na? Megtetszett valamelyik? Melyiket nem használod még? 



11 

Persze mindez nyelvi szinttől is függ! De a lényeg: ne azt tervezd 

feltétlenül, hogy amikor hazaérsz, leülsz, és kiszótárazol egy A4-es oldalnyi 

nehéz angol szöveget, jó? (Pláne, hogy a szótárazás NEM nyelvtanulás, 

csak előkészület a tanuláshoz. És hát... sokan úgy rohanunk, hogy egy órát 

a szilveszteri bulira sem készülődünk, nemhogy egy mindennapi tanulási 

tevékenységre...)  

Teendő: gondolkodj el azon, hogyan tudnád még apróbb lépésekké tenni 

a nyelvtanulást? Milyen pár perces tanulási feladatokat tudsz végezni? 

Vagyis: hogyan tudnád a lehető leginkább "észrevétlenné" tenni a 

tanulást? 

Ezt tovább konkretizáljuk majd a 15-ös tippben, de előbb van pár igen-

igen fontos technikám számodra.  

7. Vizualizálás helyett

Tudtad, hogy egy kb. négy évvel ezelőtti kutatás szerint a vizualizáció nem 

is annyira jó, mint ahogy gondolták? Legalábbis az a fajtája, ahol becsukod 

a szemed, és elképzeled azt, hogy már a célodnál vagy: szépen beszélsz 

angolul, olyan munkád van, ahol naponta használod, vannak angol 

anyanyelvű barátaid, esetleg sokat utazgatsz, és rendszeresen találkozol is 

velük... 

Aztán kinyitod a szemed, és mivel az agyad megteremtette a valóságát 

ennek, és számára mindez VALÓDI, hátradőlsz, mint aki jól végezte dolgát, 

és nem tanulsz. A kutatás ezt állapította meg. A kontrollcsoport, aki nem 

vizualizált, jelentősen jobb eredményeket ért el, mert ők érezték a munka 

szükségességét. Az ő agyuk számára a cél nem a jelenben volt, hanem 

még a jövőben.   

Persze ez nem vonatkozik az olyan vizualizációs trükkökre, mint spéci, a 

céloddal kapcsolatos képernyővédők, esetleg tablók. (Az Ikeában olyan 

helyre kis asztalhoz rögzíthető faliújságot lehet kapni, hogy csak még! 

Tudtad? A neve BEKANT, így keresd!) 
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Vizualizáció helyett most valami célravezetőbbet ajánlok: készülj a célodra! 

És ez akár fájhat is - ha nem is fizikailag, legalább pénzügyileg! 

→ Foglald le a repjegyet abba az országba, ahol a nyelvtudásod ki 

fogod próbálni! (Tudtad, hogy a booking.com-on a legtöbb 

szállásnál ingyenes a lemondás? Lefoglalhatod előre a szállásod is!)  

→ Rendeld meg azt az angol nyelvű könyvet, amitől mindig is csorgott 
a nyálad, annyira el akartad olvasni. (Tudtad, hogy a 

bookdepository.com ingyenes szállítást ad? És hogy az Amazonról a 

legtöbb könyvet már e-könyv alakban is megveheted? Szerezz be 

gyorsan egy Kindle-t! Vagy nyerd meg tőlem! Havonta sorsolunk 

egyet a vevőink között!) 

→ Vedd meg azt a sorozatot angolul, amire rég vágytál! Nem baj, ha 

cikinek érzed, mert tiniknek való, nem kell kihirdetned, hogy 

megvan. Tedd el magadnak, amíg úgy érzed, hogy már ott tart a 

nyelvtudásod, hogy belekezdhetsz! 

Teendő: te hogyan készülhetnél a célodra? Mivel? Találd meg a RÁD 

szabott megoldást! 

8. A magányos hős

Emlékszem, amikor először kaptam vissza a rendezvényeink résztvevőitől 

egy olyan visszajelzést, ami egyszerűen eszembe sem jutott volna 

magamtól. Szinte szóról-szóra megtanultam az első ilyet, és máig 

emlékszem arra is, aki írta:  

"Egész nyáron latolgattam, hogy eljöjjek-e, aztán az utolsó pillanatban úgy 

döntöttem: mit veszthetek? Korán érkeztem, és láttam, ahogy egyre telik a 

terem. Meglepődtem, hogy mennyi hozzám hasonló ember van, aki 

ugyanabban a cipőben jár, mint én." 

Próbáld átérezni az érzést: otthon, egyedül küszködsz az angollal, és bár 

látod, hogy a neten mások is panaszkodnak, mégis azt gondolod, hogy a 
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problémáid egyediek. A többieknek látszólag megy. És aztán hirtelen 

rájössz: egy csomó ember küszködik - pont ugyanúgy, mint te!  

Ráadásul jól szituált, jól öltözött, kulturált és magasan képzett emberek (ha 

eljössz egy rendezvényünkre, meglátod!), és u.gy.a.n.a.z.o.k.k.a.l a 

nehézségekkel küzdenek, mint te. Ez persze kicsit helyre teszi az 

önbecsülésedet, és képes leszel túllépni azon a tévképzeten, hogy te 

lehetsz a világ legrosszabb nyelvérzékével rendelkező embere.   

Nos, ezt adja neked, ha leszámolsz a magányos harcos szindrómával, és 

keresel valakit, akivel megoszthatod a nehézségeidet és a 

sikerélményeidet.  

Axióma: a terhek mindig könnyebbek lesznek, ha együtt viseled őket 

valakivel, és az örömök mindig intenzívebbé válnak, ha megosztod őket 

másokkal.  

Egy partner segít a kitartásban is: egymást támogathatjátok, 

feléleszthetitek egymás motivációját.  

Ki az ideális partner? Olyan ember, akinek fontos a nyelvtanulás, és a 

nyelvtanulással számára fontos célokat akar elérni az életben. Vagy: olyan 

ember, akinek hobbija, kedvtelése a nyelvtanulás, vagy éppen az angol 

nyelv. Nem kell, hogy egy nyelvi szinten legyen veled! Taníthat is téged, 

vagy te taníthatod őt - mindegy, akármelyik végén vagy a 

"táplálékláncnak", mindenképpen nyersz belőle! 

Hogyan dolgozhatsz együtt valakivel? 

→ elkészíthetitek együtt a nyelvtanulási terveteket, így betarthatóbb 

terv fog születni 

→ beszélhettek egymással naponta, vagy hetente a következő nap/hét 

céljairól: mit fogtok tanulni, hogyan, mikor, vagy hogy milyen 

sikerélményeitek voltak a nap/hét folyamán, 
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→ vezethettek együtt blogot a tapasztalataitokról, az érzéseitekről a 

nyelvtanulással kapcsolatban, lehet közös online nyelvtanulási 

naplótok (Google drive, Dropbox - közös eléréssel, vagy 

létrehozhattok egy zárt csoportot a Facebookon), ajánlhattok 

egymásnak weboldalakat, könyveket, filmeket, cikkeket a neten  

→ nézhettek együtt sorozatokat, filmeket (ha kábé egy nyelvi szinten 

vagytok), és jókat nevethettek, miközben eljátsszátok a jeleneteket 

→ magasabb nyelvi szinten kijavíthatjátok egymás irományait. 

VIGYÁZAT! Itt NEM cél a hibátlanság, NEM cél az összes hiba 

megtalálása! A cél az, hogy a javítás során utánanézz a szótárban, a 

neten olyan dolgoknak, amivel esetleg még nem találkoztál, és 

ebből tanulj.  

→ játszhattok a tanulókártyákkal, a társasjátékkal együtt, hetente egy 

alkalommal - persze itt nem feltétlenül cél a tanulás, inkább csak az, 

hogy "őrizzétek a lángot", és fenntartsátok a motivációs szinteteket.  

→ ha félsz egyedül használni az angol nyelvet, vadászhattok együtt 

turistákra a frekventált helyeken, vagy éppen leülhettek együtt a 

számítógép elé, és beszélhettek egy külföldön élő nyelvtanulóval, 

vagy éppen egy anyanyelvi beszélővel a világ egy másik, távoli 

szegletéből. (Tudod: mylanguageexchange.com, vagy 

conversationexchange.com - ezek remélem, már megvannak!) 

→ készíthettek együtt saját tanulókártyákat, mondjuk a cikkekből, 

amiket feldolgoztok (akár online is, erre való az Anki például, amit a 

világ nyelvtanulói nagyon szeretnek! Itt találod: http://ankisrs.net/ - 

együtt könnyebb lesz felfedezni a működését is!) 

És még egy csomó más ötleted is lesz a közös munkára.  

Egyre emlékezz csak: a magányos harcosokat névtelen sírba temetik, 

amikor elbuknak. Csapatban többször győzhetsz, és több dicsőség lesz a 

sorod! 

 Teendő: keress a környezetedben egy ambiciózus nyelvtanulót, mutasd 

meg neki ezt a minikönyvet, és állíts fel vele egy tervet! 
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9. A nap vége 

 

A kitartás növelésére már adtam egy közvetlen, konkrét eszközt a kezedbe: 

a pozitív megerősítést. A haladásod ellenőrzése pedig egy ennél kicsit 

"formálisabb" eszköz a kitartásod növelésére. 

Ami ezzel kapcsolatban létfontosságú: egy héten egyszer NEM elég 

ránézned a tervedre, és sopánkodnod, hogy mi volt az, ami nem fért bele. 

Túl nagy az időtáv, ezért a kihagyottak túl sok frusztrációt okoznak. Sokkal 

jobb eszköz a nap végi ránézés!  

A nap végi ránézés nemcsak azért jó, mert időben el tudod kapni a nem-

teljesítést, hanem azért is, mert a nap végén, az ágyban még mindig tudsz 

pár percet foglalkozni az angollal. És pár percekben is tudsz masszív tudást 

szerezni. Sőt! Igazából csak így tudsz betonstabil alapokat építeni: gyakori 

ismétlésekkel.  

Ha az ágyad mellett mindig tartasz pár kártyát (rajta szókinccsel, 

nyelvtannal, egy-egy angol szöveggel, amit el tudsz mondani a saját 

szavaiddal), akkor az így előkészített anyag megtakarítja neked azt a 10-15 

percet, ami a keresgetéssel menne el, és ami alatt esetleg 

meggondolhatnád magad, és frusztrációval telve aludnál el amiatt, hogy 

"ma megint nem sikerült".  

Ha a tanulnivaló elő van készítve, akkor tényleg csak 2-3 percekről van szó. 

Aztán ha véletlenül belemelegedsz (a 16-os tipp miatt nagyon is fenyeget 

ez a veszély, olvass tovább, és meglátod), akkor csak jól járhatsz!  

De ha csak pár percre volt energiád, akkor is jobb érzéssel fekszel le majd! 

Extra profit: alvás közben az agyad tovább tanul majd, és forgatja, érleli 

azokat a dolgokat, amiket átnéztél! 

Ja, és visszatérve a vizualizációhoz: itt viszont szabad! A nap végi ránézés 

után ábrándozz bátran az ágyban arról, hogy milyen szuper lesz, amikor 

már majd magas szinten, szinte tökéletesen és erőlködés nélkül beszélsz 

angolul! És persze álmodozz bátran arról a világról is, amit ez majd teremt 
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számodra! Minél több részletbe mész bele, annál jobb! Ez a helyes 

vizualizáció: pozitív ábrándozás arról, hogy milyen jó lesz.  

Teendő: nap végén gondold végig: (1) mit tettél aznap az angolodért, (2) 

mit fogsz tenni másnap az angolodért - illetve a célodért, amit az angollal 

el szeretnél érni. Ha aznap nem tettél semmit: no para. Vedd elő, és szánj 

rá csak 2-3 percet! És aztán szabad ábrándozni. 

10. Közhírré tétetik!

Most elárulom egy titkomat, ami, ha régóta olvasol engem, sok mindent 

meg fog magyarázni.  

Tudod, mivel motiválom magam? Tudod, hogyan lépek mindig egy merész 

lépést előre? Úgy, hogy kihirdetem, hogy "ez és ez lesz", "ezt és ezt 

tervezem", és aztán a közönségem van olyan kedves és segítőkész, és 

betartatja velem. Mindig figyelmeztetnek, hogy ezt és ezt ígérted, 

emlékszel? Impulzív, tervezéstől kicsit fázó és gyors döntéseket szerető 

embertípusként nekem ez egy áldás.  

Úgyhogy íme, még egy eszköz a kitartásra: ha biztos vagy a célodban, és 

tényleg a szíved csücske, hogy elérd, akkor bátran hirdesd ki a barátaidnak, 

a környezetednek. Azoknak, akik ezt képesek kétkedés nélkül, szívből 

támogatva fogadni - mondanom sem kell.  

Változtasd meg a Facebook borítódat, a profilképedet, nyiss egy új 

albumot olyan képekkel, amik a célodat ábrázolják - ha jól választottál 

barátokat, akkor ezekre pozitív reakciókat fogsz kapni, és ha jó barát vagy, 

akkor ilyeneket fogsz adni. Változtasd meg a képernyővédőidet otthon és 

a munkahelyeden is! Tedd ki magad elé, amit el akarsz érni, az otthoni 

hűtőre, a monitorra egy cetlire, a tévére, vagy celluxszal a villanykapcsoló 

aljára, a távkapcsolóra, vagy az íróasztalodra. Vagy épp hímeztesd bele egy 

díszpárnába! (Igen, ilyet is lehet, keress rá: gépi hímzés!) Vagy: rendelj 

falfeliratot hozzá! (Erre így keress: faldekoráció, matrica.) Őrült ötleteid is 

lehetnek! 
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Teendő: gondolkozz el azon, hogy (1) kinek érdemes kihirdetned a célod, 

és (2) milyen (=mennyire őrült/konzervatív) "hirdetési csatorna" illik 

hozzád, vagyis hogyan fogod kihirdetni a célod. 

 

A végére egy óva intés: ismerd a barátaidat! Ha úgy érzed, hogy inkább 

lehúznának, ha hangosan kihirdeted a célodat, akkor inkább ne tedd, jó? 

Minden csepp pozitív energiádra szükség van, ne engedd, hogy elszívják 

előled! 

Egy személyes élmény ezzel kapcsolatban: nekem is vannak olyan céljaim, 

amiket egyetlen léleknek sem mondtam el. A saját bátyám is meglepődött, 

amikor elmondtam, hogy évek óta ábrándoztam róla. És persze csak akkor 

jelentettem be ezt neki, miután már elértem azt a célt, amiről annyi évig 

ábrándoztam...neked van ilyen célod? Amit nem mersz hangosan 

kimondani? Akkor hallgass az ösztöneidre, és ne mondd ki! Biztos vagyok 

abban, hogy belül pontosan tudod, mi a teendőd.  

 

11. Rávenni magad a munkára 

 

Tudtad, hogy az edzők szerint a legjobb módszer arra, hogy rávedd magad 

a testmozgásra, ha kikészíted az edzőtermi, vagy éppen a futócuccodat? És 

folyton látod? Előtted van? Kétszer-háromszor esetleg át is esel rajta?  

Kipróbáltam, nekem maximálisan bevált, amikor Pesten laktam, és nem 

nagyon volt más lehetőségem a mozgásra, mint egy edzőterem. És bár 

valóban átestem rajta párszor, sérülés nem történt, és hetente háromszor 

mint a kisangyal mentem a konditerembe. 

Tipp: tedd ezt az angollal! Ne dugd el a fiókba, vagy a legfelső polcra, amit 

éppen tanulnod kell! Tarts tanulnivalót mindenhol!  

→ a fürdőszobában a kád mellett, vagy épp a tükörre ragasztva 

→ a vécében(!!!itt mindenképpen!!!), 
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→ a munkahelyeden az íróasztalon, 

→ a táskádban, az autódban, 

→ a nagyinál, a szomszédnál - ha jársz valahova rendszeresen, ahol 

egyébként otthon érzed magad 

→ a telefonodon, nem eldugva, feltűnő helyen, 

→ a hűtődön, vagy a konyhaszekrényen, a bejárati ajtó belsején, és a 

lakás olyan pontjain, ahol sokat jársz! 

Teendő: gondolkozz el azon, hogy (1) hova tudod kitenni a 

feladataidat/céljaidat, és (2) pontosan mit tegyél ki, vagy tarts a lakás 

egyes helyiségeiben. Oszd el szépen, egyenletesen a dolgokat, és kérd 

meg a családod, hogy tolerálja mondjuk 3 hétig.  

És itt rögtön hadd csapjak bele a következő pontba, ami egy önvédelmi 

technika. 

 

12. Elengedés 

 

A változás bele van építve az életünkbe: tudod, nappal és éjjel, évszakok, 

kor, fizikai megjelenés, tanulás, tapasztalat - abszolút elkerülhetetlen, sőt, 

érdekes és izgalmas részei az életnek.  

És bizony a célok és a prioritások is változnak az életben.  

Ha nem tartottad a tervedet, ha nem haladtál, akkor az a cél nem volt elég 

erős, és nem is akartad igazán. Legyél képes ezért megbocsátani 

magadnak! 

 Ez NEM azt jelenti, hogy te nem vagy képes fejlődni, vagy változni, 

pusztán azt, hogy olyan célt tűztél ki, ami nem mozgatott meg, vagy 

nem volt teljesen a tiéd. Ha nem tudod elengedni a be nem tartott 

fogadalmakat és ígéreteket: súlyos csapásokat mérsz a saját 

önbecsülésedre.  

És itt beszélnünk kell arról is, hogy mi van, amikor mások nem engedik, 

hogy felejts. 
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Szeretem, amikor a barátaim szembesítenek azzal, hogy "még mindig nincs 

jogosítványod, pedig megfogadtad, hogy lesz". Főleg, mert ilyenkor kicsit 

taníthatom nekik azt, hogy a számonkérésben nincs semmi támogatás.  

Lelombozó, destruktív jellegű beszéd. Nem fog senkit rávenni arra, hogy 

leüljön, és azonnal-gyorsan megvalósítsa, azt, amiről szó van. (Ez a 

támogatás! Ami ilyen hatást kelt!)  

Apropó, ha már itt tartunk: ha szeretnéd megtudni, milyen a támogató 

jellegű kommunikáció, akkor keress rá Manhertz József Facebook profiljára 

(manhertz.com). Várj ki egy ilyen posztot, és csorogni fog a nyálad, hogy 

bárcsak te is így tudnál ösztönözni! Olyan érzelmi intelligenciával 

kommunikál, hogy színes pillangók táncolnak és énekelnek majd tőle a 

bensődben. Lehet tanulni tőle, hajrá! 

Ráadásul a "számonkérés" azonnal beindítja az önvédelmi ösztönöket, 

amiből akár egy parázs vita is kerekedhet. És vége a jó hangulatnak és a 

békének. Nyugodtan mondd ezt meg annak, aki felemlegeti neked a meg 

nem tartott fogadalmakat.  

"Nem, dehogy, ez nem számonkérés, ez puszta jó szándék!" - mondja majd 

a barát. Erre a helyes válasz: "Tudom, hogy jót akarsz nekem, és köszönöm. 

Érzem, hogy törődsz velem. Mit gondolsz, találhatunk egy másik módot 

arra, ahogy kifejezd a törődésed?"  

Szabad máshogy, és saját szavakkal is, csak legyen pozitív, és kezdődjön 

nyugtázással, majd folytatódjon elismeréssel, oké?  

Teendő: gondold végig, hogy (1) milyen be nem tartott fogadalmaid voltak 

eddig, és (2) engedd el őket, és bocsáss meg magadnak értük. Ha úgy 

érzed, hogy lehet, akkor beszélgess erről a barátaiddal és a családoddal is! 

Oszd meg velük ezt! És amikor felemlegetik ezeket, akkor válaszold meg 

gyengéden, érzelmi intelligenciával, hogy itt nem az önfegyelem hiányáról 

van szó, hanem rosszul megválasztott célokról.  
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13. Egy kis izgalom  

 

Tudod, melyik a világ kedvenc nyelvoktató oldala jelenleg? A 

Duolingo.com.  

És tudod, hogy miért szeretik annyian? Mert játékos és emiatt motiváló. 

Meglett felnőttek akár idős korukban is imádják, és képes rávenni őket a 

napi tanulásra - annak ellenére, hogy a kutatásokból már tudjuk, hogy 

maga a módszer nem különösebben hatékony. De kit érdekel, ha 

sikerélményt ad? 

 Görcsölés helyett tedd játékká a fogadalmad betartását is! Lehet mondjuk 

egy bubis naptárad (így keress rá: bubble calendar, vagy készíthetsz 

magad is bubis csomagolóanyagból), és pattogtasd ki azokat a napokat, 

amikor tanultál! Egy nap lehet egy egész sornyi bubi, hadd pattogjanak!  

Vagy: tegyél fel egy naptárat, ahol nagy piros ikszekkel áthúzod azokat a 

napokat, amelyeken tanultál akár csak pár perc angolt is! Minden nap nézz 

rá, ahogy hazaértél! Egy idő után egyszerűen nem akarod megtörni a piros 

ikszek mintáját. Mert jól néznek ki. Mert büszke vagy rájuk. Ha ezt a 

telefonodon csinálnád, applikációban, keress rá ezekre:  Habit Streak Plan 

(Android), Don't Break the Chain (iPhone).  

Hozzá vagy nőve a telefonodhoz? Telepíts fel olyan appokat, amelyek a 

célodat szolgálják és a kitartást támogatják! (A fenti kettőn kívül: Self 

Control, Anti-social - ha hajlamos vagy a közösségi médiában elveszni, 

Any.Do, Evernote - ha szeretsz tervezni, listákat írni - indulj innen, fedezd 

fel, melyik, mire jó, és menj tovább az ajánlásokon, hátha jobbat találsz!) 

 

Teendő: döntsd el, hogy viszel izgalmat a céljaid kergetésébe! Neked 

melyik módszer tetszik? Ötletelj a barátaiddal ezen, biztosan lesz ezeknél 

őrültebb gondolatuk is!  
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14. Önfegyelem 

 

A legjobb módszer saját magad önfegyelemre való szoktatására: mindig 

arra koncentrálj, hogy mikor kell elkezdened egy tevékenységet! Mondd is 

magadnak előtte - akár órákkal is:  

→ "amikor hazaérek, akkor...",  

→ "ahogy belépek az ajtón, rögtön...",  

→ "még mielőtt ennék, gyorsan...." 

→ "bemegyek fürdeni és közben..." 

Miért fontos ez? 

Gyakran azért halogatunk bizonyos tevékenységeket és feladatokat, 

mert félünk attól, hogy mi lesz az eredménye, vagy hogy nem lesz 

eredménye, vagy hogy nehéz lesz, hogy küszködünk majd vele, esetleg 

hogy nem tudjuk, hogy kell csinálni, hogy belebukunk, hogy 

abbahagyjuk...és a többi.  

Ettől a félelemtől egyetlen módon tudunk megszabadulni: ha másra 

koncentrálunk. Ha nem az angol nyelvtanulás eredményére, vagy az 

elvégzendő feladat tartalmára koncentrálnunk - mielőtt belekezdünk -, 

hanem arra, hogy mikor kell elkezdenünk.  

Vagyis: magára a kezdésre rakjuk a teljes figyelmünket. Ennek az 

eredménye az lesz, hogy nagyobb valószínűséggel kezdesz bele. Kipróbált 

technika, nálam csodálatosan bevált.  

 

Teendő: csakis és kizárólag arra koncentrálj, hogy mikor kezded a tanulást, 

és NE arra, hogy jól fog-e menni, évagy hogy mennyit kell még tanulni, és 

egyéb hasonlóan önfegyelem-romboló és halogatást gerjesztő dolgokra. 
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15. Atomizálás 

 

Ami túl általános, az kezelhetetlen. Neked konkrétumok kellenek! 

Mutatom, hogy mik! 

NE ÍGY: "most angolozok" 

INKÁBB ÍGY: 

→ "most a reggel olvasott rövid hírt elmondom a saját szavaimmal 

háromszor" 

→ "most felteszek 5-6 kérdést arról az érdekes cikkről, amit múltkor 

találtam a versenylovakról - interjúvá alakítom" 

→ "most meghallgatok egy hírt, és aztán elmondom róla 3 mondatban 

a véleményem - ami épp eszembe jut" 

→ "most elolvasok két oldalt a könyvemből, és 2-3 érdekes mondatot, 

vagy nekem tetsző kifejezést kiírok belőle kártyára magamnak" 

Látod?  

(1) Mindegyikben pontos, konkrét feladatok vannak, szinte atomizálva a 

nyelvtanulást. Semmi általánosság. 

(2) Mindegyikben van egy szám, vagyis, tudod, hogy mikor van vége a 

feladatnak. Ha van vége a feladatnak, van sikerélmény! Ha "csak úgy" 

abbahagyod, akkor sokszor egyáltalán nincs (hiszen hajlamos vagy azt 

nézni, mennyi minden van vissza), vagy sokkal kevesebb van. És ehhez még 

egy nagyon fontos adalékot találsz majd a következő tippemben is! 

(3) Mindegyik rövid. Egyik sem telik több időbe, mint pár perc - nyelvi 

szinttől függően, persze.   

A tipp lényege: legyen egy ilyen listád, ami folyton veled van! A 

telefonodban, kifüggesztve több helyen, a táskádban, az autódban. A 

legnagyobb nyereség, amit ettől a tipptől kapsz: sikerélmény - ami viszont 

a kitartást erősíti! Ha kéznél vannak ilyen konkrét, pár perces feladatok egy 

listán, akkor megspórolod az időt, amíg azon töprengsz, hogy hogyan is 

tanulj most angolt, és mit csinálj, hogy haladj.  
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Az a baj, hogy a "most leülök angolozni" a mai tanulástechnikai tudásunk 

szerint ún. interferenciát kelt: maga a tananyag áll az utadba, és viselkedik 

akadályként, mert nem tudod, hogy mihez fogj, hogy kezdd el, és hogyan 

folytasd. Az önálló tanuláshoz egy ilyen lista életmentő (vagy legalábbis 

cél- és fogadalommentő) lehet.  

Teendő: készítsd el a listád a barátaiddal közösen a saját nyelvi szintedre!  

 

 

16. Ami boldoggá tesz 

 

Tudtad, hogy neked van egy olyanod, hogy "befejezésre való hajlam"? 

Biztos tetten érted a gazfickót párszor.  

Ott van veled, amikor már alig látod a betűket, vagy amikor hulla fáradt 

vagy, de azt az utolsó részt még befejezed, mert csak. Mert be-akarod-

fejezni-és-kész. (Mellesleg: én is iszonyú éhes vagyok, most, hogy írom ezt, 

de nem érdekel, addig nem eszek, amíg ki nem írtam minden gondolatot. 

Punktum. Ismerős?) 

És azt tudtad, hogy ez a "befejezésre való hajlam" boldogság-hormont, 

vagyis endorfint termel? Ez a kegyetlen rabszolgahajcsár még el is éri, 

hogy az utolsó percekben mosolyogva csukd le a gépet, tedd le a 

csavarkulcsot vagy a törlőkendőt, vagy állítsd le a láncfűrészt - kinek 

milyen aberrációja van. De várj, van még más is! 

Megfigyelted már, hogy vannak olyan napok, amikor ugyan 

végigdolgoztad a napot, szünet nélkül, szinte fel sem néztél, mégis, a nap 

végén úgy érzed, hogy készen állsz még egy extra menetre?  

És persze létezik az ellenkezője is: vannak olyan napok, amikor alig tettél le 

valamit az asztalra, és mégis hulla vagy. Ennek az oka: amikor haladunk 

azzal, amit elterveztünk, amikor feladatokat oldunk meg és fejezünk be, 

akkor energikusak, jókedvűek vagyunk.  
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Akkor önt el bennünket a boldogság, amikor befejeztünk egy feladatot. 

Hogyan használd fel ezt a "befejezési kényszert" a nyelvtanulásban? A 14-

es tippel együtt (tudod: koncentrálj a tevékenység kezdetésre). Kezdj bele, 

és ha átveszi az uralmat a befejezési kényszer - és az esetek legalább 

felében át fogja venni -,  akkor hódolj be neki! Hidd el, mindketten így 

jártok jól. Ő termelhet endorfint, te meg közelebb jutsz a célhoz.  

Ez különösen olyan "csendesebb" pillanatokban fog működni, mint egy 

álmos vasárnap délután, vagy éppen este, lefekvés előtt az ágyban, amikor 

már minden kütyüt lekapcsoltál. Próbáld ki, írd meg, ha nálad is bevált!  

Az eddigi legszélsőségesebb élményem a kisfickóval: csak egy 5 perces, 

gyors vázlatot akartam írni este 11kor, lefekvés előtt közvetlenül, és hajnali 

fél négykor feküdtem le a kész anyaggal. Egyik legszebb munkaélményem 

volt, máig jó érzés önt el miatta.  

Amúgy: megfigyelted, hogy minél nagyobb kihívást sikerül legyűrnöd egy 

nap, minél nagyobb feladatot sikerül megoldanod, annál boldogabb vagy? 

Egy sikeres nyelvvizsga után sokan beszámolnak arról, hogy úgy érezték, 

nem is járnak, csak a föld felett repkednek. Bár elvileg nincsenek 

szárnyaink, mégis nagyon emberi az érzés. Ugyanez a történhet, amikor 

befejezel egy könyvet. Szinte égsz a vágytól, hogy megoszd valakivel: 

elolvastam! (Erre egy aranyos eszköz búcsúzóul: Goodreads applikáció. 

Próbáld ki!)      

Teendő: ismerd fel, amikor felüti a fejét a befejezésre való hajlamod, és 

hagyd hogy győzzön - néha akár más tevékenységek kárára is.  

17. Gyorsaság

Ismered azt a kutatást, amely során golfozók agyi tevékenységét mérték? A 

kutatók számára igen meglepő eredményt hozott.  
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A felületes szemlélő azt várná, hogy az igazi golfozók az ütés előtt, a 

pillanat tört része alatt fejben gondosan kiszámolják azt, hogy milyen 

erővel, milyen szögben kell megütni a labdát ahhoz, hogy a lyukban 

landoljon. Hát nem. A kutatás pont az ellenkezőjét mutatta ki. 

A találatok előtt az agyi tevékenység alig volt mérhető. A melléütések előtt 

viszont aktívabb agyi tevékenység volt jellemző. A tanulságot már Madách 
megírta Az ember tragédiája című művében (és milyen igaza van!): a tett 

halála az okoskodás. 

A fogadalmaid betartásának, a céljaid követésének egyik legfontosabb 

záloga a gyors cselekvés lesz. Szoktasd magad rá! Amilyen egyszerű 

tippnek tűnik, annyira bevált nálam. 

Hazaértél? Ne szöszmötölj, gyorsan keress tanulnivalót! Lefekszel este? 

Azonnal nyúlj a tanulnivalóért az éjjeliszekrény felé! Beülsz a vécébe 

trónolni? Már vedd is a kezedbe a könyvet! Gyors mozdulattal, 

gondolkodás nélkül. Mint egy profi golfozó.  

Teendő: mindig gyors mozdulattal nyúlj a tanulnivalóért! (A legegyszerűbb 

tippnek tűnik, mégis, brutális halogatás elleni fegyver.) 

◊ ◊ ◊

Egy utolsó tipp: nyomtasd ki magadnak ezt a minikönyvet (pont ezért nem 

raktam tele képekkel!), és olvasd el emlékeztetőnek havonta, vagy akár, ha 

fontosak a céljaid számodra, minden vasárnap este - a következő hétre 

készülve.  

Kérlek ne tévesszen meg, hogy ezt ajándékba kaptad! Sok idő, energia 

van benne, sok kutatás, sok olvasás, és sok év próbálkozásai. Csúfos 

kudarcok, és felemelő sikerélmények. Szívesen írtam, abszolút flow élmény 

volt - remélem ez félig átjött. Szeretném, ha épülnél tőle, vele.  
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És csak még egyetlen záró gondolat.  

Ami összefoglalja azt, amit gondolok rólad. 

◊ ◊ ◊

Lakatos Péterrel, a krav maga magyarországi társalapítójával és jiu-jitsu 

instruktorral olvastam egy interjút. Egy mondatot alá is húztam benne, 

hogy átadhassam neked:  

"A többség nem is tudja, hogy mennyi minden rejlik benne, hogy milyen 

hatalmas teljesítményre lenne képes, ha egyébként szembesítenénk vele." 

És bár ő itt az erőről és erőnlétről beszél, jó, ha tudod: a nyelvtanulásra is 

igaz. Szóról-szóra.  

Emlékezz majd erre, mikor újra nekiveselkedsz, rendben? 

Jó tanulást, jó szórakozást kívánok! 

Ps. És most kezdd el olvasni az elejétől, de már csak szelektáltan, a 

teendőkre koncentrálva. És még a mai napon valósíts meg egyetlen 

dolgot belőle, jó?  

Baráti, nyelvhasználatra buzdító üdvözlettel: 

Szalai Gabriella 

a Nyelvtanuló Doki 

AngolNyelvTanitas.hu 




