
Szokások - Plug N Play Munkafüzet

Energiaszintet javító szokások:

- DNB / Wim Hof légzéstechnika
- Jeges zuhany

Szemléletmód boost szokások:

- SBA Munkafüzet
- Megerősítések írása
- Meditáció
- Vizualizáció

Reggel végzendő cselekvések:

- Légzéstechnika - hidegzuhany (kb 15 perc)
- SBA Munkafüzet áttanulmányozása - 1x (15 perc reggelről)
- 1 kiválasztott megerősítés leírása 10x (kb 5 perc)

Este végzendő cselekvések:

- Vizualizáció - 5 perc
- Meditáció - Headspace app
- Productivity pack - következő nap tervezése

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wim Hof légzéstechnika:

- Angolul: https://www.youtube.com/watch?v=tybOi4hjZFQ
- Magyarul: https://www.youtube.com/watch?v=_AoSye7REhE&t=63s

DMT Légzés:

https://www.youtube.com/watch?v=hJPw1VlZk1k

https://www.youtube.com/watch?v=tybOi4hjZFQ
https://www.youtube.com/watch?v=_AoSye7REhE&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=hJPw1VlZk1k


Headspace - Meditációs app:

- IOS: https://apps.apple.com/us/app/headspace-meditation-sleep/id493145008

- Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getsomeheadspace.android&hl=h
u&gl=US

Jeges zuhany / fürdő:

Minden reggelemet úgy kezdem, hogy a légzéstechnika után közvetlenül a leghidegebb
vízben zuhanyzok egy 2-3 percet, annak érdekében, hogy teljesen magamhoz térjek, és
effektíven tudjam kezdeni a napot.

Nekem a legjobb módszer, ami bevált, hogy amint beálltam a zuhanykabinba, nem
gondolkodom csak megengedem a leghidegebb vizet, és mély levegőket veszek addig,
amíg a testem minden porcikája meg nem szokta ezt a hőmérsékletet. Amint beállt a
légzésem normálra, elkezdem végezni a wim hof módszer első 30 ki-be légzését (szájon át,
teljes tűdő megtelésig, aggresszív kifújással. Fontos, hogy a kifújásnál nem fújom ki
az összes levegőt, csak a háromnegyedét nagyjából)

SBA Munkafüzet:

Itt is letudod tölteni mégegszer az SBA Munkafüzetet, csak NAGYON FONTOS, hogy
készíts egy saját másolatot, amiben szerkeszted a sajátodat. Különben az enyém lesz
átszerkesztve :D

https://docs.google.com/presentation/d/1xQuu9uHW2bAqaUEaT7DsX_aIT1xcSm9b/edit?us
p=sharing&ouid=115366343029188157491&rtpof=true&sd=true

A munkafüzetben minden instrukciót megtaláltok az SBA használatáról.

https://apps.apple.com/us/app/headspace-meditation-sleep/id493145008
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getsomeheadspace.android&hl=hu&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getsomeheadspace.android&hl=hu&gl=US
https://docs.google.com/presentation/d/1xQuu9uHW2bAqaUEaT7DsX_aIT1xcSm9b/edit?usp=sharing&ouid=115366343029188157491&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1xQuu9uHW2bAqaUEaT7DsX_aIT1xcSm9b/edit?usp=sharing&ouid=115366343029188157491&rtpof=true&sd=true


Vizualizáció

A legtöbb ember az EREDMÉNYT vizualizálja és nem a FOLYAMATOT. Nekünk arra a
procedúrára van szükségünk, amit a kosárra dobás során végeztek a diákok. Elképzelünk
bizonyos sarkalatos pontokat, nehézségeket, és azt vizualizáljuk, ahogyan megoldjuk
azokat. Amint elkezded a vizualizációt, próbáld olyan realisztikusan elképzelni a dolgokat az
elmédben, amennyire csak tudod. Milyen érzés? Milyen illata, szaga van? Hogyan érzed
magad? Minél realisztikusabb képet alkotsz, annál hatékonyabban fog hatni a tudatalatti
elmédre a folyamat.

A legjobb dolog a vizualizációban, hogy izgalmas, és egy nap többször is tudod csinálni,
akár több életterületre levetítve, ahol nehézségeid, vagy kihívásaid vannak.

Tehát például edzés előtt kiemelten fókuszálhatsz az edzésbeli aspektusokra, gyakorlatokra.
A nap más pontján ha eszedbe jut akkor az élet más területein is alkalmazni tudod.

PL: Amikor edzésen bizonyos erőelemre edzek, gyakran előre lejátszom azokat a
gyakorlatokat a fejemben, amik a legnagyobb nehézségeket, kihívásokat okozzák
számomra, és azt a szitut vizualizálom, ahogy ezeket a nehézségeket megoldom konkrétan.

Vannak viszont olyan vizualizációim is, amikor egy életbeli problémáimra reflektálok. Például
nekem nagyon nagyon sokáig hatalmas problémát okozott a korán kelés. Hiszen
vállalkozóként nincs senki aki kirugdosna az ágyból, így extra könnyű visszadőlni még 10
percre, amiből általában másfél óra alvás következik.

Így esténként mindig azt vizualizáltam egy 5 percben, hogy milyen nehéz, és rossz érzés
lesz magamtól felkelni korán az ágyból, milyen gondolatok fognak átfutni az agyamon, és azt
vizualizáltam, hogy hogyan fogok ezeken a dolgokon túllendülni. Az első dolog, hogy
kikelek, kinyitom az ablakot, és friss levegőt szívok, közben még mindig érzem, hogy kómás
vagyok és a szívem mélyén visszafeküdnék, de a következő lépés az, hogy megágyazok, és
beülök a székembe megcsinálni a légzéstechnikát. Ezután tudom, hogy sokkal éberebb
leszek, és erre ráteszek egy lapáttal, hogy megcsinálom a 3 perces jeges zuhanyzásomat.
Ezt a folyamatot vizualizálva sokkal de sokkal könnyebbé vált a hétköznapjaimat alakítani,
és időben felkelni, és ebből kifolyólag egy idő után már nehézséget sem okozott, hiszen
teljesen hozzászoktam ehhez a folyamathoz.

A lényeg, hogy amit szeretnél elérni, és vizualizálod, ne egy egyszerűen kivitelezhető
kimenetelként vizualizáld, hanem az eléréssel járó nehézségeket is vedd figyelembe.
Egyszóval a vizualizációt ne könnyűvé tedd, hanem hatékonnyá, azáltal, hogy figyelembe
veszed a realisztikusan felmerülő nehézségeket, és azt képzeled el folyamatosan, hogy
lépések szerint hogyan küzdöd le az adott akadályt.



Lépésekre bontva:

1. Lépés

Keress egy viszonyítási pontot. Problémát, nehézséget az életedben, vagy ha
edzésen belül vizualizálsz egy olyan gyakorlatot, ami még nem megy, vagy nagyon
nehezen megy.

Például én amikor levoltam sérülve a bicepsz szakadásom miatt, folyamatosan azt
vizualizáltam, hogy olyan gyakorlatokat csinálok, amikre jelen esetben nem lehetek
képes

2. Lépés

Amint megvan ez a viszonyítási pont, próbáld meg a lehető legrészletesebben
átérezni azt, hogy milyen érzéssel tölt el megcsinálni az adott gyakorlatot, vagy
leküzdeni egy olyan kihívást, amire még most gyakorlatban nem vagy képes.

Az én előző példámra visszatérve, elképzeltem az összes technikai elemét az adott
gyakorlatnak, beleéltem magam, hogy milyen érzés kivitelezni, milyen izmok, hogyan
feszülnek, és hogy nincs fájdalom már a bicepszemben. Ez a jövőre tekintve
kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy kb 5 hónap alatt visszatérjek arra az erőszintre
ahol voltam, ugyanis a hivatalos rehab idő 4 hónap volt, utána pedig 0-ról kellett
volna építenem az erőnlétem. 3 hónap rehab és pihi után az erőnlétem fejlesztése
4-5x olyan gyors volt, mint amilyenre számítottam volna.

3. Lépés

Kezd el a konkrét szituációt vizualizálni, ahogyan megoldod a problémákat,
keresztülmész a nehézségeken. Például, ha nehézséget jelent fáradtan elmenni
edzeni, vizualizáld azt, hogy hogyan küzdöd le ezt a kihívást, hogyan lehelsz
magadba életet, és hogyan mész el edzeni.

Megerősítések

Miközben reggel átfutod a SBA munkafüzetet, és odaérsz a megerősítések részhez, válassz
ki egyet a megerősítéseid közül, amit 10x leírsz aznap egy lapra. Arra szeretnélek kérni,
hogy miközben írod az adott megerősítést, vizualizáld magadban, hogy megvalósítod az
adott dolgot, éld át teljesen és képzeld el a szituációt, olyan részletesen amennyire csak
tudod.


