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Könyv születik – Negyedik hónap 
 

A negyedik hónapban arról fogunk sokat beszélgetni, hogy mitől fog működni a füzeted. 

Hogyan találod meg benne a dolgaidat és hogyan jegyzetelj, hogy könnyen megtaláld, és 

értelmezni tudd őket. Mi biztosítja azt, hogy a füzeted működni tud, és mitől fogja elérni a 

funkcióját. 

Szerintem ez egy nagyon érdekes rész. Gyakorlatilag ettől áll össze a rendszered. Ez az a 

plusz, amitől egy egyszerű jegyzetfüzetből egy jól működő füzet lesz. 

Lesz szó a tehát  

 a navigációról, 

 a jelölésekről, 

 a jegyzetelésről, 

 a rutinokról, 

 a használati útmutatóról. 

Ebben a részletben a jegyzetelésről olvashatsz bővebben. Hogyan érdemes jegyzetelned és 

milyen lehetőségeid vannak.  

3. rész A füzeted működése – HOGYAN? 

1. A jegyzetelés művészete 

Azt a rengeteg különböző jegyzetet, amit napról napra készítünk, jó lenne valamilyen 

rendszerben tudni. Először is, hogy hova írjuk fel őket, majd azt, hogy van-e valami későbbi 

dolgunk vele kapcsolatban. 

A jegyzeteket többféleképpen csoportosíthatjuk. Elkülönülhetnek a szándékoltságuk szerint, 

és máshogy kezeljük a különböző időről (múlt, jelen vagy jövő) szóló jegyzeteinket. 

Az idő és a jegyzetelés 

Már volt szó korábban arról, hogy a tervező naplónkba kerülő elemeket nem csak típusuk 

szerint csoportosíthatjuk, hanem az időnek is fontos szerepe van az elkészítésüknél. Nem 

mindegy, hogy valami arról szól, ami már megtörtént, ami éppen történik, vagy ami 

elképzelhető, hogy meg fog történni. 

A jövőre vonatkozó jegyzeteinket röviden terveknek nevezhetjük. Igaz, hogy most készítjük 

őket, de mind a jövőnkre vonatkozik. Terveink olyan széles skálájú területen születhetnek, 

hogy milyen életet képzelünk el magunknak, hova szeretnénk elmenni nyaralni, milyen 

feladatokat szeretnénk elvégezni holnap. Közös jellemzőjük, hogy általában nem hagyhatjuk 

magukra őket, valami dolgunk lesz velük. Ha más nem, hogy néha átolvassuk, még mindig 

arra vágyunk-e, mint pár hónappal ezelőtt. 
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A jelen idejű jegyzeteink akkor születnek, amikor hallunk valamit és azt rögtön le szeretnénk 

írni. Ilyen az, amikor egy előadáson jegyzetelsz, amikor olvasol egy könyvet és megragad 

benne egy gondolat, amit fel szeretnél írni magadnak, vagy amikor egy szituáción 

gondolkozol és felismersz benne egy problémaforrást.  

A múltról készített jegyzeteink az emlékeink és a tanulságaink. Az emlékeink annál 

élesebben maradnak meg bennünk, minél kevesebb idő telt el a megtörténtük óta. Amikor 

szinte rögtön felírod magadnak, hogy milyen vicces szituba keveredtél, még szinte szóról 

szóra fel tudod idézni a párbeszédet, míg napokkal később már csak arra fogsz emlékezni, 

hogy milyen jót nevettél.  

A cselekedeteinket és életünket érdemes néha számba venni. Mi az, ami jó, ami jól működik, 

miken kellene változtatni, mi a változtatható, mit kellene elhagyjunk. Tanulságokat 

állapíthatunk meg magunknak múltunkról, ami segít nekünk előrébb jutni és olyan terveket 

kitűzni magunk elé, ami a fejlődésünket szolgálja. 

A jegyzetelés és a szándékoltság 

 Máshogy kezeljük azokat a gondolatokat, amiket hirtelen ötlettől vezérelve, illetve azokat, 

amiket jól megfontolt szándékkal írunk fel.  

A jegyzet lehet: 

 olyan, amit azért írsz fel, mert ha nem teszel meg rögtön, akkor el fogod felejteni 

(ezek spontán jegyzetek) 

 olyan, amit konkrét céllal írsz fel (direkt jegyzetek). 

Csak hogy jobban értsd, hogy mire gondolok, hozok pár példát. 

Spontán jegyzet, amikor nap közben eszedbe jut, hogy beesett a szekrény mögé a jogsid és 

ne felejtsd el kivenni, ezért gyorsan felírod magadnak a feladataid közé, vagy amikor valakin 

meglátsz egy jó táskát az utcán és felírod a márkáját magadnak, vagy meghallod, hogy a 

kedvenc filmedet újra vetítik a moziban és készítesz erről egy emlékeztetőt. Spontán 

jegyzetelés az is, amikor hagyod, hogy csak jöjjenek a gondolatok és te meg csak írod, írod, 

míg végül ki nem örül az agyad.... 

A direkt jegyzetre jó példa a gyűjtemények. Oda mindent azért írsz fel, mert ahhoz a 

témához tartoznak. Ilyen az is, amikor egy projekthez összeszeded az összes gondolatodat 

és felírod őket egy helyre. (Igen tudom, gyakorlatilag ez is egy gyűjtemény.) Szintén direkt 

jegyzet, amikor például esténként összeírod magadnak, hogy miért voltál hálás aznap, vagy 

amikor leírod magadnak, hogy mi történt veled aznap. Ilyen a bevásárlólista is. De 

ugyanúgy ide tartozik, amikor egy előadáson vagy egy hanganyag közben jegyzetelsz. 

A jegyzetelés módja 

A jegyzetelés módja nagyban függ attól, hogy miért készíted a jegyzetedet. Az írásnak 

ugyanis lehet terápiás szerepe, amikor az a szerencsés, ha hagyod, hogy folyjanak a szavak 

és a mondatok a tolladból. Amikor engeded, hogy olyan kusza sorrendben és olyan 
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érthetetlen összefüggésekkel jöjjenek a gondolatok a tolladból, aminek nincsen más szerepe, 

minthogy megkönnyebbül, hogy kiírj magadból valamit, hogy felismerj valamit. 

A tervező naplónkban általában kisebb szerepet kapnak az ilyen „ömlesztett” jegyzeteket. 

(De természetesen ez döntés kérdése.) 

Amikor azért készítünk jegyzeteket, hogy az életünk feladatait rendszerezzük, hogy jól 

átlátható listák segítség a mindennapjainkat, akkor egy egészen más jegyzetelési módot 

célszerű követni.  

Nem mindegy, hogy milyen módon írod fel az eseményeidet, az elvégezendő teendőidet és a 

jegyzeteidet a tervező naplóba. Egy jól áttekinthető elrendezés időt takarít meg neked. Nem 

kell majd keresgélned a feljegyzéseid között az éppen aktuális feladatodat, hanem egyből 

látni fogod. Egy rendezett kinézet segít téged, hogy a napod is rendezettebb legyen (ha nem 

is konkrétan fizikailag, hanem "érzetileg"). 

Fogalmazz világosan, érthetően, tömören. 

Körmondatok helyett tőmondatokat használj, pár szó is elég. 

Egymás alá készítsd a feljegyzéseidet 

Ha szeretnél, használj egyfajta vagy többfajta felsorolásjelet, amivel a különböző típusú 

feljegyzéseidet különíted el. 

Külön oszlopokba csoportosíthatod az összetartozó vagy azonos típusú feladataidat. 

Mindig jelöld a legfontosabb feladatodat, amit ha elvégzel, már sikeresnek tekinthető a 

napod. 

A direkt és a spontán jegyzetek szerepe a napi terveződben 

A spontán jegyzetek egy részéből direkt jegyzetek lesznek. Itt jön képbe a napi tervező 

szerepe. 

A direkt jegyzetek szerepe 

A napi tervező nem kifejezetten a direkt jegyzetek törzshelye, hiszen az események és 

teendők mellé ritkán készítünk jegyzeteket is. De ha például vonattal kell utaznod, akkor 

felírhatod a téged érintő indulási időpontokat. Ha a belvárosban lesz dolgod dél felé és nem 

tudsz magaddal ebédet vinni, akkor kereshetsz valamilyen közeli, az igényeidnek megfelelő 

éttermet és leírhatod a címét. Persze egy okostelefonnal ezt út közben is meg lehet oldani, de 

sokkal egyszerűbb eleve célirányosan közlekedni vagy belekalkulálni az indulási 

időpontokat a menetrendedbe. 

A napi terveződben olyan direkt jegyzetek szerepelnek majd, amik a napi feladataidhoz 

látnak el téged fontos információkkal. 

A spontán jegyzetek fő gyűjtőhelye 
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Általában a napunk során nincs sok időnk a füzetünkkel foglalkozni. Rápillantunk néha, 

megnézzük, hogy mi a dolgunk, hova kell elmenjünk. De nem nagyon kezdünk el új 

oldalakat kreálni, a gyűjteményeinket bővíteni. Valószínű, hogy ezt inkább majd abban az 

időben fogod elvégezni, amikor az idődet a tervező naplód rendszerezésére szánod. 

Ezért praktikus megoldás, hogy ami nap közben (spontán) az eszedbe jut, azt rögtön 

felírod a napi tervezőbe. Így biztosan nem fogod elfelejteni, de nem is kell a megfelelő oldalt 

megkeresned, hogy oda írd fel. Ez a leggyorsabb megoldás, és nyugodt is leszel, hiszen nem 

kell többet "agyalnod" rajta, jó helyen van a jegyzeted. 

Általában az okoz a legnagyobb problémát, hogy hova írd fel, ha bármi eszedbe jut. Ha 

hozzászoksz ahhoz, hogy a napi terveződ a központi gyűjtőhely minden spontán jegyzetnek, 

akkor megspórolsz magadnak pár hasznosabban is eltölthető percet, mint hogy „ezt hova 

írjam?” kérdéseken gondolkodnál. Ha nem használsz napi tervezőt, akkor célszerű egy oldat 

az ilyen jellegű jegyzeteidnek rendszeresíteni. 

Amikor majd elérkezik az idő, hogy a napi feladataidat, jegyzeteidet áttekints, elszortírozd, 

és megtervezd a következő napodat, akkor ezeknek a spontán jegyzeteidnek is kereshetsz 

helyet. Amivel nincs további célod, azt hagyhatod érintetlenül a napi terveződnél. Amivel 

pedig szeretnél kezdeni valamit, azt átírhatod a megfelelő listára. 

2. Hatékony teendőlisták készítése 

Egy hatékony lista aktívan tud támogatni minket napjaink eredményességében. Így több 

időnk marad majd magunkra, családunkra, kedves elfoglaltságainkra. 

Összegyűjtöttem neked 5 pontban a hatékony teendőlista alapjait: 

1.Használj felsorolásjeleket és a különböző feladattípusokat más-más jellel azonosítsd. Más 

elbírálás alá esik egy konkrét időponthoz köthető esemény vagy egy 5 perc alatt, otthon is 

elvégezendő tennivaló. 

2.Készíts témák szerinti gyűjteményeket. Egyfajta feladatból könnyebben végzel el egymás 

után többet is, mintha ide-oda csapongnál. Ennek a legkézenfekvőbb változata a 

bevásárlólista (!), pláne, ha egy olyan boltról van szó, ahova csak egyszer mész el egy 

hónapban. De ugyanígy készíthetsz gyűjteményt az elintézendő telefonhívásokról, a 

megírandó emailekről, a megvarrandó ruhákról stb. 

3.Legyen a listád adott időszakhoz köthető. Teljesen máshogy hangzik, ha azt mondom, 

hogy "ezeket valamikor el szeretném végezni" , vagy ha azt mondom, hogy "ezeket ebben a 

hónapban el szeretném végezni". Adott időszakokhoz gyűjtsd össze a tennivalóidat. Legyen 

havi, heti és napi teendőlistád. 

4.Amikor felírsz magadnak valamit, az legyen egyértelműen megfogalmazva. Ne kelljen 

azon gondolkoznod, hogy itt mire is gondoltál (például " felvarrni a gombot" helyett 

"felvarrni a gombot a zöld blúzomra"). 
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5. Tanulj meg priorizálni. Az első és legfontosabb feladatod, hogy rangsorold a teendőidet 

fontossági szempontok szerint. Ezt kétféleképpen is megteheted: 

 a három legfontosabbat kiválasztod, majd ha ezek már kiesetek a listádról, akkor 

ismét kiválasztod három legfontosabbat; 

 a másik variáció, hogy használod az ABCDE felosztást, így pár feladatot rögtön ki is 

tudsz húzni (A:nagyon fontos, B:el kellene végezni, de nem túl nagy probléma, ha 

nincs kész, C: jó lenne elvégezni, de semmilyen következménye nincs, ha nincs kész, 

D: más is el tudja végezni, E: elhagyható, nem történik semmi, ha nincs elvégezve 

További extra ötletek: 

Próbáld ki, hogy nagyobb eséllyel végzed-e el a feladatot, ha egyes szám első személyben 

írod fel magadnak és valamilyen cselekvésre buzdító ige is van a megfogalmazásban 

("számlák" helyett "befizetem a számlát").  

Minél jobban leszűkíted listádat és csoportosítod a teendőidet, annál jobban tudsz majd 

koncentrálni, annál jobban rááll az agyad az adott tevékenységre. 

 

 


