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Az „igen, de...” típusú mondatok

Valahányszor megemlítettem, hogy írom ezt a könyvet, azaz épp 
megvalósítom, hogy b...a meg, azt csinálom, amit szeretek, kétféle 
reakcióra számíthattam:
1. Remek, pont erre van szükségem! Mikor lesz kész? (A válaszom: 

most.)
2. Igen, de... – és ezzel aztán el is árulták, hogy máris elkezdtek 

kifogásokat gyártani, miért nem azzal foglalkoznak, amivel sze-
retnének.

Így tehát csokorba gyűjtöttem a második csoportba tartozók főbb 
kifogásait. Álljon itt néhány ízelítőül a leggyakoribbakból:

„Igen, de attól tartok, nem sikerülne.” (Fedezd fel a bátorságot!  
4. fejezet, Csináld azt, amit szeretsz, 117. o.)

„Igen, de nem szeretném feladni a megszokott életstílusom.” (Fog-
lalkozz minél kevesebbet azzal, amit nem szeretsz, 4. fejezet, Csináld 
azt, amit szeretsz, 117. o.)

„Igen, de mi van a kötelezettségeimmel? Például felelős vagyok a 
családomért.” (Foglalkozz minél kevesebbet azzal, amit nem szeretsz, 
4. fejezet, Csináld azt, amit szeretsz,117. o.)

„Igen, de szinte megrémít a gondolat, hogy össze fogok zavarod-
ni.” (Fedezd fel a bátorságot! 4. fejezet, Csináld azt, amit szeretsz,  
117. o.)
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   f**k it

„Igen, de az ember nem teheti azt, amihez épp kedve szottyan – 
nőj már fel!” (Utazás a csecsemőkorba, 5. fejezet, Élj úgy, hogy azt 
csinálod, amit szeretsz! 185. o.)

„Igen, de fogalmam sincs, mit is szeretek.” (Vezess naplót: Mit 
szeretek? 3. fejezet, Találd ki, mit szeretsz igazán, 97. o.)

„Igen, de mi van a pénzzel? Szabadúszó vagyok, de szükségem 
van állandó jövedelemre, hogy ki tudjam fizetni a számlákat, a hi-
telemet stb.” (Keresd meg rá a pénzt! 4. fejezet, Csináld azt, amit 
szeretsz, 117. o.)

„Igen, de tekintettel kell lennem az életem színpadának többi sze-
replőjére is.” (Keresd meg rá a pénzt! 4. fejezet, Csináld azt, amit 
szeretsz, 117. o.)

„Igen, de mi van, ha olyan valamit csinálok, ami megbetegít?” 
(Mert egészségesebb leszel, 2. fejezet, Miért csináld azt, amit sze-
retsz? 65. o.)

„Igen, de mi van, ha senkinek sem tetszik, amit szeretnék? (Az 
elméletet ültesd át a gyakorlatba: tedd pénzzé az ötletet, 6. fejezet, 
Hogyan élj úgy, hogy azt csinálod, amit szeretsz? 227. o.)

„Igen, de mi van, ha mégsem működik? Darabokra törnének az 
álmaim.” (A „vagy/vagy” helyett válaszd inkább az „mindkettő/és” 
szemléletmódot, 4. fejezet, Csináld azt, amit szeretsz, 117. o.)

„Igen, de ezt nem fogadnák el a szüleim.” (Fedezd fel a bátorságot! 
4. fejezet, Csináld azt, amit szeretsz, 117. o.)

„Igen, de olyan nehéz a gyakorlatban azt tenni, amit szeretek.” 
(Az ötletet ültesd át a pénzkeresés gyakorlatába, 6. fejezet, Hogyan 
élj úgy, hogy azt csinálod, amit szeretsz? 227. o.)

„Igen, de már túl öreg vagyok.” (Itt az ideje levelet írni... 2. feje-
zet, Miért csináld azt, amit szeretsz? 65. o.)
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                                                                                   Az „igen, de...” típusú mondatok   

„Igen, de nem érdemlem meg, hogy azt tegyem, amit szeretek.” 
(Foglalkozz minél kevesebbet azzal, amit nem szeretsz, 4. fejezet, 
Csináld azt, amit szeretsz, 117. o.)

„Igen, de mi van, ha nem sikerül, és emiatt feladom a biztonsá-
gos állásomat?” (Keresd meg rá a pénzt! 4. fejezet, Csináld azt, amit 
szeretsz, 117. o.)

„Igen, de az elképzeléseim folyton változnak, akárcsak az élet.” 
(Fedezd fel a célt! 4. fejezet, Csináld azt, amit szeretsz, 117. o.)

„Igen, de mi van, ha rájövök, hogy mégsem szeretem, amiről ko-
rábban azt hittem, hogy igen?” (A sikert használd arra, amit sze-
retsz! 6. fejezet, Hogyan élj úgy, hogy azt csinálod, amit szeretsz? 
227. o.)

„Igen, de a körülöttem élőknek ez egyáltalán nem fog tetszeni.” 
(Fedezd fel a bátorságot! 4. fejezet, Csináld azt, amit szeretsz, 117. o.)

„Igen, de én sok mindent szeretek, nem csak egy valamit.” (Fedezd 
fel a célt! 4. fejezet, Csináld azt, amit szeretsz, 117. o.)

„Igen, de nem akarok napi nyolc órában azzal foglalkozni, amit 
szeretek, mert ha így tennék, már semmi örömöm nem lenne benne.” 
(A sikert használd arra, amit szeretsz, 6. fejezet, Hogyan élj úgy, 
hogy azt csinálod, amit szeretsz? 227. o.)

„Igen, de önzés lenne azt csinálni, amit szeretnék.” (A sikert hasz-
náld arra, amit szeretsz, 6. fejezet, Hogyan élj úgy, hogy azt csiná-
lod, amit szeretsz? 227. o.)

„Igen, de lehet, hogy rájövök, hogy mégsem vagyok jó abban, 
amit szívesen csinálnék.” (Az ötletet ültesd át a pénzkeresés gyakor-
latába, 6. fejezet, Hogyan élj úgy, hogy azt csinálod, amit szeretsz? 
227. o.)

„Igen, de soha nem tudnék megélni abból, amivel egyébként 
örömmel foglalkoznék.” (A sikert használd arra, amit szeretsz,  
6. fejezet, Hogyan élj úgy, hogy azt csinálod, amit szeretsz? 227. o.)



„Igen, de a munka komoly dolog, nem holmi játék.” (Csináld 
örömmel!, 4. fejezet, Csináld azt, amit szeretsz, 117. o.)

„Igen, de nem szeretnék magamnak dolgozni.” (Légy a magad ura! 
6. fejezet, Hogyan élj úgy, hogy azt csinálod, amit szeretsz? 227. o.)




