
 

Én ezt a szöveget azért írom, mert meg szeretném osztani, hogy nekem milyen tapasztaltom 

van a távoktatással, és hogy milyen elfoglaltságokat, illetve hobbykat találtam magamnak. 

Arra szeretnélek bennetek is motiválni, hogy ne adjátok fel az álmaitokat, és mindig álljatok 

fel ha elbuktok. Kellő kitartással bármit elérhettek., legyetek kreatívok és kifogások helyett 

próbáljatok mindig megoldást keresni.  Amikor novemberben kijelentették, hogy nincs többé 

iskola és otthonról fogunk tanulni először nagyon megörültem, de sajnos az örömöm nem 

tartott tovább 1-2 hétnél. Nagyon elkezdtem unatkozni, emellett kollégista vagyok és a 

legtöbb barátom 100km-es körzeten kívül található, ami nagy mértékben nehezítette meg az 

összejöveteleket. A szüleim külföldön dolgoznak és csak hétvégén jönnek haza, a testvérem 

nem itthon lakik tehát minden nap egyedül vagyok és magamra vagyok utalva. Ennek 

megtaláltam az előnyét, de rengeteg hátránya is van. De ennek hálás vagyok mert a 

szorgalmamat és az önállóságom drasztikusan fejlődött. Egyik kedvenc elfoglaltságom a 

fotózás és a videóvágás, ami a sok szabadidőmnek köszönhetően előtérbe került és tudtam 

vele sokat foglalkozni, ezt azóta is rendszeresen csinálom. Ha találkozok ismerősökkel mindig 

magammal viszem a kamerámat és megörökítem az emlékeket. Egész életemben nagy részt 

tett ki a sport, és ez most sincs máshogy. November előtt konditerembe jártam majdnem 

minden nap. Ez számomra egy kikapcsolódás és egy elmenekülés a valóságból, minthogy 

nekem ez kényszer lenne. De sajnálatos módon a vírus ettől is megfosztott. Ez ahhoz vezetett, 

hogy itthoni alternatívákat kellett keresnem, hogy a testmozgást tudjam folytatni a lezárások 

ellenére. Ehhez első 1-2 hónapban megvolt a kellő motivációm és otthon edzettem saját 

testsúllyal. Ám ez szép lassan kezdett csökkeni míg addig eljutottam, hogy 1-2 hetet töltöttem 

el edzés nélkül. Ez nem tűnhet soknak, nekem mégis annak tűnt. Majd amikor kezdtem 

magamon észre venni a hanyagság és a sok pihenés jeleit, elhatároztam, hogy ezen változtatni 

akarok. Ezután nem sokkal jött ki egy rendelet a kormány által, hogy sportolói 

versenyengedéllyel lehet látogatni a konditermeket. Szerencsére nekem sikerült szereznem 

egy ilyen igazolást. Amióta ismét rendszeresen járok edzeni, sokkal energikusabb lettem, 

javult a közérzetem és újra kezdek erősödni. Elkezdtem egészségesen étkezni ami valószínűleg 

szintén hozzásegített az előbb felsoroltak javulásához.                                                  

  



 

 

 


