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Hogyan teremthetünk
szerető otthont válás

után gyerekkel?

Praktikus tanácsok, feladatok
kezdő és haladó Mozaikcsaládok

részére

Kozák-Ágó Szilvia
life coach/mozaikcsalád mentor



Szeretettel köszöntelek!
 

Köszönöm, hogy
bizalmat szavaztál

nekem és letöltötted az
e-bookomat.

Kozák-Ágó Szilvia
vagyok. Mozaikcsaládos
anyuka, boldog feleség,

önazonos nő,
vállalkozó, akinek célja,

hogy minél több
működő mozaikcsalád

szülessen.
 

Az, hogy itt vagy, nem véletlen. Valószínűleg Te is
küzdesz ennek a különleges családmodellnek a

kihívásaival és keresed a megoldást.
Tudom min mész át, mit érzel. Tudom, hogy sokszor

legszívesebben feladnád és elmenekülnél.
 

Rólam



Azt is tudom azonban, mindennél jobban szeretnéd
bebizonyítani, hogy Neked sikerülni fog. Szeretnéd
megtartani a párod, mert végre mellette
nőként/férfiként funkcionálsz.

Sokszor azonban ez nagyon nehéz és nincs akihez
fordulhatnál, hiszen aki nem tapasztalta meg ezt a
speciális élethelyzetet, az el se tudja képzelni mi
zajlik Benned.

Ebben az e-bookban benne van az elmúlt 10 évem
tapasztalata (saját, ügyfél, környezet stb),
kiegészítve azzal a szakmai tudással, amit a
témában coachként megtanultam.

Az e-book egy kis összefoglaló, feladatokkal,
leírásokkal, ami egy kicsit segít abban, hogy
máshogyan nézz a Mozaikcsaládodra és talán
kevésbé hibáztasd magad akkor is ha nem úgy
működik, ahogyan Te azt elképzelted.
Ez egy nagyon sokszereplős játszma.

Amennyiben úgy érzed nehezen birkózol meg a
helyzeteddel vagy még a családdá válás
(összeköltözés előtt) előtt állsz, keress meg egy
ingyenes konzultációra, ahol őszintén beszélhetsz az
érzéseidről egy olyan személlyel, aki végigjárta az
utat és végül a család is összeállt.



Szeretetkapcsolatok kialakítása egy
mozaikcsaládban

 
A mozaikcsaládokban kezdetben hiányzik a
családi összetartozás érzése, hiszen itt vannak vér
szerinti kötelékek és „idegenek”. 

Kik vagyunk mi egymásnak?

 Ez a kérdés szinte minden családtagban felmerül.
Az összetartozás érzése nem alakul ki csupán attól,
hogy a felnőttek között szerelem alakul ki. Sok
törődés, közös igyekezet, türelem és elszántság kell
ahhoz, hogy idővel egy működő családi egység
jöjjön létre. Ez sajnos nem megy egyik napról a
másikra, sőt ha őszinte akarok lenni, a folyamat 3-7
évig is eltarthat a benne élő felek tudatosságától
függően. 

Mi a valódi oka ennek a hosszú folyamatnak?

Kezdetben egy vegyes család „bennfentesekből”
(vér szerinti kapcsolatok) és „kívülállókból”
(érkező) áll, akik egy jól működő, meleg családi
fészket szeretnének létrehozni. (legfőképp a vér
szerinti szülők)



Szeretetkapcsolatok kialakítása egy
mozaikcsaládban

 
A családi kötődések kialakítása azonban egy ilyen
helyzetben nem egyszerű, hiszen az egyes
szereplők nem egyformán motiváltak a szeretetre,
az új család létrehozására. A két felnőttet
leszámítva ugyanis ez a kapcsolat mindenki
számára egy un. „kényszerkapcsolat”.

Az első időben ezért nagyon fontos, hogy a
szülőknek ne legyenek túlzott elvárásai sem a
gyermekekkel sem pedig egymással szemben.
 
A türelem és elvárások csökkentése, sokat segíthet,
hogy hosszútávon kialakuljanak azok a kötelékek,
melyek egy vér szerinti családban is jelen vannak.

Fontos megérteni és elfogadni, hogy az erőltetett
szeretet inkább csak ellenállást vált ki a család
tagjaiból, ami biztosan lassítja ezt az amúgy is
nehezen induló kapcsolódási folyamatot.

Fogadd el, hogy ez a család azért jön létre, mert egy
veszteség után (válás, halálozás stb) esélyt adtál
magadnak a boldogságra és új kapcsolatot
létesítettél.
 



 

 
Ez azonban a TE döntésed és ez nem biztos, hogy
tetszik a gyermekeidnek is. Idő kell nekik ahhoz,
hogy megtalálják a helyüket ebben az új világban,
sőt több új világban. Ők még fel sem dolgozták a
veszteségüket, amit a vér szerinti család biztonsága
adott. 

Nem értik mi történt, vagy ha értik ez biztosan
fájdalommal tölti el őket. Számukra az új kapcsolat
nem egyenlő a boldogsággal, nem egyenlő egy új
család biztonságával. 

Ráadásul a legtöbb esetben több új családban kell
helyt állniuk, (anya/apa, új testvérek, édesek,
mostohák, nagyszülők, rokonok) több új szabályt
megszokniuk és új értékrendeket magáévá tenniük. 

Belegondoltál már abba, hogy az új kapcsolatod által
a gyermeked hirtelen hány új családban találja
magát? 

Csodálkozol, ha nem találja a helyét? 

Segíts neki azzal, hogy tiszteletben tartod a gyászát,
hogy időt adsz neki arra, elfogadja a helyzetet és
bízni kezdjen benne. 

 



Mennyire működik tudatosan a
Mozaikcsaládod?

Sokszor tapasztalom azt, hogy a legtöbb vegyes
kapcsolat „csak úgy” létrejön, mert a felek
egymásba szeretnek. 

Majd idővel összeköltöznek, mert úgy a
legpraktikusabb. Aztán pedig megérkeznek csőstül
a problémák, mert ritkán alakul úgy egy vegyes
család élete, mint ahogyan azt a felnőttek
tervezték. 

Olyan problémák, helyzetek alakulnak ki,
melyekre senki nem volt felkészülve. 

Akkor jön a felismerés, hogy ez bizony nem úgy
működik, mint egy hagyományos vér szerinti
család.

Jönnek a problémák, veszekedések, és megérkezik
a szülőkbe a bűntudat érzése, pedig ő csak boldog
akart lenni, a gyermekeinek pedig ismét egy
boldog családi hátteret biztosítani.

Ebben a felállásban azonban sokszor nem a
boldog család érzése érkezik meg, főleg az első
időkben, hanem a káosz, a veszekedés, a
csalódottság és a kudarc.



 
Nem kell, hogy ez így legyen.!

Fogadd meg az alábbi tanácsokat, ha még most
készülsz összeköltözni életed párjával.

 Ha pedig már nyakig vagy a helyzetben de még
kitartasz, gondold át őket és kezdd el szép lassan
alkalmazni őket. 
Hidd el, eljön idővel a változás csak légy türelmes.

Ha pedig nem megy egyedül, keress meg bátran.
Tudod, jár neked egy ingyenes konzultáció!

FELADAT:
-Megvannak az új család alapjai? 

Alapszabályok, melyek a harmónikus működést
biztosítják és mindenkire egyformán érvényesek. 

Egy vegyes családba szinte minden fél egy
kialakult értékrenddel, szokással,
szabályrendszerrel érkezik. 

Ezeket szép lassan össze kell hangolni és
kialakítani egy olyan, mindenki számára el-és
befogadható szabályrendszert, amely aztán a
család minden tagjára egyformán érvényes lesz.

 

 
 



-Van közös nevelési terv? 
 

Új értékrendek, melyekkel a felek minden tagja tud
azonosulni. 

Következetes, minden gyermekre egyformán
érvényes kivételezés nélkül.

 Ebbe nem fér bele, hogy Ő ritkán van itt…, szegény
elvált gyerek… stb.

 
-Milyen elvárásokkal indultál neki az új családi

egység kialakítását tekintve? 
 

Biztosan működik az a Te családodban? 
 

-Adtál időt az egyes feleknek a befogadásra, a helyzet
elfogadására?

 
-Mennyire érezted (érzed, érzitek) át az egyes felek

helyzetét a kialakult állapot kapcsán? 
Számít, hogy hogyan éreznek a gyerekek vagy

egyszerűen belekényszerítitek őket a helyzetbe, hogy
fogadják el?

 
-A félelmek le vannak kezelve a családtagoknál? 
(előző kapcsolatból hozott sebek, feldolgozatlan

elválás, halál stb, gyerekeknél válással, veszteséggel
járó bizonytalanság, gyász)

 

 
 



 
A félelem lekezelése egy ilyen családban kiemelten
fontos, hiszen ha ezek nincsenek rendben, az idővel
bomlasztóan hat a párkapcsolatra. Akár a felnőttek,
akár a gyermekek miatt.

A félelem érzése ugyanis folyamatosan egy stresszes,
frusztrált állapotot eredményez, ami miatt belső
feszültség alakul ki. Ennek pedig egyenes
következménye a sok veszekedés.

Fontos tehát a múltból jövő sebek feltárása
(kommunikációval) és feldolgozása minden fél
számára.

Amennyiben nem megy egyedül, ebben hatékonyan
segít egy coach. 
Merj segítséget kérni, ha fontos a családod.

 
 

 
 

 
 



PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG
 

A pénzügyi tudatosság sokszor 
még a hagyományos családokban 
is kihívásokat okoz. 

A pénzhez való hozzáállásunk, pénzügyi
gondolkodásunk nagy mértékben függ attól, hogy
mit hoztunk otthonról, mit láttunk a
környezetünkben. 
Éppen ezért igen eltérő gondolkodásminták vannak
az egyes emberek életében. 
Egy vegyes családban különösen nagy jelentőséggel
bír még a kapcsolat elején annak tisztázása, hogy az
új felállásban hogyan lesznek kezelve a pénzügyek. 
Sok embernek nehéz erről beszélnie, mert úgy lett
nevelve. 
„Legyen mindig önálló kereseted!”
„Sose fügj másoktól!”
„Ne legyél kiszolgáltatva egy férfinak se!”

Egy azonban biztos, bárhogyan is gondolkodsz és
bármilyen párkapcsolatban is élsz.

A pénzügyi tudatosság megkívánja, hogy erről
bizony beszélni kell és lehetőleg még a kapcsolat
elején, nem pedig akkor mikor már több kemény
veszekedés lezajlott, sokszor csak burkoltan a PÉNZ
miatt.



Egy új kapcsolatba minden fél úgy érkezik, hogy
előtte (akár házas volt akár nem) valamilyen módon
kezelte a pénzét, gondolt róla valamit. 

Az új felállás azonban mindenképpen új
gondolkodást kíván meg, hiszen itt megjelenik a
közös gyerek-saját gyerek-nincs gyerek-verzió.
Vannak közös kiadások, vannak egyéni
kötelezettségek (tartásdíj), gyerekek személyes
kiadásai, öröklés közös ingatlan esetén, biztosítási
kedvezményezettek stb. 

Az új házassággal új kötelezettségek, új jogi
helyzetek keletkeznek, melyről mindenképpen
beszélni kell, bármennyire is kellemetlennek tűnik.

Felmerülhet a kérdés, hogyan kezeljük mindezt?

FELADAT:
-A kapcsolat kezdetén erről mindenképpen

beszéljetek: ki mit finanszíroz, kinek milyen egyéni
kiadásai vannak, mit finanszíroztok közösen, lesz –e

közös számla stb?
 

-Mindenki a saját pénze felett rendelkezik, saját
maga finanszírozza a saját gyerekét?

 
-Ha már benne vagytok a kapcsolatban és sokszor
okoz problémát ez a terület, akkor itt az ideje, hogy
őszintén beszéljetek róla. Félre a büszkeséggel, a

neveltetéssel és hajrá.



A KETTESBEN TÖLTÖTT IDŐ
FONTOSSÁGA

 
Végül de  nem utolsó sorban a kettesben töltött idő
jelentőségéről lesz szó. Ez méltó lezárása lesz az e-
booknak. 

Nagyon sokszor tapasztalom vér szerinti
családoknál is, hogy a gyerekek születésével
valahogy szép lassan elmarad a kettesben töltött
minőségi idő. 

A szülőket bedarálják a mindennapok, és szinte
természetes lesz, hogy a másik ott van és bármikor
elérhető. 

Ennek következtében aztán a kezdetben lángoló
szerelem és érzések ( a csók, a szex, a kézfogás stb)
lassan lecsökkenek, majd idővel el is tűnnek. 

Észre sem vesszük, hogy mikor maradnak el
kapcsolatból. Ezzel párhuzamosan nő a viták,
veszekedések száma, jön a felhánytorgatás. 

Egy mozaikcsaládban ezeknek az érzéseknek,
pillanatoknak az eltűnése fokozottan veszélyes,
hiszen mint tudod, ezt a „kényszercsaládot” a
felnőttek között szövődött szerelem hívta életre és
tartja fent, hiszen (főleg az első időkben) semmilyen
más vérségi kötődés nincsen a felek között. 



A KETTESBEN TÖLTÖTT IDŐ FONTOSSÁGA
 

A feltöltődés, az intim percek, a közösen eltöltött
idő, kirándulás, utazás, program, a lehetőségekhez
képest nagyon fontos. Ügyelj erre és tartsd
éberen a lángot, hiszen ebből tudsz töltekezni a
rossz és nehéz helyzetekben amikor kiszállnál az
egészből.

Fontos a gyerekek miatt is, hiszen egy boldog
párkapcsolat látványa idővel visszahozhatja
számukra a házasságba vetett hitüket, bizalmukat
és biztonságérzetüket.

Ápold ezért a szerelmeteket és ne sajnáld rá az
időt, bármennyire is úgy érzed nehéz.

 
 



FELADAT:
-Ülj le a társaddal és tűzzetek ki magatoknak „önző

pillanatokat, órákat”
 

-Legyetek kettesben néha, ha lehet utazzatok el vagy
csak töltsetek néha el egy napot

 
-Próbáljatok reggel vagy este minimum 30 percet

egymás társaságában intenzíven eltölteni
(beszélgetés, összebújás stb.)

 
-Lepjétek meg néha a másikat valami kedves dologgal,

üzenettel, e-maillel

 
-Folyamatosan biztosítsd szerelmedről és

kitartásodról a helyzettel kapcsolatban, tudasd vele,
hogy mellette vagy, hiszen a felmerülő problémákat

csak közösen oldhatjátok meg. 
 

+2 BÓNUSZ KÉRDÉS
 

-MI AZ A LEGFONTOSABB LECKE AMIT
MEGTANULTÁL AZ ÚJ
KAPCSOLATODBAN  ?

 
 

-MI AZ A NEGATÍV/POZITÍV
TULAJDONSÁGOD, MELYET EZ AZ ÚJ

HELYZET HOZOTT KI BELŐLED?
 

él b k é í é é l k



Az ingyenes konzira itt tudsz jelentkezni:
 

hello@kozakagoszilvia.hu
http://kozakagoszilvia.hu/kapcsolat/

messengeren
telefonon hagyj üzenetet és visszahívlak:

+36309488252

 
Keresd tartalmaimat az alábbi helyeken:

 
weboldal: www.kozakagoszilvia.hu/blog

 
Facebook oldal: Újrakezdés Mesterfokon

csatlakozz MOST:
https://www.facebook.com/ujrakezdesmesterfokon

 
Facebook csoport: Bátor Újrakezdők

csatlakozás MOST:
https://www.facebook.com/groups/479029096795222

 
Facebook csoport: Mozaikcsaládban az élet-Tippek és

tanácsok a békés és sikeres együttélésért
csatlakozás MOST:

https://www.facebook.com/groups/419299796108166

 
Szeretettel várlak egyedülálló programjaimon:

Kozák-Ágó Szilvia
Mozaikcsalád mentor/coach



NÁLAM
MINDEN
RÓLAD
SZÓL

Ha végre boldogan szeretnél élni
ebben a kissé bonyolult

családban, ne habozz, keress
meg!


