
A kiemelkedően 
eredményes fiatalok 7 

szokása 
Sean Covey bestsellere alapján  

1-3. szokás 

 

Hujber Tamásné Kovács Gabriella 

2021. tavasza, PKE tréning  



Mi a szokás? 

A gyakran, rendszeresen 

végzett, néha tudatos, de 

legtöbbször ösztönös, 

beidegződött cselekvés.  



Milyenek lehetnek a szokások? 

O Keress hasznos szokásokat!  

 (rendszeres testmozgás, előre tervezés, 

 udvarias gesztusok..) 

O Keress rossz szokásokat! 

 (negatív gondolkodás, mások 

 hibáztatása..) 

O Keress közömbös szokásokat! 

 (újságot, hátulról kezdve olvasni) 



Mi lehet a szokások 
következménye? 

O Amit rendszeresen csinálunk visszahat ránk. 

    rombol 

A szokás   vagy  

    épít 

 

A rossz szokás elhagyható. 

Nem könnyű, de lehetséges. 



A kiemelkedően eredményes fiatalok  
7 szokása segít abban, hogy: 

O te irányítsd az életed, 

O jobb legyen a kapcsolatod szüleiddel, társaiddal, 

O bölcsebb döntéseket hozz, 

O legyőzd rossz szokásaidat,  

O megfogalmazd, hogy milyen célokra, értékekre alapozod 
az életed, 

O kevesebb idő alatt, több feladatot elvégezz, 

O növekedjen magabiztosságod, elégedett legyél,  

O megtaláld az egyensúlyt a suli, a munka, a társkeresés 
és minden egyéb között. 

 



A 7 szokás 

1. Légy proaktív - vállald a felelősséget az életedért! 

2. Tudd előre hova akarsz eljutni – határozd meg céljaidat! 

3. Először a fontosat – rangsorold a tennivalókat! 

4. Gondolkodj nyer-nyerben – törekedj a közös győzelemre! 

5. Először érts, aztán értesd meg magad – figyelmesen 

hallgass mielőtt beszélsz! 

6. Teremts szinergiát – fogj össze másokkal, hogy többet 

tudj elérni! 

7. Élezd a fűrészt – törekedj egyensúlyra az életedben! 



Paradigmák és alapelvek 

A paradigma az, ahogy a világot 

látjuk, ahogy másokhoz viszonyulunk.  

A szemüveg amin keresztül nézünk. 

 

Rossz szemüveg   

helytelen paradigma   

 saját meggyőződés visszatart   

nincs esély, hogy másképp legyen. 



Melyek a paradigmaváltás 
feltételei? 

O Olyan emberrel legyél, aki hisz benned! 
(keress téged támogató személyt!) 

O Nézd más szemszögből a dolgokat! 

O Legyél nyitott új nézőpontokra, 
gondolatokra, információkra! 

O Akard a változást! 

Ami fontos az életedben, az az életed 
középpontja, abba a paradigmába 

igazítasz minden mást.  



Barátközpontúság 

O Mivel változhatnak, esetlegesek, 

hátrányos lehet. 

O Mivel meg akarsz felelni a 

társaságnak, saját nézeteidet fel 

kell adnod. 

O Ne alapozd az életedet 

barátokra! 

O Annyi barátod legyen amennyi jól 

esik! 



Cuccközpontúság 

O Nem 

építhetsz 

arra, aminek 

nincs tartós 

értéke. 

 

O „Ha az 

vagyok, 

amim van és 

mindenem 

elvész, akkor 

én ki leszek? 



Barát- barátnő központúság 

O Minél jobban függsz 

valakitől, annál kevésbé 

leszel vonzó számára. 

 

O Maradj önmagad! 

 

O Az önállóság vonzóbb, 

mint a függőség. 



Iskolaközpontúság 

O A bizonyítvány, a bizonyítási vágy 

ne vegye át az irányítást az 

életeden! 

O Értékünket nem a tanulmányi 

átlag határozza meg. 



Szülőközpontúság 

O Elsősorban magadnak 

akarj megfelelni! 

O Tiszteld szüleidet, de ne 

azért élj, hogy az ő 

kedvükbe járj! 



Más központúságok 
O Sport, vagy hobbi központúság 

O Sztárközpontúság 

O Ellenségközpontúság 

O Munkaközpontúság 

Örömmel tegyél valamit, 

ne alapozd egyetlen 

dologra, emberre az 

életed ! 



Elvközpontúság 
O Az emberi életet alapelvek, szabályok vezérlik. 

O A szabályok mindenkire érvényesek. 

O Az elvek nem képezik vita tárgyát. 

O Az elvközpontúság erős alap. 

Tisztesség, szeretet, mások szolgálata, tisztelet, hála, 

mértékletesség, egyenesség, hűség, felelősség, kemény 

munka. 

Az elvközpontúság nehéz élet, ha látod, hogy 

a másképp élők jobban boldogulnak. 



Minden változás veled kezdődik 
Az önbizalom, belső győzelem építésének első lépése:  

Személyes bankszámla 

Üres bankszámla Egészséges bankszámla 

O Hagyod magad 
befolyásolni 

O Gyakran vagy lehangolt 

O Izgat mit gondolnak rólad 
mások 

O Öntelten viselkedsz 

O Irigykedsz másokra 

O Könnyen keveredsz 
önpusztító dolgokba (drog, 
banda..) 

O Kiállsz magadért nem 
engedsz a 
csoportnyomásnak 

O Nem a népszerűség 
motivál 

O Pozitívan szemléled az 
életet 

O Bízol magadban 

O Céltudatos vagy 

O Örülsz mások sikerének 



Személyes bankszámla 
Betét  Kivét 

O Szavad megtartod 

O Kedves gesztus 

O Önmegbocsájtás 

O Egyenesség 

O Becsületesség 

O Tehetség 

kibontakoztatása 

O Szavad 
megszeged  

O Figyelmetlenség 

O Önmarcangolás 

O Gerinctelenség 

O Lestrapálódás 

O Tehetség 
elhanyagolása 



Apró lépések 

1. Ígérj magadnak valamit, és tartsd is be! 

2. Tégy valamit másokért, jobban fogod 
érezni magad! 

3. Légy türelmes! Adj magadnak időt, hogy 
formálódj! Légy elnéző magadhoz, ha 
elrontasz valamit! 

4. Légy becsületes! 

5. Töltekezz! Szakíts időt a pihenésre! 

6. Bontakoztasd ki tehetsége! 

 

 

 



Töltekezz!  
Szakíts időt a 

pihenésre! 
 



1. Szokás 
Légy proaktív! 

Vállalj felelősséget az életedért! 
Proaktív ember Reaktív ember 

O Kezdeményező, cselekvő, 
felelősségteljes 

O Alakítja az életét 

O Nem sértődős 

O Felelősséget vállal döntéseiért 

O Gondolkodik mielőtt cselekszik 

O A rossz után talpra tud állni 

O Keresi a módot, hogyan 
alakíthatja a dolgokat 

O Sodródó, vádaskodó 

O Megtörténnek vele a dolgok 

O Könnyen megsértődik 

O Másokat hibáztat 

O Felindulásból cselekszik 

O Sült galambra vár 

O Csak akkor változik, ha 

muszáj 



Milyen a nyelvezet? 

Proaktív ember: 

Nem hagyom, hogy.. 

Megcsinálom.. 

Jobb is tudok lenni.. 

Úgy döntök, hogy.. 

Melyek a lehetőségek.. 

Reaktív ember 

Csak legyen.. 

Megpróbálom.. 

Ilyen vagyok.. 

Muszáj.. 

Semmit se tehetek.. 

 



A proaktív ember arra figyel, amire 
hatni tud, nem aggódik olyan miatt, 

amire nem lehet hatással. 



Mit befolyásolhat a proaktív 
ember? 

Azt, hogy hogyan reagál az 
eseményekre. 

(kontroll önmaga felett) 



O Nehézségből győzelem. Rajtunk múlik, hogyan 
reagálunk az élet nehézségeire.  

 Nem az „elveszett lehetőségek miatt kell 
 siránkozni, hanem a meglévőket kihasználni. 

O Felülkerekedni az erőszakon. (erőszakos cselekmény 
áldozatai) 

O Nézz szembe az átéltekkel! 

O Beszéld meg valakivel! 

O Nem a te hibád ami történt. 

O Ki kell derülni az igazságnak 

O Te légy a változás motorja! Akadályozd meg, hogy a 
rossz szokások továbbadódjanak! 

O Gyakorlat teszi a mestert 

O Képes vagyok rá! 

O Állj meg egy pillanatra! (szünet) 
 

 

 

 

 

 



Mi segíti döntéseidet? 
O Öntudat – gondolataid, tetteid vizsgálata 

O Lelkiismeret – a jó-rossz eldöntése 

O Képzelet – új lehetőségek meglátása 

O Szabad akarat – választhatsz, változtathatsz 

Életed útján a vezető 

ülésben ülsz,  

vagy csak utas vagy ?  

Tiéd a választás. 



Apró léptek 
1. Írd fel magadnak cetlire, vagy a telefonodba 

emlékeztetőnek és olvasd el minél gyakrabban!: 

„nem fogom hagyni, hogy xy döntse el, hogy érezzem 

magam” 

2. Legközelebb, ha olyan jegyet kapsz, amivel nem értesz 

egyet, ne legyints rá, jelentkezz a tanárnál és beszélj vele! 

3. Ha összeveszel barátoddal, szüleiddel, te kérj 

bocsánatot először! 

4. Ha valaki „beszól”, vagy olyat tesz, ami nem tetszik, 

előbb nyugodj le, aztán döntsd el, hogy mit teszel! 



2. Szokás 
Tudd előre hova akarsz eljutni! 

O Határozd meg céljaidat! 

O Legyen elképzelésed hova akarsz eljutni! 

  Életcél  
 Mivel te vagy a vezető az 

életedben, te döntsd el 

milyen úton és merre 

mész! 

Megteszi más, 

ha te nem. 



Életcél megfogalmazása 
O nem szükséges minden területen apróra 

meghatározni, 

O nem kell minden részletet megtervezni, 

O fő a jelenen túlmutató gondolkodás. 

 

Választások:  

O Továbbtanulás 

O Csapatok, társaságok, barátok, pár 

O Alkohol, cigi, drogok.. 

O Családi kapcsolatok 

O Közösségi hatékonyság 

O szex 

 



Személyes küldetésnyilatkozat 

O Az életben legfontosabb dolog 

megfogalmazása 

O Derítsd ki miben vagy tehetséges! 

 

A nagy felfedezés  

(10 kérdés) 







Módszerek 

O Idézet (5) összegzése 

O Írj megállás nélkül 15 percig! 

 mindent írj le!  

 15 perc alatt rendezd, tisztázd le! 

O Vonulj el és gondolkodj az életről! 

O Készíts durva vázlatot! 



A célhoz vezető út lépéseinek 
meghatározása 

(kisebb szakaszokra bontjuk az utat) 

1. Mi az ára a cél elérésének?  

 „Hajlandó vagyok meghozni az  
  áldozatot?” 

2. Írd le! 

 A leírt, konkrét szavaknak nagyobb az 
  ereje. 

3. Csináld meg! 

 Határozd el, tedd meg! Nincs próba. 



4. Használd ki a megfelelő pillanatot! 

 (pl új nap, új év, valami siker, új munka, 

valami élmény, évforduló, előlépés, gyász, 

születés..) 

 A fontos pillanatoknak mozgósító ereje 

   van. 

5. „Kösd” magad másokhoz! 

 támogatás, segítség, tanácsok 



Apró léptek 

1. Készíts személyes küldetésnyilatkozatot! 

2. Válaszolj a nagy felfedezés kérdéseire! 

3. Gondolkozz! Fogalmazd meg céljaidat, írd 

le őket! 

4. Írd le mit tennél a negatív címkék ellen! 



3. Szokás 
Először a fontosat! 

Rangsorold a tennivalókat! 

I. Időbeosztás 

Ha eldöntötted, mi a fontos az életedben tedd azt az első helyre! 

Az életedben te vagy a 

vezető, eldöntötted hova 

tartasz és melyik úton 

jutsz el oda, ne hagyd, 

hogy bármi eltérítsen! 



Időmátrix 

Akaraterő 

fontos dolgokra,  

igen 

Nem akarom erő 

kevéssé fontos 

dolgokra, nem 



Halogató (M1) 
O mindig siet 

O szeret elodázni 

O az agya akkor indul, amikor vészhelyzet van 

 (utolsó percben-határidő) 

O nyomás alatt bontakozik ki 

O nem tervez előre 

O hátrányok:  stressz-idegesség 

  kiégés 

  középszerű teljesítmény  

 

 

 



Rangsoroló (M2) 

O összeszedett 

O számba veszi a tennivalókat 

O a fontos feladatokat végzi el először 

O tervez 

O jól kézben tartja a dolgokat 

O megtanul nemet mondani 

O irányítja az életét, kiegyensúlyozott 

O kiemelkedően teljesít 



Bólogató (M3) 

O nehéz nemet mondania bármire, bárkinek 

O mindenkihez kedves akar lenni 

O következmények: nyalósnak hiszik 

   nincs benne tartás 

   lábtörlőnek érzi magát 



Lógós (M4) 

O mindent túlzásba visz (TV, alvás, videó játék, net..) 

O profi lézengő 

O következmények: felelősség hiány 

   nemtörődömség 

   az igazi élmények elszalasztása 

   bűntudat  



Megoldás 
1. Zsugorítsd össze az M1-et 

O A fontos dolgokat időben tedd meg! 

2. Mondj nemet az M3 tevékenységekre 
O A lényegtelen dolgok visszautasítása. 

O Nem a lényegtelenre, igen a fontosra. 

3. Csökkentsd az M4-et! 
O Ritkábban csináld ezeket, helyettük pihenj! 

4. Használj naptárt, határidőnaplót! 
O Átlátható feladatok, összes fontos infó egy helyen 

5. Tervezz hetente! 
O Határozd meg a legfontosabb feladataidat! (köveid) 

O Rögzítsd a különböző szerepeidhez a feladatokat! 

O Rendelj időpontot a feladatokhoz! 

O Használd, pontosítsd, módosítsd, igazítsd a heti tervet! 
  



O Felülkerekedni a félelmeken és a 

csordaszellemen. 

O Hű maradni a fontos dolgokhoz. 

II. Félelmek legyőzése 



O Komfortzóna: 

O ismerős helyek, 

baráti társaság, 

örömmel végzett 

tevékenységek 

O kockázatmentes 

helyzetek 

O biztonságérzet 

O unalom? 

O Bátorságzóna 

O kaland, kockázat, 

kihívás 

O bizonytalanság 

O kudarc 

lehetősége 

O lehetőségek 

O teljesítőképesség 

csúcsa 

 



Mit tegyél? 
O Te hozd meg döntéseidet! 

O Légy erős a döntéshelyzetekben! Készülj a 

nehéz döntésekre! 

O Állj ellen a csoportnyomásnak! 

O Állj fel bukás, kudarc után! Az az igazi 

győzelem. 

Nagyszerű tettek akkor születhetnek, ha 

szembenézünk a félelmekkel. 



Apró léptek 

1. Azonosítsd a legnagyobb időrablódat! 

2. Fontos témazáróra minden nap tanulj egy 

keveset, ne halaszd az utolsó napra! 

3. Jegyezd le a 10 legfontosabb feladatodat a 

következő hétre! 

 Tervezz hozzájuk időpontokat! 



Az első három szokás az egyéni győzelmekről szól. 

A következő négy szokás a közös győzelmekről szól. 

Felelős vagyok magamért, én irányítom az 

életem. 

Csapatjátékos vagyok, hatással vagyok a 

körülöttem lévő emberekre. 


