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MIÉRT KELLENEK CÉLOK AZ ÉLETÜNKBEN?

 értelmet ad az életünknek, (urai vagyunk az életünknek érzése)

 az értelmes cél támogatja az önbecsülésünket, (magabiztosság, 

hatékonyság érzése; részcélok elérése felpezsdít – örömdózisok)

 a célok struktúrát adnak az életünknek, (öregek, betegek, 

fogyatékosok, munkanélküliek)

 megtanuljuk beosztani az időnket, (fontosabb céloknak megtalálása, 

részcélokra bontás)

 nehéz időkben is segít,

 a célok elérése közben társakra is találunk.



„Ha boldogan akarsz élni, 

kösd életedet egy célhoz, és ne 

emberekhez vagy

dolgokhoz!”

Albert Einstein



A kutatások bizonyítják a célok pozitív hatását

Yale Egyetem vizsgálata (1953)

• A hallgatók 3 %-nak voltak konkrét céljai.

• 20 év múlva: a 3 % nettó jövedelme nagyobb 

volt, mint a 97 % nettó jövedelme együtt.

Tehát, a célmeghatározás megtérül!



De mennyi idő áll a 

rendelkezésedre???
Nézzétek meg a következő kisfilmet!

https://www.youtube.com/watch?v=N0738kdYSQw&feature=pla

yer_embedded



MOTIVÁCIÓ

Richard Wiseman (neves amerikai pszichológus) tudományos 

vizsgálata: 5000 fő a világból          500 fő érte el a célját

KIK voltak ők?

akik végig tervvel rendelkeztek

akik apró célokra bontották a nagy célt

akik céljaikról beszéltek a barátaiknak, családtagjaiknak

Sokszor a kudarctól való félelmünk miatt nem beszélünk 

céljainkról! 

Szerinted is így van?



NAGYON NAGY EREJE VAN, HA MÁSOK ELŐTT

VÁLLALJUK A CÉLJAINKAT!

A következőkben azt látjuk mennyi az esélye annak, hogy 

céljaink valóra váljanak, ha így teszünk:

10%   ha kijelentjük, hogy „ez egy jó ötlet” 

25% ha eldöntöm, hogy „megteszem” 

40% kijelölöm az időpontját, amíg megvalósítom

50% ha konkrét tervet készítettek

60% ha megígérem másnak, hogy megteszem

95% meghatározom a pontos idejét, hogy mikor fogom   

megosztani valakivel az előrehaladást



5 FONTOS MÓDSZER

1. Legyen egy jó tervünk!

2. Beszéljünk róla a barátainknak és a családunknak!

3. A várható előnyökre összpontosítsunk!

4. Minden sikeres részcél elérése után jutalmazzuk meg 

magunkat!

5. Vezessünk naplót, írjuk le a céljainkat minél konkrétabban!



ÁLMODJ NAGYOT! – A JOHN GODDARD-BAKANCSLISTA

Az emberek nagy része nem írja le 

céljait, ezért egész életében mások 

céljait valósítja meg!

•1940

•15 éves

•127 cél

•60 év alatt

•108 elért cél

Mi volt a titka?
Mert álmodni, hosszú listát 

készíteni, leírta, vizualizálta, 

dolgozott rajta, felkészült, és 

mindig belehelyezte magát az 

elérendő célba.



Készítsétek el a saját 

bakancslistátokat és 

küldjétek el!
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