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                                                                                „ Az őszinte hála elegendő. A hála  

 szárnyakon repül, ahová repülnie kell.” 

                   (Victor Hugo) 

A latin gratus szóból származó hála szó jelentése örömteli, hálás. Ezt a pozitív érzelmet akkor 

élhetjük meg, amikor valamit megkapunk, legyen az egy tárgy vagy valamilyen immateriális 

dolog. A hála érzésével elismerjük az élet jóságát és felismerhetjük, hogy a forrása részben 

vagy egészben tőlünk független. 

A pozitív pszichológiai kutatások arra jutottak, hogy a hála és a boldogság szorosan és 

következetesen kapcsolódnak egymáshoz. A hála gyakorlásával az emberek pozitív 

érzelmeket tapasztalnak meg, élvezni tudják a tapasztalásokat, képesek jobbak odafigyelni 

önmagukra, az egészségükre és könnyebben kezelik a mindennapi nehézségeket is. 

A hála érzését többféleképpen is előcsalogathatod. Alkalmazhatod múltbéli események 

kapcsán (pl. lehetsz hálás a vidám gyermekkorodért, egy korábbi nyaralásért stb.), 

használhatod a jelen eseményeire vonatkoztatva (pl. egészséges gyerekek, szerető család, 

izgalmas munkahely stb.), de akár az izgalmas és reményteljes jövőre gondolva is. 

A hála képes megszüntetni: 

 a szorongást 

 a depressziót 

 a rosszkedvet 

 a magányt 

 a bosszankodást 

 az aggodalmaskodást 

 a kapzsiságot 

 az irigységet 

 az ellenségeskedést 
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10 tipp a hála gyakorlásához 

1. Minden nap mondj el 3 jó dolgot, ami aznap történt veled. Bármilyen aprónak tűnő 
dolgot megnevezhetsz. 

2. Vezess hálanaplót, jegyezz fel benne mindent, amiért csak hálás lehetsz az életnek. 
Különösen nehéz napokon felemelő lesz olvasgatni. 

3. Mondj köszönetet a partnerednek. Ez növeli a bizalmat és jól esik mindkét félnek. 
4. Ha ideges vagy, sorolj fel néhány dolgot, amiért hálás lehetsz. Pillanatok alatt 

elpárolog majd a mérged. 
5. Mondd gyakrabban, hogy köszönöm. Nemcsak akkor, ha valaki megtett valamit 

érted, hanem köszönd meg magadnak a finom ebédet, hogy egészséges vagy stb. 
6. Éld meg a pillanatot. A boldog pillanatokban állj meg, figyelj oda az érzésre, és 

élvezd. 
7. Keresd meg a rosszban is a jót. Bármi rossz is történik, mindig van jó oldala is, 

fókuszálj ezekre. 
8. Koncentrálj másokra. A mások iránti empátia érzése segít, hogy könnyebben 

megtapasztald a hála érzését. 
9. Válts perspektívát. Ha nehezen találsz olyan dolgot, amiért hálás lehetsz, keress a 

környezetedben olyan embereket, akik nálad rosszabb helyzetben vannak. Kínáld fel 
neki a segítségedet, utána könnyebben megtalálod majd, mi mindenért lehetsz hálás, 
és közben jót is teszel valakivel. 

10. Küldj hálaüzeneteket. Ha már úgyis sokat nyomkodod a telefonodat, használhatod 
arra is, hogy köszönőüzenetet írj a családtagjaidnak, barátaidnak. 

 

1. feladat: Küldjél egy szívet vagy hálaüzenetet annak a személynek, akinek ezekben a 

napokban vagy akár az elmúlt hetekben hálás vagy/voltál!! Ha több személy van, akkor 

annyinak küldd el!!   

2. feladat: A jelenlegi járvány helyzetben kiknek lehetünk hálásak és miért? 

3. feladat: Írj magadról 5 db megerősítő mondatot!! (Pl: Sok hasznos képességgel 

rendelkezem; Kiváló a memóriám, könnyen tanulok stb.) 

❤ ❤ ❤ ❤ 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://bagdibella.hu/blog/hala-nelkul-nincs-boldogsag/ 
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