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Üdvözöllek!



Mit tanultunk a

múlt héten?



Emlékeztető: a jóléthez vezető 5út

Kapcsolatok Tanulás Aktív

életmód

Odafigyelés Odaadás



Mi az, ami igazán boldoggá tesz minket?

Figyeld meg azokat a  

példákat a mindennapi  

életedben, ahol már  

mutatkozik az „5 út a  

jóléthez”! Például:

Figyelsz arra, akivel beszélsz!

Híreket vagy könyvet olvasol!

Tornázz egy kicsit vagy nyújtózkodj!

Figyelsz arra, hogyan érzik magukat
csoporttársaid!

Segíthetsz a kerti munkában,  
bevásárlásban, főzésben.



Mai témánk:a  
célkitűzés
Miért fontosa célkitűzés?
• Irányt mutatnak nekünk

• Fontos jólétünk  

szempontjából

• Elérése jóleső érzés

Miakadályozhatacélok  

elérésében?

• Az önuralom hiánya

• Nincs elköteleződés a célok  

mellett



Nézzétekmega Pillecukor-kísérletvideót:

https:/www.youtube.com/watch?v=d8M7Xzjy_m8

A kísérletben a kisgyerekeknek adnak pillecukrot és választaniuk kell,

vagy megeszik rögtön, vagy várnak pár percet és kapnak még egy

cukrot.

http://www.youtube.com/watch?v=d8M7Xzjy_m8


Mit tanított nektek a Pillecukor kísérlet?

Fogalmazz meg két gondolatot és  

küldd el a csoportunkba vagy 

privát az e-mail címemre!  

(erikagaal@gmail.hu) Köszönöm!

mailto:erikagaal@gmail.hu


Mi ez a fogalom?

• Van egy célunk, amivel igazán törődünk.
• Elköteleztük magunkat arra, hogy befejezzük, amit elkezdtünk.
• Felülemelkedünk a kudarcainkon
• Akarunk fejlődni
• Szomjazzuk a sikert és nem adjuk fel, a nehézségek ellenére  

sem.

Ez a

KITARTÁS



A kitartás vagy

elhatározottság a  

legjobban előrejelzi a  
sikerességet

Elhatározottság

=  szenvedély +  

kitartás



Holvehetedhasznátmég több

elhatározottságnak?



Elhatározottság  

példái

• SandraPaovic,horvát  

olimpikon (2008  

Peking) és  

paraolimpiai bajnok  

(2016Rio)



Ha többet szeretnél tudni Sandra Paovic

olimpikonról,olvasdelakövetkezősorokat:

A horvát születésű Sandra Paovic a 2008-as Pekingi Olimpián
versenyzett és elérte a második fordulót az asztali tenisz egyéni
verenyszámában. 2009-ben balesetet szenvedett, melynek
következtében nem tudta használni a lábait. Az ezt követő
rehabilitáció után újra edzeni kezdett és a 2016-os Rio-i
Paraolimpiai játékokon aranyérmet szerzett.
Egy ilyen súlyos baleset után, könnyű lett volna feladnia, de ő
keményen dolgozott annak érdekében, hogy tökéletesítse
technikáját, abban a sportban, ami a szenvedélye volt



Láttuk, hogy a kitartás segít elérni  
céljainkat.

Most itt az ideje, hogy megnézzünk egy  
célkitűzési modellt, amely megmutatja,  

hogyan működik mindez a gyakorlatban.

Mi az a “WOOP”?



Vágy (Wish)  

Eredmény (Outcome)  

Akadály (Obstacle)  

Terv (Plan)



2. Feladat: küldd be a csoportba vagy privát

üzenetbe a következő dián található munkalapot

1.Vágy (Wish) – Írj le egy vágyat, ami fontos számodra, legyen benne kihívás, de  
gondolj arra is, hogy egy héten belül megvalósítható legyen.
2.Eredmény (Outcome) – Milyen érzés lesz, amikor sikerül megvalósítanod?  
Hunyd be a szemed és szánj pár pillanatot arra, hogy igazán elképzeld milyen  
érzést fog okozni neked.
3.Akadályok (Obstacle) – Mi lehet az a belső akadály, ami korlátozhat abban,  
hogy megvalósítsd a vágyad? Áldozz pár pillanatot arra, hogy igazán belegondolj,  
mi lehet, vagy mik lehetnek azok.
4.Terv (Plan) – Mi lehet hatásos stratégia ennek az akadálynak az elhárítására?  
Készíts akciótervet, mit fogsz pontosan tenni, amikor akadályba ütközöl.



ish
Vágy

A  cél, amit szeretnénk elérni

utcome
Eredmény

Amit igazán szeretnénk elérni a célunk
megvalósításával. Hogyan szeretnénk érezni
magunkat tőle bstacle

Akadály
Melyek  azok  a  belső  és külső akadályok amik
megnehezíthetik utunkat a  célunk eléréséhez

lan
Terv

Cselekvési terv, arra az esetre,

amikor akadályokkal szembesülünk

Milyen pozitív hatása lehet  a WOOP célodnak más emberekre és/ vagy abolygónkra?



Hogyan tudsz saját  

életmódod  

megváltoztatásával

pozitív hatást gyakorolni

más emberekre és a  

bolygónkra?



Hatás környezetünkre

Minden apró döntésünk, hogy mit vásárolunk, mit eszünk, és mit dobunk ki, hatással van a körülöttünk lévő világra, tehát ezer és ezer  

módja lehet annak, hogy változtassunk.

Itt van pár népszerű példa arra, hogyan csökkenthetjük negatív hatásunkat a Földre és tehetjük ezzel jobbá életünket.

Koncentrálj  az 5  útra A  jóléthez  vezető  5  út  mindegyike megmutatta, hogy nagy hatással van boldogságérzetünkre, miközben

minimálisan befolyásolja bolygónkat

Tiszta szoba, tiszta gondolatok Rendet tenni a hálószobánkban, nagyszerű lehetőség a teljesítőképességünk növelésére. Képes  

lennél kevesebb cuccal együtt élni, annak érdekében, hogy felszabadítsd az elméd?

Halmozd el őket kedvességgel Véletlenszerű kedvességekkel kiválóan lehet kapcsolódni szeretetteinkhez. Tudnál adni közösen

eltöltött időt ajándékba szeretteidnek, tárgyak helyett?

Igyál stílusosan Több mint 300 000 Instagram bejegyzéssel a hírességek is megerősítették, hogy 2018 elmaradhatatlan kelléke az

újrahasznosított vizespalack. Ha az a célod, hogy többet sportolj, ügyelj rá, hogy stílusosan hidratálj.

Maradj két lábban a földön Az a célod, hogy többet utazz és kikapcsolódj? Maradj két lábbal a földön és beszéld rá barátaidat és  

családtagjaidat is, hogy repülő helyett utazzanak inkább busszal vagy vonattal.

Szeresd a ruháidat Tele van a szekrényed olyan cuccokkal, amiket csak ritkán, vagy szinte soha nem hordasz? Kerüld a “fast fashion”

boltokat és inkább költs többet kevesebb, de olyan időtálló darabokba, amikben jól érzed magad. Vagy még jobb, ha régi ruhákat

vásárolsz.

A műanyag n em menő Függetlenül attól, hogy tudatosabban akarsz étkezni, többet akarsz sportolni, vagy több időt akarsz a

szeretteiddel tölteni, képes lennél rá, hogy kevesebb műanyag csomagolású dolgot vásárolj?

Húsmentes Hétfő Ha az a célod, hogy egészségesebben táplálkozz, képes lennél többet vásárolni a helyi termelőktől és  

visszafogni a húsfogyasztásod?

Irány a természet! A természetben töltött idő jótékony hatással van fizikai és szellemi állapotunkra is. és azok, aki több időt töltenek  a 

szabadban, jobban vigyáznak a környezetre is.



Köszönömés  

soksikert!


