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Új célkitűzés meghatározása az eddig tanultak alapján



Üdvözöllek!



Mit tanultunkmeg

a múlthéten?

Mit jelent a siker számunkra és mi az ami igazán
boldoggá tesz minket?

Életvitelünk következménye a saját jólétünkre, a
társadalomra és bolygónkra.

A jóléthez vezető 5 út

Célkitűzés – Miért olyan fontos és hogyan csináljuk
helyesen

Önfegyelem (A Pillecukor-kísérlet)

Kitartás = szenvedély + állhatatosság

“WOOP” célkitűzési modell



Hogysikerült?

Image

Az előző részben mindannyian  
meghatároztunk egy héten belül  
elérhető célt.

Hogy állsz a céloddal, amit  
kitűztél magadnak?

Mi segített abban, hogy elérd a célodat?

Ha nehezen tudsz időt szakítani a célod
megvalósítására, legközelebb írd be a

naptáradba.

Mi volt az, ami akadályozott?

Ha úgy érezted, hogy egy barát sokat
segített a célod megvalósításában, ügyelj  
rá, hogy legközelebb is együtt csináljátok.



I.Válasszuk meg,  

hogy hol és  

mikor!

 Például: minden hétköznap elmegyek egy 30  
perces sétára ebédidőben (az újrahasznosítható  
kulacsommal természetesen!).

Mi lehet segítségünkre egy célkitűzés  
során?



II.Könnyítsük  

meg a  

dolgunkat!

Emlékeztessük magunkat magára  
a célra. Például: hagyjuk elöl az  
edző felszerelésünket, így reggel
jó eséllyel az lesz az első, amit  
meglátunk



Ezt küldjétek be privát vagy a 
csoportba! Emlékeztető:

Vágy  

Eredmény  

Akadály  

Terv

Most nézzünk egy másik célkitűzést. Ennek
különböznie kell az előzőtől, de mindenkit arra
bíztatok, hogy ne hagyja el a legutóbbi
célkitűzését sem. Választhatunk valami
nehezebbet, mint legutóbb.

A következő diák segítenek egy hosszú távra
szóló (néhány hét) célkitűzés megtervezésében.



1.Vágy (Wish) – Írj le egy vágyat,  
ami fontos számodra, legyen
benne kihívás, de gondolj arra is,  
hogy pár 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. Akadály (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.



Kutatások azt mutatják, hogy céljaink
elérése még több örömet okoz, ha
azoknak nemcsak saját életünkre, hanem
környezetünkre is pozitív hatása van.
(Gondolj a Jóléthez vezető 5 út egyikére az
“Odaadásra”).

Hogyan tudsz a saját  

életmódod  

megváltoztatásával  

pozitív hatástgyakorolni  

más emberekre és a  

bolygóra?



Megosztani és  

támogatástkapni

Sokkal inkább tudunk ragaszkodni a  
célkitűzésünköz, ha megosztjuk azokat  
más emberekkel – a nyilvános

elköteleződés jobban ösztönöz minket
arra, hogy ragaszkodjunk céljainkhoz.



Köszönömés  

soksikert!


