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Üdvözöllek!



Mit tanultunk meg  
eddig?

Megtanultuk, hogy a sikert általában
abban mérik, hogy
• kinek mennyi pénze van
•és milyen földi javakkal rendelkezik  
Minél több, annál jobb.
A kutatások mégis azt mutatták, hogy  
ezeknek a javaknak a halmozása
• nem tesz minket boldogabbá,
• viszont pusztítást eredményez a

bolygónkon.



Mit jelenta siker

számomra?



A sikerhez vezető  
lépések

Töltsd ki a “Sikerhez vezető lépések”
című munkalapot. Képzeld el, hogy a
következő években milyen lesz az életed,
például, hogy hol leszel, mivel fogsz
foglalkozni, kivel fogsz élni, stb. Gondold
át, hogy nagyjából mikor érheted el
ezeket a következő 10 év során, és írd őket
sorban egymás fölé
a megfelelő helyre (1 éven belül, 5 éven
belül, stb.) A tetejére azt a végső célt írd,
amelyet 10 év múlva szeretnél elérni.



A sikerhez
vezető lépések

J e l e n l e g

1 év m ú l v a

5 év m ú l va

10 év m ú l v a



Fedezd fel  
erősségeidet!

Sokkal valószínűbb, hogy elérjük
céljainkat, ha tudatában vagyunk
erősségeinknek.

Ha ismerjük erősségeinket, az nagy
hatással lehet a saját boldogságunkra is.

Erősségek alatt olyan belső értékeket és  
tulajdonságokat értünk, amelyek

• a legjobbak bennünk,
• természetes módon jönnek elő  

belőlünk,

• és sok erőt adnak nekünk.

Gondolj végig magadban egy történetet arról, amikor nagyon
hatékonyan és jól dolgoztál vagy valami nagyon jól ment neked.



Hosszútávú célkitűzésed  
megfogalmazása

I: A “Sikerhez vezető lépések” munkalapról válassz
ki egy célt, amiről úgy gondolod, hogy a
legfontosabb számodra.

II: Írd fel ezt a célt a “hosszútávú célok”

munkalapra. A munkalap alján pedig írjj fel egy
kis lépést, amit mindenképpen meg kell tenned  
annak érdekében, hogy ezt a célt elérd majd.

Például, ha valakinek a hosszútávú célkitűzése az volt,
hogy egyetemre menjen, kezdjen el keresni olyan
képzéseket, vagy szakokat, amelyekre érdemes lenne  
jelentkeznie. Vagy ha valaki olyan szakember szeretne

lenni, mint például pénzügyi-szakértő, akkor keressen
ehhez kapcsolódó gyakornoki programokat, képzéseket.

III: Közben azonis gondolkozzunk el, hogy milyen  
hatást gyakorolhat hosszútávú célunk elérése más  
emberekre és a bolygónkra.



A hosszútávú célom, amit szeretnék elérni…

Az a kis lépés, amit mindenképpen m e g kell
tennem azért, hogy hosszútávú célomat elérjem…

Hogya n tud pozitív hatást gyakorolni hosszútávú  
célom elérése m ás emberekre és abolygónkra?



Végső tanács:  
Megtalálni a  
közösséged!

Sikeresebbek lehetünk, ha egyesítjük
erőinket azokkal, akiknek ugyanazok a
dolgok fontosak az életben, mint nekünk.



Köszönöm a  

figyelmetéssok  

sikertkívánok!


