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„A sikerhez a körülményeknél és a szakértelemnél is 
fontosabb, hogy a lehető legjobb emberré váljunk.”

(Sean Covey)



1
Légy

proaktív! 

 Kétfajta ember él a földön: a proaktív

(kezdeményező, cselekvő, felelősségteljes) és a

reaktív (sodródó).

 Azok, akik aktívan alakítják az életüket, és azok,

akikkel csak megtörténnek a dolgok.

 A reaktív személy felindulásból cselekszik. Olyan, mint

egy üveg kóla. Ha az élet megrázza egy kicsit,

hirtelen kirobban.

 A proaktív ember felismeri, hogy nem tud mindent

szabályozni maga körül, de saját reakcióját

megválaszthatja. Olyan, mint a víz. Akárhogy

rázhatjuk, amikor lecsavarjuk a kupakot, nyugodt.



2
Tudd előre,

hova akarsz     

eljutni!

 Érdemes magunkban tisztázni, hogy a legfontosabb 

kérdésekben melyik irányt tartjuk helyesnek, és ha döntenünk 

kell, tartsuk magunkat ahhoz.

Milyen barátokat szeretnél? 

Hogyan állsz az alkoholhoz, cigihez, drogokhoz?

Hogyan válhatsz a közösséged javára? Sorolhatnánk a 

kérdéseket.

 Szabadon választhatjuk meg útjainkat, de a velük járó

következményekről már nem mi döntünk.

 Voltál már vízicsúszdázni? Azt megválaszthatod ugyan, hogy

melyik csúszdán szeretnél lejönni, de amint csúszol, már nincs

megállás. A következményekkel már életed végéig együtt kell

élned.



3
Rangsorold a 

tennivalókat!

 A feladatokhoz való hozzáállás – a teendők fontossága és sürgőssége –

alapján négyféle embertípust különböztetnek meg.

 A „Halogatónak” lételeme a sietség, csak a határidő nyomása alatt

bontakozik ki, amiért viszont stresszel, kiégéssel és (önmagához képest)

középszerű teljesítménnyel fizet.

 A „Bólogató János” megígéri a húgának, hogy matekozik vele, de

korrepetálás közben felveszi az összes telefonhívást.

 A „Lógós” nonstop facebookozással és maratoni sorozatnézéssel vagy

videójátékozással tölti a pihenésre és a kötelezettségeire szánt óráit.

 A „Rangsoroló típus az ideális. Ő az, aki megtervezi feladatait, és mivel a

fontos teendőit veszi előre, azokra elég ideje marad, így a legjobb

teljesítményt tudja nyújtani. A Rangsoroló is szívesen filmezik és olvas, de

tud mértéket tartani. Törekszik az egyensúlyra. Ehhez néha arra

kényszerül, hogy ellenálljon a csoportnyomásnak, például ha a barátai

vizsga előtti este hívják koncertezni.



4
Törekedj 

közös 

győzelemre!

 Az élet egy svédasztalos ebéd: mindenkinek jut.

 A harmonikus kapcsolatok titka, ha az ember feladja az örökös

versengést, és ahelyett, hogy másokhoz hasonlítgatná magát,

saját (és a többiek) fejlődésére koncentrál.

 Az igaz, hogy az egészséges rivalizálás a fejlődés motorja, de

nem szabad, hogy a verseny tétje barát, barátnő, népszerűség,

pozíció vagy figyelem legyen.

 Törekedj a „win-win” modellre!



5
Figyelmesen

hallgass,

mielőtt

beszélsz!

 A legtöbben nem tudják, hogyan kell hallgatni.

 Többféle helytelen hallgatási stílust különböztetnek

meg: például a bambulást, az állhallgatást („aha”), a

szelektív hallást (amikor csak azt ragadjuk meg a

mondanivalóból, ami bennünket érdekel), de

beszélünk az énközpontú hallgatásról is („Az semmi,

nekem a múltkor….”).

 Az elemezgetés, a kéretlen tanácsok és a faggatózás

káros.

 A valódi figyelmes meghallgatás egyik eszköze, ha

ítélkezés nélkül – saját szavainkkal – összefoglaljuk a

beszélő mondanivalóját.



6
Fogj össze 

másokkal!

• A vadludak csoportosan, V alakban szállnak. Osztoznak

egymás légáramlatában, váltogatják a vezetői pozíciót,

gágogással biztatják egymást, a sérülteket pedig

támogatják, így sokkal tovább jutnak, mint ha egyedül

repülnének.

• A csapatmunka, a különbségek értékelése, elfogadása,

a kreatív összefogás az emberek teljesítményét is

megsokszorozza.

• Az igazi csapatmunka olyan, mint egy nagyszerű

zenemű. Szólhat az összes hangszer egyszerre, mégsem

versenyeznek egymással.

• Az eredményes csapatmunka megkívánja a probléma

meghatározását, a másik megértését, a saját

gondolataink megosztását, az ötletelést, és a legjobb

megoldás kiválasztását.



7
Adj időt a 

pihenésnek, 

az énidőnek!

o Ha a favágó sajnálja az időt arra, hogy megélezze a fűrészt,

háromszor tovább húzza a munkát.

o Az egyensúlyhoz négy szinten kell feltöltődnünk:

o a fizikai dimenzióban (testmozgás, egészséges étkezés,

pihenés),

o az értelmiben (olvasás, tanulás, képességek fejlesztése),

o az érzelmiben (mások szolgálata, nevetés),

o illetve a lelkiekben (csend, ima, napló).

o Ha ezek a maximumon vannak, akkor a teljesítményed is az

lesz!



A 7 jó tanács, életbátorságra tanít a bizonytalanságban.

Az építkező és eredményes életvezetésre mutat.

Kiválóságra törekvésre buzdít, egyéni felelősségvállalásra mutat, proaktív életvezetésre tanít.

Legpozitívabb üzenete a tudatos együttműködés, a csapatmunka, a közös siker, a

kölcsönösség, az életünk alkotó tervezése és céltudatos vezetése az önmagunkhoz képest

legjobb eredmények elérésével.

Tudd!

„A fenekeden ücsörögve csak fenéknyomot hagyhatsz az idő homokjában.”

/Bob Moawad/



A 7 tanács megfogadása segít abban, hogy a lehető legjobb emberré válj, hogy szerethető 

légy, hogy harmóniában élj önmagaddal, hogy kapcsolatban élj, hogy építsd

önbecsülésedet, hogy határozott filozófiával, építkező munkával, célkitűzéssel, építkező és 

eredményes életvezetéssel megtaláld a helyed ebben a bizonytalan világban is.

Feladat:

Kérlek, válaszolj a kérdésekre és írd meg nekem a KRÉTA Házi feladat oldalán!

1. Proaktív vagy reaktív vagy?

2. A négyféle embertípus közül, melyikbe tartozol?

3. Csapatjátékos vagy, vagy magányos harcos?

4. Melyik hallgatási stílus jellemző rád?

5. Törekszel az egyensúlyra?

Ha a fentieket elolvastad, a válasz egyszerű lesz. Jó munkát kívánok!

Forrás: Sean Covey: A kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása; Harmat kiadó, 2018.


