PTE AOK MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
ORVOSI OKTATÁSFEJLESZTÉSI
ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANSZÉK

HOGYAN LEHET SEGÍTSÉGÜNKRE A
„7 SZOKÁS” JÁRVÁNYHELYZETBEN?
Kedves 7 szokás Barátok!
Elérkezett a 7. hét, és az a szokás, amely keretezi az előző hatot, s amely nélkül azok nem is
valósíthatóak meg. A napi megújulás szokása az Élezd meg a fűrészt!® elnevezést viseli.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt hetekben! Reméljük, hogy sikerült felidézni a
tréningen hallottakat, és előre tudtatok lépni a szokások alkalmazásában is.
Mindannyiótoknak, szeretteiteknek, munkatársaitoknak nagyon jó egészséget kívánunk!
A 7 szokás trénerei,
Birkás Béla, Faubl Nóra, Füzesi Zsuzsanna, Gács Boróka, Hartung István, Varga Zsuzsanna

7. szokás: Élezd meg a fűrészt!®

Ne felejtsük el, hogy minden krízis
egyben lehetőség is a személyes
fejlődésre és növekedésre. Nem
„kell” hogy mindenáron nyugodtnak
és optimistának érezzük magunkat.
Az a fontos, hogy tisztában legyünk
szükségleteinkkel, a megküzdési
képességünkkel és nyitottak legyünk
új módszerek tanulására.

7. szokás: Élezd meg a fűrészt!®

Javasolt feladat
Az alábbi oldalakat javasoljuk használatra,
hogy megújuljatok a
7. szokás gyakorlása révén!
• https://nyitottakademia.hu/mindfullness?fbclid=I
wAR119Kr1uOAJnmmRYNcy7al1jfYocZ7O9SUQz0eSLIB5pWoao
bmtigll3I
• https://gallerypsziche.blog.hu/tags/Stabiliz%C3
%A1ci%C3%B3

7. szokás: Élezd meg a fűrészt!®
Ne feledjétek!
Sok a feladatotok, de szakítsatok
időt magatokra is. Ez nem
önzőség, hanem befektetés: saját
magatokba és munkatársaitok,
szeretteitek jóllétébe is.
Ha Ti jól vagytok, a körülöttetek
lévők is jól lesznek.
Bánjatok jól magatokkal!
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