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Kedves 7 szokás Barátok!

Együtt voltunk tavasszal, amikor hirtelen

mindannyiunk élete megváltozott, és együtt
vagyunk most is, amikor elindul az

#ÚJRATERVEZÉS COVID-19 nélkül, vagy annak
árnyékában. Ehhez az újratervezéshez

szeretnénk segítséget, kapaszkodót adni.
A feladatokból annyit végeztek el, amennyire

most készen álltok. Mivel ez alkalommal nem
hetente küldjük ki a feladatokat, akkor

veszitek elő ezt a felhasználóbarát módon

nyomtatható újratervező kis füzetet, amikor
csak szükségét érzitek.
Alkotó, izgalmas #Újratervezést kívánunk. Természetesen 7 szokás módra😊.
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„Aki gondolatot vet, tettet arat; aki tettet vet, szokást arat; aki szokást vet, jellemet
akar; aki jellemet vet, sorsot arat.”
(Samuel Smiles)

AZ EREDMÉNYESSÉG PARADIGMÁI ÉS ALAPELVEI
Emlékszel? Hogy volt?
 Az érési folyamat fázisait végig nézve hol állsz most a pandémia előtti időhöz viszonyítva?


A függőségből a függetlenségig (egyéni győzelem) és a kölcsönös függésig (közös
győzelem) vezető úton voltak-e visszaeséseid, vagy néhány szokásban inkább
megerősödtél? Írd fel magadnak, miben érezted, hogy továbbra is „nagyon jó vagy” és
miben, hogy inkább „megcsúsztál”, elbizonytalanodtál? Mit gondolsz, ez utóbbinál hogyan
tudnád „újratervezni” a szokáshoz tartozó viselkedésedet?



A „látom-teszem-kapom” kör alapján tapasztaltad-e, hogy a paradigmáid befolyásolták a
viselkedésedet és a kapott eredményeidet?

Feladat: Írj le magadnak néhány ilyen esetet.
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Amiben megerősödtem, amit jól csináltam:

Amiben elbizonytalanodtam, amit újra kell gondolnom:

Mit fogok tenni, hogy ezek a dolgok megváltozzanak?
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„A szokás erősebb, mint az ok.”
(Santayana)

1. SZOKÁS – „LÉGY PROAKTÍV” ®
Emlékszel? Hogy volt?
 Hogyan éreztél? Szabadon dönthetsz és felelős vagy a saját életedért pandémia idején is?
Vagy teljesen kiszolgáltatottnak érezted magad? Mi dominálta az érzéseidet?
 Tudtál-e „rést” tartani, hogy a megfelelő választ adhasd magadnak és másoknak vagy
éppen az adott helyzetre?
 Hányszor mondtad naponta, hogy „azabaj…”? Jobb lett ettől bármi?
 Képes voltál-e a befolyásolási körödre koncentrálni, vagy elvesztél az érdekeltségi körben?
 Miben tudtál a környezetedben átalakító személlyé válni? Nem kell nagy hőstettre
gondolnod, elég ha emlékszel néhány pozitív helyzetre, amiben kivívtad mások
elismerését, megbecsülését. Egy kollégáét, egy hallgatóét, a gyermekedét (mert
megoldottad a másodikos matek feladatot). Minden aprónak tűnő cselekedetedre
nyugodtan légy büszke.

Feladat: Életkerekem akkor és most

„Utólag könnyű okosnak lenni”
(közmondás)
Tekintsünk vissza a járványhelyzet időszakára, figyeljünk önmagunkra egy objektív szemüvegen
keresztül. Vizsgáljuk meg, hogyan változtak paradigmáink életünk legfontosabb területein. Adjunk
magunknak esélyt arra, hogy a krízisből hosszú távon fejlődni tudjunk.
Az életkerék 8 szelete reprezentálja az életed 8 fontos területét. Nyugodtan változtass meg,
válassz szét, vagy nevezz át kategóriát, ha úgy érzed, hogy így megfelelőbb és jobban kifejezi,
hogy mit jelent számodra az egyensúly az életedben. Idézd fel önmagadat a COVID-19 előtti, a
krízis alatti, és a mostani állapotodban.
Először emlékezz vissza a járványhelyzet előtti időszakra. A kerék közepét vedd 1-nek, a szélét
10-nek és jelöld be, hogy milyen szinten voltál elégedett életednek azzal az adott területével. Az
1-es azt jelenti, hogy semennyire, a 10-es azt, hogy nagymértékben. Rajzolj egy egyenes vagy
görbe vonalat a megfelelő szinthez. A kör új kerülete, illetve a beszínezett terület reprezentálja az
akkori állapotodat. Ezután készítsd el az életkerekedet a mostani, jelen időszakra vonatkozóan is!
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Életkerekem a járvány előtt

Életkerekem a járvány után (most)
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 Mit veszel észre, ha megnézed az általad megrajzolt „Életkerekeket”?
 Idézz fel 1-1 paradigmádat az életkerék minden szeletéhez! Van-e olyan, amely változott
az elmúlt néhány hónap során?

Paradigmám a járvány előtt

Paradigmám a járvány után

Párkapcsolat

Szociális környezet

Egészség

Anyagiak

Személyes fejlődés

Karrier

Fizikai környezet

Kikapcsolódás
Egyéb, éspedig
…………………
Egyéb, éspedig
…………………
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„A fájdalmunkat nem mások viselkedése okozza, hanem az arra adott saját válaszunk.”
(Stephen R. Covey)
Feladat: Mondatméregtelenítő kúra
Előfordulhat és természetes is, hogy ezután a megterhelő időszak után (és egy bizonytalannak
tűnő időszak előtt) vannak olyan gondolataid, melyeket nehezebb pozitívvá formálnod. Jegyezd fel
ezeket, és vesd alá magad a mondatméregtelenítő kúrának!
Első gondolat korábban,

és a „méregtelenítés” után:

Második gondolat korábban,

és a „méregtelenítés” után:

Harmadik gondolat korábban,

és a „méregtelenítés” után:

Most jobb? Ha nem, akkor még nem szívből jött 😊. Gyakorold naponta! Menni fog!
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„Ahhoz, hogy jó dolgokat tehess az életben, először tudnod kell, hogy ki vagy,
és mi ad értelmet az életednek.”
(Paula Browniee)

2. SZOKÁS – „TUDD ELŐRE, HOVÁ AKARSZ ELJUTNI” ®
Emlékszel? Hogy volt?
 A cselekvés előtt határoztam meg a célt (hogy mit miért teszek).
 Átnéztem a személyes küldetésnyilatkozatomat, és ha úgy éreztem, hogy az adott
élethelyzetem másról szólt, változtattam rajta.

(Vallomás az #Újrakezdés füzet szerkesztőitől: mi sem a Marson voltunk a pandémia idején, de
azért megkérdezzük, hátha nektek sikerült eszerint eljárnotok😊.)

„Másokat kiismerni bölcsesség, önmagunkat megismerni megvilágosodás.”
(Lao Ce)

Feladat: A legjobb önmagam
Az előző feladatban végiggondoltad, hogy hogyan változtak paradigmáid az életkereked alapján.
Most itt az idő, hogy újra „rést tarts”, és végiggondold, hogy ezeket hogyan fogod felhasználni a
jövőben, hogy a legjobb önmagad lehess?
Tegyük fel, hogy 10-20 év múlva, vagy nyugdíjas korodban meghívnak az általános iskoládba,
hogy mesélj a nyolcadikosoknak az életedről, mert úgy tűnik, hogy jó példát adhatsz arról, hogyan
lehet kitejesedett életet élni egy krízis után is. Szükség lesz a fantáziádra! Képzeld magad oda a
gyerekek közé, talán saját unokád is ott figyel rád büszkén. Gondold végig, miket mesélnél nekik!
Képzelj el magadnak egy élettörténetet 2020-tól egy-két vagy akár három évtized távlatában.
Olyan legyen, amivel elégedett vagy, amiben megtörténik az, amit szeretnél. Szánj erre elég időt,
hogy a fejedben lejátszd a beszéded. Mik voltak azok az erőforrások, értékek, viselkedésmódok,
hozzáállás stb., amik lehetővé tették, hogy megjelenjenek ebben a történetben? Mit kell tenned
azért, hogy ezek meg is valósuljanak? Ha úgy könnyebb, a szerepeid alapján is végigkövetheted a
jövendő évtizedeket.
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Írj szabadon, ahogy jönnek a gondolataid. Most magadnak írsz!

Ne feledd: Egy bizonytalan világban élünk, de e bizonytalanság közepette az értékeink, a
legfontosabb céljaink iránytűként szolgálnak, és magabiztossá tesznek bennünket. Minden mást
rugalmasan alakíthatunk, azért hogy alkalmazkodjunk a kihívásokhoz. Az adaptivitás, az
alkalmazkodóképesség nem mond ellent a 2. szokásnak. Például, ha a folyamatos fejlődés az
egyik alapértékünk, akkor a tanulási agilitásunk (gyors, intelligens reagálókészség új helyzetekhez
stb.) nagyon jól kapcsolódik ehhez. Ha azonban a gyors meggazdagodás – amely az adott
körülmények változására rendkívül érzékeny – az egyik legfontosabb értékünk, akkor egy válságos
helyzetben érdemes átnézni a küldetésnyilatkozatunkat, és lehet, hogy módosítani kell rajta.
Bármilyen szokatlan helyzettel is találkozol…

„Az egyetlen, aki megállíthat álmaid megvalósításában, nem más, mint önmagad.”
(Tom Bradley)
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„Irányítsd Te az életed – különben másvalaki fogja.”
(Stephen R. Covey)

3. SZOKÁS – „ELŐRE A FONTOSAT!” ®
Emlékszel? Hogy volt?
 A legfontosabb dolgokra fókuszáltunk, vagy azt sem tudtuk, hogy a sürgősek közül melyek
a legsürgősebbek? Nálatok is káosz uralkodott a kezdetekben a szokatlan és bizonytalan
helyzet miatt, és azt sem tudtátok mihez kapjatok? (A leggyakoribb kérdés nálunk –

Shakespeare után szabadon – az volt: to do or not to do? 😊)

 Mi segített nekünk a pandémia (kényszerű bezárkózás, home office stb.) idején? Hát
persze, hogy a heti tervezés – legalábbis ezt jeleztétek vissza a legtöbben!
 És mi segített megtartani mindezt, felülkerekedni a káoszon? Az, ha önmagunkhoz hűek
tudtunk maradni a legnehezebb pillanatokban. Ha tudtuk, hogy merre tartunk… és ehhez
még tervezni is tudtunk!
Feladat: Érték-rend
Az életkereked segítségével gondold végig, hogyan változott az értékrendszered az elmúlt néhány
hónap során. Írd le, melyek voltak a legfontosabb értékeid (sorrendben) a járvány előtt és most
melyek azok! Nyolcnál többet NE nevezz meg! Fontos, hogy lépésről lépésre kövesd az
instrukciókat!
Értékeim akkor

Értékeim most

%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Mit veszel észre? Van különbség?



Most tekints vissza az elmúlt hetedre, és tippeld meg, hogy az időd nagyjából hány
százalékát töltötted az adott (jelenlegi) értéknek megfelelően (a táblázat utolsó szürke
oszlopa). (Pl. nekem fontos az egészség, de az elmúlt héten nem sportoltam, emiatt ez
alacsony százalékot kapna. Ugyanakkor szedek vitamint, ami miatt mégis magasabb lesz a
százalék.)



Az értékek fontos dolgok, de egyszerre nyolcnak nehéz megfelelni. Ezért most menj vissza
a táblázathoz, és húzd ki azt a kettőt, ami a legkevésbé fontos.



Maradt egy ötös listád. Ez még mindig sok lehet, húzz ki még kettőt.



A három már kezelhető szám, de hogy megtudd, mik a valóban fontos dolgok számodra,
húzz ki még egyet közülük.



Megtaláltad a jelenleg számodra legfontosabb két értéket! Most arra kérünk, hogy nézd
meg az időszázalékot. Mit látsz? Milyen tanulságot tudsz megfogalmazni ebből a
tapasztalatból önmagad számára? Gondold végig, és írd le magadnak. Hogyan tovább?
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„A tetteink mutatják meg, mi fontos igazán számunkra.”
(Mahatma Gandhi)

Feladat: Csináld gyakrabban!
Az elmúlt hetekben, hónapokban kialakult valamilyen új tervezési gyakorlatod? Ha igen, írd le, és
ha „normál időkben” is jól működik, csináld gyakrabban! Ne sajnáld erre az időt, mert a
fegyelmezett megvalósítás fontos az eredményességedhez!
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„Úgy cselekedj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled is cselekedjenek.”
(Stephen R. Covey)

ÉRZELMI BANKSZÁMLA ÉS
4. SZOKÁS – „GONDOLKODJ NYER-NYERBEN!” ®
Emlékszel? Hogy volt?
 Eszedbe jutott-e a bőségszemlélet az elmúlt hetekben?
 Volt-e alkalmad gyakorolni a figyelmességet (hogy odafigyelj mások érdekeire) vagy a
bátorságot (hogy kifejezd a sajátodat)?
 Szem előtt tudtad-e tartani mások érdekeit és a sajátodat egyaránt, ha közös
cselekvésekről volt szó?
 Milyen nyer-nyer egyezségeket tudtál kötni akár a munkatársakkal, akár a családtagokkal?
Olyan igaziakat, nem csak nyögvenyelős kompromisszumokat. Amiket a „szívedben is
aláírtál”?

Feladat: Elme-térkép +
Olvasd el az utóbbi két hónap e-mailjeit, üzeneteit (viber, facebook stb.). Írd fel mindenkinek a
nevét egy papírra oly módon, hogy a saját neved körül rendezd el ezeket a neveket, szimbolikus
távolságra. Aki a legközelebb áll hozzád azt közelre, aki a legtávolabb, azt távolabbra helyezd.
Használd a távolságokat, és bármilyen más módot, (vastagított vonal, szaggatott vonal, színes
vonal stb.) hogy jelöld, miként vannak ők most körülötted.
 Húzd alá a hozzád közel állóknak, vagy azoknak a nevét, akik valamilyen szempontból
fontos szereplők az életedben (valamilyen módon hatnak rád, a gondolataidra, az
érzéseidre, a jelenedre).
 Karikázd be azok nevét, akikkel rendezetlen a kapcsolatod, akikkel kihívásaid vannak a
mindennapjaidban.
Mit veszel észre az ábrádból? Mennyire van összhangban az ábra az eddig megfogalmazott
elvekkel (bőségszemlélet, figyelmesség, bátorság), a tanulságokkal, a változási folyamatokkal?
 Ki az, akivel megerősödött vagy éppen gyengült a kapcsolatod az elmúlt hónapok alatt?
 Kinek a nevét szeretnéd közelebbre húzni?
 Mit kellene tenned, hogy ez megvalósuljon? Egészítsd ki a térképedet azokkal a tervekkel
és tettekkel, melyek a nyer-nyer céljaid eléréséhez szükségesek!
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„Amikor emberekről van szó, a gyors lassú, a lassú pedig gyors.”
(Stephen R. Covey)
Feladat: Nyer-nyer megállapodás
Köss nyer-nyer megállapodást főnököddel, vagy beosztottaddal, esetleg valamelyik
családtagoddal a COVID-19 kapcsán kialakult új paradigmáid mentén.
Ehhez gondolj egy olyan aktuális problémás szituációra, ahol szükséged lehet a T-táblázat*
használatára. Próbáld meg kitölteni. Szervezz megbeszélést annak érdekében, hogy megvitassátok
a fenti problémát. Cselekedj a befolyásolási körödben ennek felszámolása érdekében.

Mi nekem a nyer?

Mi a másik félnek a nyer?

*Ha nem emlékszel a T táblázatra, vedd elő a Kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása
munkafüzetet és lapozz a 104. oldalra.
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„A kulcs mások megértéséhez önmagunk megértése”
(Helen Williams)
„Aki a dolognak csak a ráeső részét ismeri, az igen keveset tud róla.”
(John Stuart Mill)

5. SZOKÁS – „ELŐSZÖR ÉRTS, AZTÁN ÉRTESD MEG MAGAD!” ®
Emlékszel? Hogy volt?


Tudtál az elmúlt hetekben empatikusan figyelni másokra? Akár egy teams értekezleten
„ültél”, akár a saját konyhádban a családtagjaiddal? Vagy akár magaddal mennyire voltál
megértő?



És te hogyan tudtad megértetni magad másokkal?

Feladat: A másik cipőjében
Válassz ki az előző térképedről (15. oldal) egy olyan személyt, akivel nehézségeid vannak. Képzeld
el, hogy egy napra az ő cipőjében jársz. Képzeld el minél részletesebben hogyan érezhet, mivel
töltheti egy napját. Ezután képzeld el, hogy naplót ír. Mit írna a naplóba önmagáról?

Ha nagyon nehéz ez a feladat, nem jön szívből a „másik cipőjében való járás”, tedd félre, és
próbálkozz vele másnap. Ha akkor sem sikerül, mert nagyon megbántott, vagy felzaklatott,
gondolj rá együttérző szeretettel és bocsáss meg neki. Neked lesz könnyebb!
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„Egyedül milyen keveset tehetünk, együtt viszont milyen sokat”
(Helen Keller)

6. SZOKÁS – „TEREMTS SZINERGIÁT!” ®
Emlékszel? Hogy volt?
 Örültél, ha különbséget fedeztél fel a saját és mások véleményében? Őszintén!? 😊
 Ha igen, miért?
 Sikerült megalkotnotok valami új alternatívát az együttműködésetekben? Legyen szó
munkatársi viszonyról vagy családról.
Feladat: A csapat
Hogyan lehet előnyt kovácsolni a helyzet adta különbségekből? Talán elcsépeltnek hangzik, de:
„minden rosszban van valami jó”. Ugyanannak a dolognak, helyzetnek többféle jelentést,
értelmezést is adhatunk. Érzelmileg intenzíven megmozgató helyzetekben azonban hajlamosak
vagyunk arra, hogy az értelmezések és jelentések közül a legnegatívabbat válasszuk ki, ami
viszont akadályozhat minket az együttműködésben és a problémamegoldásban. Éppen ezért,
ilyenkor segíthet, ha megállunk egy pillanatra, megvizsgáljuk, hogy mi is történik egy másik
nézőpontból, és tudatosan arra (is) gondolunk, mi az, amiért hálásak lehetünk az adott
helyzetben. Ezáltal mozgósítani tudjuk (akár a már rég elfeledett) erőforrásainkat és a változásra
kihívásként, a különbségekre értékként tudunk tekinteni.
Mi az, amiért te hálás vagy?


Idézz fel az elmúlt hónapokból, ha lehet minden hónapból egy-egy eseményt, amit
nehezen éltél meg. Nevezd meg az eseményt, és idézd fel azt is, hogy milyen érzéseket,
gondolatokat váltott ki belőled!



Adj a hónapoknak nevet, az alapján, ahogy visszaemlékszel rájuk, és végül írd mellé („Amit
tanultam belőle”), hogy mi volt az egyes hónapok tanulsága! Gondold végig, hogy a
körülötted lévők (családod, barátaid, kollégáid stb.) mit „adtak” neked? Akár az ő
segítségükkel, akár egyedül, milyen új erőforrásodat, képességedet fedezted fel
magadban?



Végül, nézd át, hogy milyen tanulságokat, erőforrásokat írtál fel, és foglald össze
magadban, hogy mi lett az elmúlt hónapok „csapatmunkájának” eredménye?

Játssz tovább ezzel a gondolattal: tervezd meg, hogy a következő hónapokat hogyan fogod
bevonni a közös játékba! Milyen kihívást jelentő események várnak rád? Várhatóan milyen
tanulságokkal szolgálnak majd? Hogyan tudnál a leginkább együttműködni a körülötted
lévőkkel?
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„Az emberek nem a dolgoktól félnek, hanem attól, ahogy látják őket.”
(Epiktétosz)

Hónap

Név

Esemény

Amit tanultam/tanulni
fogok belőle

Március

pl. Makacs
március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Január

Február
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„Tartsd magad tisztán és fényesen: te vagy az ablak, melyen keresztül a világot nézheted.”
(George Bernard Shaw)

7. SZOKÁS – „ÉLEZD MEG A FŰRÉSZT!” ®
Emlékszel? Hogy volt?
 Sikerült a személyiséged minden dimenziójában (testi, lelki, értelmi, spirituális) napi
győzelmeket aratnod?
 Miben igen, és miben nem?
 Mi segített, és mi akadályozott?
 Az akadályok valósak, megváltoztathatatlanok voltak?
 Mi az ami új volt, és úgy gondoltad, hogy ezt a későbbiekben, „normális időkben” is meg
szeretnéd tartani?

Feladat: Energiahordóm
Ahhoz, hogy lehetőség szerint a jövőben minél harmonikusabban teljenek a napjaid, képzeld el,
hogy egy következő szintre szeretnéd emelni a működésedet.
 Először vizsgáld meg a saját „energiahordódat”! Melyik területen lenne szükséged
töltődésre?
 Nézzük meg, hová tudnál olyan tevékenységeket beilleszteni, amiben meg tudod élni a
saját motivációidat és újratöltődhetsz.
 Mit tudnál tenni azért, hogy feldobd a napjaidat, és biztosítani tudd a magad számára a
változatosságot?
 Mi az, amit az eddig bevezetett szokások közül a legjobban élvezel?
 Mi az, amit még nem kezdtél el, de ki szeretnéd próbálni a saját feltöltődésedért?
Írj nyugodtan az ábrába, az „energiahordódba”. Figyeld hogyan telik és hová kéne még tölteni,
hogy minden dimenziódban „jól legyél”.
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Kedves 7 szokás Barátunk!

A krízis életünk szükségszerű velejárójaként személyiségünk fejlődésének hajtóereje lehet. Az új
feladatok igényelte megküzdés során folyamatos érésen és fejlődésen megyünk keresztül, mely a
személyiség erősödésének és magasabb szintű újraszerveződésének lehetőségét is magában rejti.
Mindez a közösségekre, szervezetekre is igaz.
A krízis, definíció szerint „egy olyan, külső események hatására kialakult lélektani állapot,
amelyben az egyén a lelki egyensúlyát súlyosan veszélyeztető körülményekkel kerül szembe, és
ezek közelsége mindennél fontosabb pszichológiai problémává válik a számára. Ezeket a
problémákat sem elkerülni, sem az adott időben, illetve a rendelkezésére álló, szokványos
problémamegoldó eszközeivel megoldani nem tudja, melynek következtében a régi megküzdési
stratégiák helyett új eszközök elsajátítása válik szükségszerűvé”.
Egyszerűbben: minden krízishelyzet magában hordozza a pozitív kimenetel, a megújulás, valamint
a negatív irányú változás lehetőségét is!
Szerencsések vagyunk, mert van egy olyan gondolkodásmód és ehhez kidolgozott eszközrendszer
a kezünkben, amely segíthet abban, hogy egyénileg és szervezetileg is eredményesek legyünk és
elégedettséget, örömöt találjunk a munkánkban és a magánéletünkben egyaránt.
Mindennek megvan a maga ideje. Most az újratervezésnek, de ebben „az a jó”, hogy mi nem a
nulláról indulunk.

„A trükk az, hogy elfogadd azt, ami jóvá tesz!”
(James Baldwin)

A szokások gyakorlása jobbá tesz!
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