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Kedves Olvasó! 

 

 

Köszönöm! Hálás vagyok, hogy itt vagy, követsz és velem tartasz nap mint nap! Egy olyan pozitív 

útra léptél, amely a teljesebb mindennapok felé vezet, gratulálok! 

 

Ez a néhány oldalas kézikönyv a siker pszichológiája témájában íródott, azzal a céllal, hogy egyfajta 

bevezetőként szolgáljon a sikeres emberek világába. Azokéba, akik boldogan kelnek fel reggelente, 

örömmel végzik munkájukat, mert azzal foglalkoznak, amit szeretnek, kiteljesedett érzelmi 

kapcsolataik vannak, van elég idejük arra, hogy odafigyeljenek a legegyszerűbb testi- és lelki 

szükségleteinkre, mint például megfelelő hosszúságú alvás és pihenés, tudatos táplálkozás vagy 

önismeretünk és önbecsülésünk fejlesztése.   

 

A sikernek sok összetevője ismert, és talán kijelenthető, hogy nincs olyan személy, akinek az élet 

minden területe sikeres, azonban mégis, ha ezen területek nagyobb többségben „rendben” vannak, 

az segíthet boldogságunk megalapozásában. Azonban éppen ezért fontos megjegyezni, hogy a siker 

nagyon relatív, mindenkinek a múltjához és a jelen élethelyzetéhez viszonyítva lehet csupán 

értelmezni! 

 

Az alábbi néhány oldalon összegyűjtöttem néhány fontos tudásanyagot a siker- és a teljesítmény 

pszichológiája témában, hogy átadhassak olyan hasznos információkat, amelyek segítenek 

megérteni, hogy egyesek miért „sikeresebbek” másoknál.  

A kézzel fogható gyakorlatok elvégzésére pedig bátorítalak! Ne feledd, ezt nem kell másnak 

megmutatnod! Nincsenek jó és rossz válaszok, csak olyanok, amelyekből fejlődhetünk és 

tanulhatunk, éppen ezért kérlek, hogy legyél magaddal teljesen őszinte!  

 

Jó olvasást, tanulmányozást, és kívánom, hogy gazdagodj ez a kis kézikönyv által!  

 

   
 

Sebestyén Balázs, a Psycholife alapítója 

 

 

 

Ui.: Ha bármi kérdésed, észrevételed merülne fel az anyag olvasása közben, kérlek, keress a 

contact@psycholife.hu e-mail címen. Örömmel veszem, ha adsz bármilyen visszajelzést, vagy 

megosztod saját gondolataidat is.  

 

 

mailto:contact@psycholife.hu
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„A siker az, ha szereted magad, szereted, amit csinálsz és ahogy 

csinálod.” 

Maya Angelou, regényíró 

 

 

 

A SIKER 7 ÖSSZETEVŐJE 
Kezdjük ezt a kis összefoglalót a siker 7 legfőbb összetevőjével.  

 

 

1. Lelki nyugalom (béke, nyugalom, elégedettség, derű, szabadság). A lelki nyugalom 

azért fontos, mert hiányában nem tudunk örülni, bármilyen sikeresek is vagyunk.  

 

Hogy érzed, mennyire vagy lelkileg nyugodt? (1=”Egyáltalán nem”; 10=”Teljes mértékben”)  

 
1 – 2 – 3 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

 

Miért azt a számot jelölted meg? Bátorítalak, hogy írd le magadnak néhány mondatban!  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 

Ha a skála alsó felét jelölted meg, hogyan tudnád ezt fejleszteni?  

 ............................................................................................................................................................... .......................... 

 ............................................................................................................................................................... .......................... 

 ............................................................................................................................................................... .......................... 

. .............................................................................................................................................................. .......................... 

 

 

 

2. Egészség, energia (mentesség a rosszulléttől, fájdalomtól, betegségtől, 

gyengélkedéstől; életerő) 

 

Milyennek érzed energiaszinted? (1=”Egyáltalán nem jó”; 10=”Kiváló”)  

 
1 – 2 – 3 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

 

Miért azt a számot jelölted meg? Bátorítalak, hogy írd le magadnak néhány mondatban!  

 .............................................................................................................................................................. ....................... 

 .............................................................................................................................................................. ....................... 

 .............................................................................................................................................................. ....................... 
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Ha a skála alsó felét jelölted meg, hogyan tudnád ezt fejleszteni?  

 .............................................................................................................................................................. ...................... 

 .............................................................................................................................................................. ...................... 

 .............................................................................................................................................................. ...................... 

 

 

 

3. Érzelmi kapcsolatok (képesség a hosszú távú érzelmi kapcsolat létesítésére és 

fenntartására, képesek vagyunk szeretni és szeretve lenni) 

 

Milyennek érzed érzelmi kapcsolataidat? (1=”Egyáltalán nem jó”; 10=”Kiváló”)  

 
1 – 2 – 3 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

 

Miért azt a számot jelölted meg? Ha van kedved, írd le magadnak néhány mondatban!  

 .............................................................................................................................................................. .......................... 

 .............................................................................................................................................................. .......................... 

 .............................................................................................................................................................. .......................... 

 

Ha a skála alsó felét jelölted meg, hogyan tudnád ezt fejleszteni?  

 .............................................................................................................................................................. .......................... 

 .............................................................................................................................................................. .......................... 

 .............................................................................................................................................................. .......................... 

 

 

4. Anyagi függetlenség (elegendő pénz ahhoz, hogy ne kelljen a hiánya miatt aggódnunk). 

A pénz fontos, hiszen el kell jutnunk odáig, hogy elménk figyelmét más, magasabb 

rendű dolgokra (mint pl.: kapcsolataink, egészségünk, érzelmi- és testi életünk 

gazdagítására) fordíthassuk.  

 

Mennyire vagy elégedett anyagi helyzeteddel? (1=”Egyáltalán nem jó”; 10=”Kiváló”)  

 
1 – 2 – 3 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

 

Miért azt a számot jelölted meg? Ha van kedved, írd le magadnak néhány mondatban!  

 .............................................................................................................................................................. ........................ 

 .............................................................................................................................................................. ........................ 

 .............................................................................................................................................................. ........................ 

 

Ha a skála alsó felét jelölted meg, hogyan tudnád ezt fejleszteni? Az egyik kreatív ötletelés 

módszerét, a brainstormingot (a módszer lényege, hogy az ötletelés folyamán nincs jó vagy 

rossz válasz, előzetes elbírálás, értékelés nélkül minden felmerülő gondolatot írjunk le)  

felhasználva gondold át, hogyan tudnál több bevételhez jutni? 

 .............................................................................................................................................................. ....................... 

 .............................................................................................................................................................. ....................... 
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 .............................................................................................................................................................. ....................... 

 

 

 

5. Méltó célok és ideálok (életünk értelmét és célját adják). Victor E. Frankl, a 

humanisztikus pszichológia egyik atyja, így fogalmazott: „Mint emberi lényeknek 

szükségünk van értelmes célokra, a fontosság érzésére.” Tudnunk kell, hogy miért 

kelünk fel reggel, és mi az értelme annak, amit nap mint nap teszünk.  

 

Gondold át, és írd le életed értelmét és a vezető ideálokat, gondolatokat.  

 .............................................................................................................................................................. .......................... 

 .............................................................................................................................................................. .......................... 

 .............................................................................................................................................................. .......................... 

 .............................................................................................................................................................. .......................... 

 .............................................................................................................................................................. .......................... 

 .............................................................................................................................................................. .......................... 

 .............................................................................................................................................................. .......................... 

 .............................................................................................................................................................. .......................... 

 

 

 

6. Önismeret, megértés. Az önbecsülésünk és mélyebb megértése a bennünk zajló 

folyamatoknak, vagyis annak, hogy kik vagyunk és miért tesszük azt, amit.  

 

 

7. Önmegvalósítás képessége és eredménye. A szükségletek hierarchiája piramis 

(Abraham Maslow) csúcsa. Az önfeledtség, a szárnyalás, a teljes flow állapota, amikor 

úgy érezzük, hogy minden rendben van. Az az érzés, hogy bármivé válhatunk, amivé 

csak szeretnénk, és ehhez minden nap közelebb és közelebb kerülhetünk.  
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     Te a piramis melyik fokán érzed magad?  

       .............................................................................................................................................................................................  

       .............................................................................................................................................................................................  

       .............................................................................................................................................................................................  

 

 

      Hogyan tudnál tovább fejlődni?  

         .............................................................................................................................................................  

         .............................................................................................................................................................  

         .............................................................................................................................................................  

         .............................................................................................................................................................  

         .............................................................................................................................................................  

 
 

 

 

A TARTÓS SIKER 
Egy népszerű tanulmány szerint (Laura Nash & Howard Stevenson) életünk során négy területen 

(Önmagunk, Közösség, Munka és Család) kell fenntartható, maradandó sikerre törekednünk. Ezek 

mindegyékben meg kell vizsgálnunk 4 létfontosságú összetevőt (boldogság, szellemi hagyaték, 

teljesítmény, jelentőség), amelyek szükségesek az örömteli, tartós sikerhez.  

 

 

 

 
 

 

 

 

A táblázat megfelelő helyére írd be, hogy egy 1-től 10-ig (1=”Egyáltalán nem vagyok elégedett”; 

10=”Teljesen elégedett vagyok”) terjedő skálán mennyire vagy elégedett a jelenlegi élethelyzetedben? (Ha 
a skála alsó felét írtad le, bátorítalak, hogy gondold át, hogyan tudnál fejleszteni ezen (csak címszavakban).  
 

Önmagunk 
(személyiség, elménk, 
testünk és szellemünk)

Munka (Karrier, 
anyagi javak)

Család (háztartás, 
családdal kapcsolatos 
mindeenapi teendők)

Közösség (barátok, 
ismerősök, szocális 

háló)

Boldogság (általános 
szubjektív boldogság)

Teljesítmény (általános, 
másokhoz és 

önmagunkhoz viszonyított 
teljesítmény)

Szellemi hagyaték 
(értékeink és 

eredményeink, amelyeket 
jobbá teszik mások életét)

Jelentőség (számunkra 
fontos személyekre pozitív 

hatásgyakorlás)
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 Boldogság Szell. hagy. Teljesítmény Jelentőség 

 
Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

 
Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

 
Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

 
Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

Elégedettség.............. 

Hogyan?...................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 
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A SIKERES EMBEREK JELLEMZŐI 
Pszichológiai kutatások tanulmányozták a kiemelkedően sikeres embereket és tulajdonságaikat. 

Néhány kutatócsoport eltérő eredményeket talált, azonban a többség egyértelműen ugyanazokat a 

jellemzőket emelte ki.  

 

• Szenvedélyesség. Sokszor a siker fő mozgatórugója az ellenálhatatlan belső vágy, az 

elkötelezettség, elszántság, tehát az, hogy érzelmileg mennyi energiát fektetünk abba, hogy 

elérjük vágyainkat.  

 

• Irányítás. Régi igazság, hogy saját életünkért, így mind sikereinkért, kudarcainkért mi 

vagyunk a felelősek. Fontos, hogy vegyük kezünkbe az irányítást, és kezdeményezzünk. 

 

• Általános pozitív világszemlélet és attitűd. Az általános optimista beállítódás bőséges 

energiát biztosít számunkra, elősegítve eredményeinket. Ha szokásunkká tudjuk tenni ezt a 

hozzáállást, az segíteni fog túljutni a nehézségeken és az akadályokon.  

 

• A kudarc elfogadása. A veszteség, a nehézség, a kudarc életünk természetes velejárója. Nem 

létezik olyan személy, akinek ne lennének problémái, vagy nem bukott volna már el életében 

legalább néhányszor. Fontos, hogy tudatosan kerüljük ilyen helyzetben saját magunk jogtalan 

hibáztatását, és ne engedjük, hogy kedvünket szegje. A kitartás, a kritika, az elutasítás és a 

kudarc a sikerhez vezető út velejárója, ezért ne engedjük, hogy ezek eltántorítsanak! 

 

• Fókusz a lényegen. Először szenteljük figyelmünket az összképre, addig, ameddig nem látjuk 

át, ne foglalkozzunk a részletekkel. Hagyjuk körvonalazódni a nagyobb szabású, legfontosabb 

terveket, és csak később kezdjünk nekiállni a kisebb egységek kidolgozásának. 

Összpontosítsunk, és fordítsunk a siker elérésére annyi figyelmet, amennyi szükséges! 

 

• Eszköztárak. A bennünk rejlő, természetes erőforrások kreatív kiaknázása nélkülözhetetlen. 

Erre jó módszer ezek összeírása papírra, ezáltal elősegítve tudatosításukat, majd egy terv 

készítése, hogy sikerükhöz melyik eszköztárunkra lesz szükségünk és hogyan és mikor fogjuk 

tudni felhasználni.  

 

Milyen erősségeid vannak? Bátorítalak, hogy írd le néhány mondatban!  

 

A VIA Karakterkutató Intézet 2015-ös kutatása alapján az amerikai dolgozók 64%-a úgy vélte, 

a sikerhez az erősségekre kell építenünk, és nem a gyengeségeinkre figyelnünk.  

 

Erősségeink tudatosításához egy jó lehetőség a VIA jellembeli erősségek kérdőíve, amely 

teljesen ingyenesen elérhető (sajnos viszont csak angolul) az alábbi linken: 

https://www.viacharacter.org/survey/account/register 

 

Azonban a 6 nagyobb kategória 24 tulajdonsága, amelyek erkölcsi szempontból általánosan 

jónak minősülnek, alább olvasható. (Ha nem beszélsz angolul, érdemes ezeket végigolvasni 

és bekarikázni azt a néhányat, amely a legjobban jellemző rád!) 

 
 
 

https://www.viacharacter.org/survey/account/register
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IGAZSÁGOSSÁG 

 

→ Csapatmunka (hűség a 

csoporthoz, tisztességes 

állampolgári viselkedés)  

→ Méltányosság (elfogultság 

nélküli cselekedet, mindenki 

számára egyenlő esély 

biztosítása) 

→ Vezetés (mások ösztönzése a 

munkára, jó kapcsolat a 

csoporton belül) 

 

EMBERSÉGESSÉG 

 

→ Szeretet (mások értékelése, 

törődés, megosztás, 

kapcsolatok ápolása) 

→ Kedvesség (nagylelkűség, 

gondoskodás, segítőkészség 

és együttérzés)  

→ Társas intelligencia (mások 

érzéseinek felismerése, 

megértése, empátia) 

MÉRTÉKLETESSÉG 

 

→ Megbocsátás (elfogadása 

annak, hogy senki sem 

tökéletes, bosszútól való 

tartózkodás) 

→ Alázat (alázat mások felé, 

nem helyezzük magunkat 

mások elé) 

→ Körültekintés (óvatosság, 

előre gondolkodás, esetleges 

következmények 

átgondolása) 

→ Önszabályozás 

(fegyelmezettség, érzéseink, 

vágyaink, szükségleteink 

kontrollálása) 

BÖLCSESSÉG ÉS TUDÁS 

 
 

→ Kreativitás (találékonyság, 

eredetiség) 

→ Kíváncsiság (nyitottság az új 

dolgok iránt, érdeklődés a 

világ felé) 

→ Ítéletalkotás (méltányos 

mérlegelés előítélet nélkül, 

kritikus gondolkodás) 

→ A tanulás szeretete (tudásunk, 

képességeink szisztematikus 

és folyamatos bővítése) 

→ Perspektíva (más 

szemszögből való meglátás 

képessége, tanácsadás, 

dolgok, események 

megértése másik nézetből) 

TRANSZCENDENCIA 

 

→ A szépség és kiválóság 

megbecsülése (képesség a 

szépség észlelésére és 

rácsodálkozására) 

→ Hála (a hála érzésének 

tudatos gyakorlása) 

→ Remény (optimizmus, a jövő 

jobbá tételén való 

gondolkodás) 

→ Humor (játékosság, dolgok 

vicces oldalának meglátása, 

szívesen megnevettetünk 

másokat) 

→ Spiritualitás (céltudatos 

gondolkodás arról, hogy 

miként illeszkedünk az élet 

nagyszabású rendszerébe) 

BÁTORSÁG 

 

→ Merészség (kiállás a helyes út 

mellett, bátorság a 

veszélyekkel, kihívásokkal 

szemben) 

→ Kitartás (befejezés, lezárás 

iránti igény) 

→ Őszinteség (megbízhatóság, 

becsületesség, felelősség) 

→ Életöröm (energia, lelkesedés 

a dolgok iránt) 
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• Hallgassunk magunkra! Sajnos sokszor barátaink, ismerőseink hajlamosak eltántorítani 

bennünket néhány pesszimista gondolattal. Fogadjuk el, amit mondanak,  de gondoljuk át, 

hogy mennyire reális, vagy pusztán irigység beszél belőlük, és ebben az esetben ne 

hallgassunk rájuk! 

 

• Mások szolgálata. Törekedjünk arra, hogy sikerünkkel másokat is szolgáljunk, valami 

értékeset adjunk nekik. 

 

• Kíváncsiság. Legyünk nyitottak az újra, a másra, a lehetőségekre, amelyeken keresztül 

fejleszthetjük képességeinket. Maradjunk érdeklődőek, legyünk kreatívak, igyekezzünk 

megőrizni a fiatalos tudásszomjat! 

 

• Szorgalom. Dolgozzunk keményen, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy elérjük a célt, 

de próbáljunk játékosak maradni.  

 

• Fejlődésközpontú gondolkodásmód. Carol Dweck, a Stanford Egyetem pszichológusa 

szerint kétféle gondolkodásmód létezik, a rögzült és a fejlődésközpontú. Előbbi esetében azt 

gondoljuk, hogy elegendő tudásunk, tehetségünk van, míg későbbinél az élethosszig tartó 

tanulásban hiszünk. Kutatások bizonyították, hogy a sikeres emberek kivétel nélkül a második 

„kategóriában” helyezkednek el.  

 

• Önismeret. Emberi természetünktől fogva nem vagyunk tökéletesek, vannak negatív 

tulajdonságaink, vakfoltjaink. Próbáljuk 

elfogadni magunkat gyengeségeinkkel, és 

az öndestrukció helyett előnyösebb, ha ki 

tudjuk használni azokat a lehetőségeket, 

amelyek segítenek ezeket kiegyensúlyozni, 

és a pozitív képességeinkre tudunk 

fókuszálni, mint ahogyan azt a Pozitív 

Fejlődés Ciklusa Modell szemlélteti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meglévő tudás 
jó alap a további 

ismeretek 
megszerzéséhez

Az új tudás a 
meglévőre épül, 

ezáltal 
megszilárdítja 
azt, amit már 

tudunk

Egy biztos alap 
és a megfelelő 

támogatás 
hozzájárul a 

stabil készségek 
kialakításához
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Warren Buffet, talán a legismertebb befektető, javasolja az alábbi néhány lépéses módszert céljaink 

pontosítására.  

 

1) Írjunk össze 25 olyan dolgot, amelyet az elkövetkező év során szeretnénk elérni. Lehetnek 

ezek magánéleti és szakmai célok egyaránt. (Céljaink pontos megfogalmazáshoz 

használhatjuk Fred Nickols és Ray Forbes által kidolgozott kérdéssort, amely segít rávilágítani 

döntéseink, tetteink és eredményeink közötti összetett viszonyra. 

 

Mit próbálunk elérni? Mit próbálunk megőrizni? Mit próbálunk elkerülni? Mit próbálunk 
kiküszöbölni?  

 

2) Karikázzuk be az 5 legfontosabbat! 

3) Gondoljuk át, és ellenőrizzük, hogy valóban ez-e a legfontosabb öt! 

4) Dolgozzunk ki egy pontos tervet, hogy miként fogunk ezeken dolgozni, hogyan fogjuk ezeket 

elérni (pl.: milyen erőforrásaink vannak, milyen akadályokkal kell számolnunk, milyen időtáv a 

reális a megvalósításukhoz, milyen kézzel fogható tevékenységeket fogunk tenni nap mint 

nap) 

5) A maradék 20-at tegyük félre, és foglalkozzunk csak ezzel az 5-tel, ezáltal csökkentve a zavaró 

tényezőket. Ha elértük ezt az 5-öt, nézzük át a többit is, majd kezdjük újra elölről.  

 

 

 
 

A 25 CÉLOM  

Olyan célokat próbálj összeszedni, amelyek boldogsággal töltenek el. Kutatások bizonyították, hogy 

a boldogság következménye a siker, és nem a siker következménye a boldogság. 

 

1.  ................................................................................................................................................  

2.  ................................................................................................................................................  

3.  ................................................................................................................................................  

4.  ................................................................................................................................................  

5.  ................................................................................................................................................  

6.  ................................................................................................................................................  

7.  ................................................................................................................................................  

8.  ................................................................................................................................................  

9.  ................................................................................................................................................  

10.  ................................................................................................................................................  

11.  ................................................................................................................................................  

12.  ................................................................................................................................................  

13.  ................................................................................................................................................  

14.  ................................................................................................................................................  

15.  ................................................................................................................................................  

16.  ................................................................................................................................................  

17.  ................................................................................................................................................  

18.  ................................................................................................................................................  
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19.  ................................................................................................................................................  

20.  ................................................................................................................................................  

21.  ................................................................................................................................................  

22.  ................................................................................................................................................  

23.  ................................................................................................................................................  

24.  ................................................................................................................................................  

25.  ................................................................................................................................................  

 

 

 

AZ 5 LEGFONTOSABB 

Tanulmányok szerint az emberek mindössze 20%-ának vannak világosan megfogalmazott céljaik, 

valamint azon személyek, akik „csak elhatároztak valamit” sikerrátája 35%, míg azoké 91%, akik el 

is döntötték, hogyan és mikor fogják céljaikat megvalósítani.  

 

1) Cél:  .......................................................................................................  

 

Mikor fogom megvalósítani (határidő)? .................................................. 

Hogyan fogom megvalósítani (lépések felvázolása)? 

 

1) lépés.....................................................................................  

2) lépés........................................................................................ 

3) lépés........................................................................................ 

4) lépés........................................................................................ 

5) lépés........................................................................................ 

 

2) Cél:  .......................................................................................................  

 

Mikor fogom megvalósítani (határidő)? .................................................. 

Hogyan fogom megvalósítani (lépések felvázolása)? 

 

1) lépés.....................................................................................  

2) lépés..................................................................................... 

3) lépés........................................................................................ 

4) lépés........................................................................................ 

5) lépés........................................................................................ 
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3) Cél:  .......................................................................................................  

 

Mikor fogom megvalósítani (határidő)? .................................................. 

Hogyan fogom megvalósítani (lépések felvázolása)? 

 

1) lépés.....................................................................................  

2) lépés........................................................................................ 

3) lépés........................................................................................ 

4) lépés........................................................................................ 

5) lépés........................................................................................ 

 

 

4) Cél:  .......................................................................................................  

 

Mikor fogom megvalósítani (határidő)? .................................................. 

Hogyan fogom megvalósítani (lépések felvázolása)? 

 

1) lépés.....................................................................................  

2) lépés........................................................................................ 

3) lépés........................................................................................ 

4) lépés........................................................................................ 

5) lépés........................................................................................ 

 

 

 

5) Cél:  .......................................................................................................  

 

Mikor fogom megvalósítani (határidő)? .................................................. 

Hogyan fogom megvalósítani (lépések felvázolása)? 

 

1) lépés.....................................................................................  

2) lépés........................................................................................ 

3) lépés........................................................................................ 

4) lépés........................................................................................ 

5) lépés........................................................................................ 

 

Mikor fogom megvalósítani (határidő)? .................................................. 

Hogyan fogom megvalósítani (lépések felvázolása)? 
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Köszönöm, hogy végigolvastad az anyagot! Remélem, hogy kaptál néhány hasznos 

információt, és az önismereted is fejlődött kicsit.  

 

 

 

Ha pedig egy mélyebbre ható, egyedi egészségfejlesztő életmódprogramban szeretnél részt venni, 

az alábbi linkre kattintva tájékozódhatsz.  

 
https://psycholife.hu/szemelyre-szabva/ 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psycholife.hu/szemelyre-szabva/
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