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„7 SZOKÁS”  JÁRVÁNYHELYZETBEN?
Kedves 7 szokás Barátok!

A közös győzelem utolsó, a Teremts szinergiát!® szokáshoz érkeztünk, mely a kreatív együttműködés 

szokása. A valódi nagyság értékeli a sokféleséget. 

A Ti döntésetek, hogy ebben részt vesztek-e, vagy most máshová szükséges koncentrálni az 

energiátokat. 

Bárhogy is döntötök, mindannyiótoknak, szeretteiteknek, munkatársaitoknak nagyon jó egészséget 

kívánunk!

A 7 szokás trénerei,

Birkás Béla, Faubl Nóra, Füzesi Zsuzsanna, Gács Boróka, Hartung István, Varga Zsuzsanna



6. szokás: Teremts szinergiát!®

Az egyformaság hamis 

biztonságérzetből fakad, statikus, 

kimerítő és nem vezet 

eredményességre. Egymás 

különbözőségeinek elfogadása, és  

ezáltal a jobb alternatívák megtalálása 

pandémia helyzetben azt jelentheti, 

hogy az emberiség újfajta viszonyulást 

alakít ki az élethez és az 

embertársaihoz.

Ezáltal 1+1 nem 2, nem 3, hanem

7 milliárd lehet. 



6. szokás: Teremts szinergiát!®

Javasolt feladat 

Az élet most számtalan olyan problémát 

vet fel, amelyek megoldása sokféle, 

sokszínű megközelítést igényel. A gyors 

döntések időszakában is ötletelj

munkatársaiddal és családoddal arról, 

hogyan tudtok együtt megoldani egy 

problémát (vagy akár egy régóta 

fennállót)!



6. szokás: Teremts szinergiát!®



6. szokás: Teremts szinergiát!®

A szinergia erősíti a munkahelyi, a családi 

„immunrendszert”, a szervezeti kultúra 

részévé válik. Olyan élményt élünk át most e 

hetekben közösen, amit valószínűleg 

később sem fogunk elfelejteni.

Ha együttműködünk, egymás 

különbözőségeire és erősségeire építünk, 

kialakul szervezeti kultúránk és családunk 

immunerősítő sejtjei, amelyek védettséget 

adnak más helyzetben is.

A számokról

Tanultátok-e a számokat?

Bizony a számok emberek is,

mintha sok 1-es volna az irkában.

Hanem ezek maguk számolódnak

és csudálkozik módfelett az irka,

hogy mindegyik csak magára gondol,

különb akar lenni a többinél

s oktalanul külön hatványozódik,

pedig csinálhatja a végtelenségig,

az 1 ilyformán mindig 1 marad

és nem szoroz az 1 és nem is oszt.

Vegyetek erőt magatokon

és legelőszőr is 

a legegyszerűbb dologhoz lássatok –

adódjatok össze,

hogy roppant módon felnövekedvén,

az istent is, aki végtelenség

valahogyan megközelítsétek.

(József Attila)
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Az egyes szokások neve és a felhasznált 7 szokás modellek a FranklinCovey Co. tulajdona, szerzői 

jogilag védett!


