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HOGYAN LEHET SEGÍTSÉGÜNKRE A

„7 SZOKÁS”  JÁRVÁNYHELYZETBEN?
Kedves 7 szokás Barátok!

A 4. héten „elindulunk” a közös győzelem felé a 4. szokással, mely a Gondolkodj nyer-nyerben!® nevet 
viseli. E szokás a kölcsönös nyereség szokása. 

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



4. szokás: Gondolkodj nyer-nyerben!®

 Sosem volt még fontosabb nyer-nyer 

paradigmában gondolkoznunk, mint most! 

Hiszen most nem csak önmagunkról van 

szó, de a munkatársainkról, a 

hallgatóinkról, a betegeinkről, a 

szeretteinkről, a gyermekeink és 

mindannyiunk jövőjéről is.

 Egyedül nem tudunk küzdeni, csakis 

együtt. 

 A cél most mindenki számára közös.



4. szokás: Gondolkodj nyer-nyerben!®

Javasolt feladat

Gondold végig, hogyan tudsz 

segíteni valakinek, ami Neked is jó 

lesz, és egyet írj be a heti tervedbe!

Ne gondolj semmi hőstettre, minden 

cselekedet (az aprónak tűnő dolog is) 

számít!



4. szokás: Gondolkodj nyer-nyerben!®

Ne feledd!

A nyer-nyer gondolkodásmód alapjai 

egyrészt a bőségszemlélet, másrészt, 

hogy képesek vagyunk mind a mások 

érdekeit, mind a sajátunkat szem előtt 

tartani. Az előbbihez figyelmesség, az 

utóbbihoz bátorság szükségeltetik.
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