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HOL TARTUNK JELENLEG?



PARETO-ELV



Vilfredo Pareto olasz közgazdász figyelte meg még az 1900-

as évek elején, hogy a megtermelt javak 80 százaléka a
lakosság 20 százalékához kerül. 

Később nem csupán a vagyoneloszlás területén, hanem
több egyéb helyen is bevetették a 80-20-as szabályt, többek
között az időgazdálkodás és hatékonyság területén is. 

Megfigyelhető ugyanis az, hogy 20 százalék befektetett
idővel az eredmények 80 százalékát be tudjuk már
zsebelni.

PARETO-ELV



Ha az a feladatod, hogy bevásárolj otthonra, akkor valószínű,

hogy időarányosan a bevásárlás első 20 százalékában már
benn lesz a kosaradban a vásárolandó termékek 80
százaléka. A vásárlási időd 80 százalékát viszont arra fogod
fordítani, hogy a maradék 20 százalékot megkeresd és
megvedd.

Példa
PARETO-ELV



Vannak olyan kimutatások, amik a szakmai előmenetelünket
alapozhatják meg és nem csak a saját magunknak, de akár
vevőinknek is készíthetjük. Ilyen esetben érdemes mindent
beleadni, tudásunk legjavát megcsillantva az utolsó
diagramot is pontosan középre igazítani és az elemzés
egészéhez illő színeket használni benne.

Mikor használd?
PARETO-ELV

Azonban ha a mindennapi munkánk egy segédtáblázatát
alakítjuk ki, akkor nem érdemes sokat törni azon a fejünket,
hogy milyen legyen a táblázat színezése, vagy hogy milyen
betűtípust használjunk benne. Oda elég lesz az „elég jó”.

Amikor menj a maxra:

Amikor elég az elég jó:



RELATÍV
HATÉKONYSÁG ELVE



Alternatív költség
RELATÍV HATÉKONYSÁG ELVE



Alternatív hatékonyság
RELATÍV HATÉKONYSÁG ELVE



Alternatív hatékonyság
RELATÍV HATÉKONYSÁG ELVE

Ha hatékonysági szempontból vizsgáljuk a napunkat, akkor mondhatjuk,

hogy életünk nagy részét az első napi ábra alapján éljük. 

Próbálunk olyan feladatokat végezni, amik igazán hatékonyak, hogy
aztán megszakítsuk olyannal, ami kevésbé az. 

Azonban azt felejtjük el ilyenkor, hogy a feladatok nem önmagukban
hatékonyak, hanem egymáshoz képest, ráadásul az
összemérhetőségüket az mutatja leginkább, hogy melyik mennyire visz
közelebb a célunk eléréséhez. 

Legyenek ezek pár perces célok, napra vonatkozóak vagy akár egy 10 éves
terv részei.



Alternatív hatékonyság
RELATÍV HATÉKONYSÁG ELVE

De mit mutat a második napi ábra? 

Ha nem vesszük figyelembe a feladatok egymáshoz való viszonyát és
csak azokat a dolgokat csináljuk, amikre azt hisszük, vagy azt mondják,

hogy márpedig azok hatékony dolgok, akkor blokkolhatnánk így is a
napunkat. 

Azt mondjuk, hogy 9-kor nekiülünk és nem csinálunk semmi olyat, ami
nem produktív. 

Azokat meghagyjuk inkább estére, akár pihenésnek.



Alternatív hatékonyság
RELATÍV HATÉKONYSÁG ELVE

Miért nem jó ez a megközelítés?

Egyrészt a fókuszálási képességünk véges és nem tudunk órákon
keresztül feszülten egy feladatra koncentrálni. A szüneteknek pedig pont
az a szerepe, hogy ne legyenek feltétlenül produktívak, inkább töltsenek
fel minket.

Másrészt teljesen figyelmen kívül hagyja, amit a kronotípusokról
tanultunk. 

Emlékszel? Ez egy oroszlán esetén lehet járható út, de ők csak a
népesség 15%-át teszik ki. Elég nagy az esély rá, hogy te abba a csoportba
fogsz tartozni, akinek ez nem működik.



Alternatív hatékonyság - 2
RELATÍV HATÉKONYSÁG ELVE



Alternatív hatékonyság
RELATÍV HATÉKONYSÁG ELVE

Az alternatív hatékonyságot tehát egy kicsit távolabbról kell
megvizsgálni. 

Hiszen nem azt kell nézni, hogy az adott feladat hatékony-e, hanem azt,
hogy az adott cél elérése érdekében hatékony-e a feladat.

Ha pedig ezt vesszük alapul, akkor a feladatokat egymással kell
összehasonlítani és az alapján meghatározni, hogy a feladatok alternatív
költség táblája alapján milyen megosztásban foglalkozunk velük egy
munkanap során.



FEJLŐDŐ SZEMLÉLET



Mi a fejlődő szemlélet?

FEJLŐDŐ SZEMLÉLET

Kemény munkával bármiben képes vagyok fejlődni.
Az eredményeim visszajelzések, amiből tanulni, fejlődni tudok
Mit csinálok jól és mit tehetnék jobban?

Ha azt mondom, hogy

A fejlődő szemlélet esetén korántsem arról van szó, hogy minden happy és csak pozitív
gondolatokat engedhetünk meg magunknak. 

Inkább arról van szó, hogy milyen reakciónk vannak bizonyos szituációkban.



FEJLŐDŐ SZEMLÉLET
Összehasonlítás

Szituáció
Rögzült

gondolkodás
Fejlődő

szemlélet

Kihívás
esetén

Akadály
esetén

Erőfeszítés
esetén

Kritika

Mások
sikerei

Lehetőség,

beleállás
Probléma,

elkerülés

Kifogás,
feladás

Értelmetlen,

minimumot teljesít

Feladat,
kipróbálás

Kiválóság felé vezető út -
elvárások feletti teljesítés

Tanulási lehetőség -

változtatás

Inspiráció - tanul belőle

Támadás - kétségbe vonás

Fenyegetés - irigység



FEJLŐDŐ SZEMLÉLET

Továbbra is azt mondom, hogy nem extrém pozitivizmusról
van szó, hanem arról, hogy a mentális blokkokat amikkel saját

magunkat állítjuk meg, fel kell oldanunk. Ezt csakis és
kizárólag mi tudjuk megtenni magunknak.

 



FEJLŐDŐ SZEMLÉLET
Jéghegy modell



FEJLŐDŐ SZEMLÉLET
Jéghegy modell

Ahogy a jéghegy modell is mutatja, a viselkedésünket többek
között az is befolyásolja, hogy milyen gondolataink vannak. 

Márpedig ha úgy futunk neki egy előttünk álló akadálynak,

hogy úgyse fog sikerülni, akkor ez a fajta gondolat fogja
vezérelni a viselkedésünket is.



FEJLŐDŐ SZEMLÉLET
Jéghegy modell

Az edényben valami olyan van, ami bántani fog engem,

ezért csak óvatosan rakom bele a kezem
Az edényben valami nyeremény van, ezért határozottan
rakom bele a kezem.

Tegyük fel, hogy van egy edény előtted, amibe bele kell tenned
a kezed anélkül, hogy látnád mi van benne.

Kétféle gondolatod lehet:

Mindkét példa esetén láthatod, hogy a gondolat formálja a
viselkedést. 

Ezért nagyon fontos az, hogy a gondolkodásmódunkat a lehető
legjobban a fejlődő szemlélet irányába toljuk el, mert ez fogja
nekünk megadni a lehetőséget, hogy aktívan a megoldásokon

tudjunk dolgozni ahelyett, hogy feladnánk.



MUNKA MAGÉNÉLET
EGYENSÚLYA



Mindannyian mindig a munka és a magánélet egyensúlyát
keressük. Ez egy olyan hívószó, amire mindig mindenki kattint,
hiszen sosem érezzük azt, hogy elég lenne a magánéletre és
mindig úgy vagyunk vele, hogy túl sok a munka. 

De hát ha nem dolgozunk, akkor meg nem lesz miből élvezni
az életet, tehát ez egy ilyen véget nem érő körforgás. 

És ez csak egy példa. Lehet, hogy neked teljesen más okaid
vannak arra, hogy felborul a mérleg. Lehet pont az ellentéte a
probléma, hogy nem tudod rávenni magad a munkára és
inkább keresed a nyugit.

MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA



MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA



MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA
A döntésed

A munka-magánélet egyensúly felállítása egy döntéssel kezdődik. Mégpedig azzal, hogy azt mondod
magadnak, hogy bármennyire is szorít a cípő nem megyek túl egy határon.

Egy rakás okod lehet ezt mondani:

1. Mert rámegy az egészségedre a sok munka.

2. Mert nyaggat a család, hogy keveset látnak.

3. Mert úgy érzed, hogy csak megerőszakolod magadat a munkával.
4. Mert nem azért lettél vállalkozó, hogy még többet dolgozz.

5. Mert eleged van belőle, hogy nincs egy nyugodt pillanatod.

és még sorolhatnám. 

A lényeg azonban nem a kiváltó ok, hanem az elhatározás, hogy szeretnél egy egészséges egyensúlyt
fenntartani a munkaidőd és a magánéleted között. És amikor azt mondom, hogy egészséges
egyensúly, az azt jelenti, hogy egyiket a másik kárára mindig eltolhatod. 



MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA
A döntésed

A munka-magánélet egyensúlya nem azt jelenti, hogy belővöd
magadnak, hogy egy nap max 4 órát dolgozol és amikor kattan az
óra akkor kiesik minden a kezedből és nekiállsz a magánéletnek
mint feladatnak. De ez fordítva is igaz. Nem kell, hogy egy baráti

találkozót félbeszakíts, mert neked már egy órája dolgoznod kéne.



MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA
A döntésed

Példa: 

Tudjuk, hogy sárga DISC eredmény esetén nem igazán érdekel minket a szabályok betartása, inkább
az a fontos, hogy az emberek mit gondolnak rólunk és mi mit gondolunk az emberekről. Ha csak úgy
fogjuk magunkat és megfogadjuk, hogy holnaptól kezdve nem dolgozok többet, mint napi 6 óra, az
nem fog működni, igaz? Miért nem? Mert nincs benne igazán a saját éned, ami miatt törekedni is fogsz
arra, hogy ez meglegyen.

Szóval nem mindegy, hogy mit és hogyan fogadsz meg magadnak. Pláne, ha nincs benne az,
hogy miért akarod felszabadítani az idődet. 

Sok esetben - lehet a tiédben is, a probléma az, hogy azért dolgozol túl sokat, mert nem tudod mit
csinálj, amikor nem dolgozol. Nem mondom, hogy ez a helyzet, de láttam már ilyet problémaként.

Most tehát egy olyan kiegészítendő mondatot fogunk felírni magunknak, amit lehet, hogy csuklóból
kitöltenél, de még mielőtt megtennéd arra kérlek, hogy gondolj majd végig pár dolgot.



MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA
A döntésed

__________________ órát dolgozok, 
__________________ időszak(ok)ban, 
a hét __________________ napján.



MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA
A döntésed

A mennyi órát szeretnél dolgozni rész:

Mit mondd neked a 4 lépéses kronotípus elemzés? 

Mennyi a hatékony munkavégzési időd? 

Oroszlán és medve esetében 7 óra, farkas és delfin esetében 8 óra. 

De még mielőtt boldogan beírnád, egy dolgot gondoljunk át gyorsan. 

Ez tiszta munkaidő? Nem, ebben benne van a szünet is, az evés, minden. 

Magyarul ha beírod oda, hogy 7 vagy 8 óra, akkor hazudni fogsz magadnak. Ezt pedig
szeretnénk elkerülni. Szóval most egy olyan számot akarunk beírni, ami a tényleges és valós
munkaidőt jelenti. 

Értékeld őszintén és reálisan a helyzetedet és ez alapján határozd meg a számot. Arra figyelj,
hogy ha túllövöd az órákat és ennek akarsz megfelelni, akkor abba mentálisan ki lehet égni,
mert teljesíteni akarod majd az "elvártat".



MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA
A döntésed

A mikor szeretnél dolgozni rész:

Itt már több dolgot kell majd figyelembe venned. 

Előszöris azt, hogy mit ajánl a kronotípusod, milyen időszakban érdemes dolgoznod. 

Aztán ott van az energiaingadozásod, ami alá tudja ezt támasztani, vagy el tudja tolni az
elmélethez képest. 

A következő a legfőbb ütemadó. Vizsgáld meg, hogy milyen ütemadóból van a legtöbb jelenleg
az életedben és ezek hogyan befolyásolják a munkaritmusodat. 

Itt már még konkrétabban érdemes tervezni a szünetekkel, hiszen ha a kronotípusodra
alapozod, akkor biztos, hogy lesz egy olyan étkezésed, ami beleesik a magas hatékonyságú
időszakodba.



MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA
A döntésed

A gyakoriság:

Ez az a rész, ami a saját egyéni preferenciád alapján kell, hogy kialakuljon. 

Alkalmazkodhatsz a világ nagy körforgásához és tarthatod magadat hétfő-péntek között
munkában. De mondhatod azt is, hogy te szerdától szombatig dolgozol. Itt minden csak
rajtad és a környezeteden, erőforrásaidon múlik.



MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA
A döntésed

Ha mindezeket átgondoltad írd be a válaszaidat a mondatba és
olvasd fel hangosan. Figyeld meg, hogy mit érzel, amikor kimondod

a mondatot. Megnyugtat, megrémiszt, motivál, elszomorít?



MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA
A megerősítés



MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA
A megerősítés

Kik azok az emberek, akiknek a véleményére adsz?

Ki az, akit bármikor felhívhatsz, ha elakadtál az út szélén?

Kik azok, akikre rábíznád telefonod feloldókódját?

Kapcsolatok

Melyek azok a területek, amikben szeretsz fejlődni?
Mi volt az a legutolsó ismeretanyag, aminek a tanulása közben
boldogságot és sikerességet éreztél?
Melyik fejlesztő terület az, ami valahol inkább a hobbi és az önfejlesztés
területe között van?

Önfejlesztés

Mi az, amit szívből imádsz csinálni?
Mi az, ami teljesen kikapcsol és relaxált állapotba kerülsz tőle?

Mi az, ami miatt akár órákat is képes vagy egy helyben ülni, vagy pont
ellenkezőleg, meg sem állni?

Hobbik



A megerősítés

Mi az, amire már régóta vágysz, de sosem volt rá időd?

Mi az, amit titkon mindigis meg szerettél volna valósítani?
Milyennek képzeled el a karriered csúcsát?

Vágyak

Van-e olyan nagyobb feladatod, amit már régóta meg akarsz valósítani?
Van-e egy nálad nagyobb kezdeményezés, amihez szívesen csatlakoznál?
Mi a legnagyobb feladat, amit el akarsz érni a következő egy évben?

Projektek

Milyen új szokásokat szeretnél bevezetni az életedbe?

Milyen szokásoktól szeretnél végleg megszabadulni?
Melyik szokásod okozza a legtöbb örömet?

Szokások

MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA



A megerősítés

Kik azok, akiktől elsodródtál, de szívesen újra felvennéd a kapcsolatot?
Kik azok, akikkel rendszeresebben (többet) szeretnél beszélgetni, találkozni?
Kik azok, aki ha szívességet kérnének, örömmel segítenél nekik, pedig már
rég nem beszéltetek? (nem anyagi segítség)

Régi kapcsolatok

Milyen szokásod esett ki az életedből, amit azóta már bánsz, hogy nem csinálsz?

Milyen szokásokat vezettél ki az életedből, amik jó helyen is vannak ott?
Ha azt mondom, hogy "önfeledt szórakozás" melyik régebbi tevékenységed vagy
szokásod jut eszedbe?

Régi szokások

Mi az, amit valamilyen külső ok miatt fel kellett adnod?

Mi az, amivel régebben órákat töltöttél, de most már nem is igazán érted,

hogy miért volt annyira fontos?
Mi az, amit szívesen újra kipróbálnál, mert lehet, hogy csak elsőre nem
tetszett?

Régi hobbik

MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA



MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA
A döntésed

Ha válaszoltál minden kérdésre, akkor biztos, hogy találtál olyan
dolgokat, amik miatt érdemes felfüggeszteni a munkát. 

 

Amikor valami miatt túl kell nyúlnod a megszabott kereteden, amit
megfogadtál, akkor ez fog neked összehasonlítási alapot és

alternatív időköltséget biztosítani számodra, hogy felelősen meg
tudd hozni azt a döntést, miszerint inkább tovább dolgozol, vagy
inkább abbahagyod és inkább a magánélet felé veszed az irányt.



ELMÉLYÍTŐ GYAKORLATOK



Ígérd meg nekem, és legfőképp magadnak, hogy a saját szabályaid
szerint, szabadon fogod élni az életed és osztod be a feladataidat.

Megtanulsz eleget dolgozni és bűntudat nélkül igent mondani magadra,
nemet pedig a munkára.

Elkezded nyíltan és őszintén kommunkálni a saját időbeli határaidat,
még akkor is, ha ezzel másoknak kell nemet mondanod.

ELMÉLYÍTŐ GYAKORLATOK
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