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HOL TARTUNK JELENLEG?



A CSELEKVÉS ALAPJAI



Mindenki nagyjából ismeri magát

Vannak gyönyörűen megkomponált tervei 

De amikor cselekedni kell, akkor valahogy

mindig minden fontosabb lesz hirtelen.

Van három olyan összetevője minden cselekvési

folyamatnak, ami nélkül nem fogunk tudni

nekiállni a megvalósításnak.

A CSELEKVÉS ALAPJAI
Mi a baj?

Tehát hiába ismerjük magunkat és hiába van csilli-
villi tervünk, nem fogunk cselekedni, ha ez a három

dolog nem áll rendelkezésünkre.



Hiába találjuk ki, hogy lefutjuk a maratont, ha épp 6

hét fekvőgipsszel fekszünk otthon az ágyban. Nem

tudjuk cselekvésre váltani a tervet, amíg nem

vagyunk képesek - fizikálisan és szellemileg is - a

feladat elvégzésére. 

A CSELEKVÉS ALAPJAI
Képesség

Meg kell tudnunk csinálni azt, amit kiterveltünk.



Olyanok ők ketten mint az autó kereke és a

pótkerék a csomagtartóban. 

Meg kell találnod a motivációdat arra, hogy miért

is akarod elvégezni a feladatot. 

Ha nem találsz rá választ, akkor még mindig

felszívhatod magad és megcsinálhatod

akaraterőből.

A CSELEKVÉS ALAPJAI
Motiváció és akaraterő

Ez a kettő egy kifinomult rendszert alkot.



Dolgokat nem szoktunk csak úgy csinálni.

Minden cselekvésnek célja van. 

Lehet, hogy szórakozni szeretnél, pihenni vagy

épp az önmegvalósítás útján vagy, mindig van

valami mögöttes kiváltó ok, ami miatt

cselekvésre szeretnéd ösztökélni magad.

A CSELEKVÉS ALAPJAI
Trigger



SZOKÁSHUROK



SZOKÁSHUROK
Átfogó kép
A cselekvés viszont önmagában csak fél siker, meg is kell
ismételnünk újra és újra. Ebben segít a szokáshurok!



A szokáshurok módszer első és egyben ötödik

eleme is a Trigger, vagyis a kiváltó impulzus. 

Ez az impulzus lehet akár külső (meglátsz egy

letöltő linket a szövegben és rákattintasz), vagy

belső (érzed, hogy mosdóba kell menned, ezért

megkeresed a legközelebbit)

Az elsődleges és másodlagos trigger azonban

különbözhet egymástól! 

SZOKÁSHUROK
Trigger



A szokáshurok módszer második eleme a cselekvés.

Ehhez van szükségünk a három tényezőre:

Képességre, Motivációra/Akaraterőre, Triggerre

A Trigger azért szerepel mindkét helyen, mert a

szokáshurok kiváltó impulzusa a cselekvésünk

katalizátora is egyben.

SZOKÁSHUROK
Cselekvés



A hurok harmadik eleme a (változó) jutalom. 

Ha rákattintasz egy linkre, akkor kapsz egy olyan

anyagot, ami érdekel, vagy amit már régóta kerestél. 

Ha eljutsz a mosdóba, akkor a megkönnyebülés

érzése lesz a jutalom. 

SZOKÁSHUROK
Jutalom



A hurok negyedik eleme a befektetés. 

Ha már valamire időt és energiát áldoztál, akkor ha

félbe hagyod, akkor elveszettnek fogod érezni

azokat az erőforrásokat. 

Az erőforrásaid elvesztésétől való félelem fog tovább

hajtani, amikor megjelenik majd újra a trigger a

hurok ötödik elemeként.

SZOKÁSHUROK
Befektetés



AKARATERŐ



Két csoportnyi ember

Mindenki elé kiraktak sütit és retket

Az egyik csoport mindkettőből ehetett

A másik csak a retekből

Kaptak egy megoldhatatlan fejtörőt és mérték, hogy

mennyi idő után adják fel.

AKARATERŐ
Kutatás

Mit gondoltok, melyik csoport bírta tovább és miért?



AKARATERŐ
Mi zabálja az akaraterőt?

Mit tippelsz, hány döntést hozunk
meg átlagosan egy nap alatt??



AKARATERŐ
Mi zabálja az akaraterőt?

Nehéz döntések Motiválatlan
feladatok

Napi átlag 35.000 döntés

hozunk meg.

Milyen műzlit vegyünk

Melyik színre tegyük fel a teljes

megtakarításunkat a ruletten

Minél nehezebb a döntés, annál

több időt és akaraterőt emészt

fel.

Elvégezni egy motiválatlan

feladatot egy nehéz döntés.

Befutott vállalkozók napi 12-14

órás munkája hogy lehetséges?

A pénzszerző tevékenységed

és a leginkább vágyott

tevékenység mennyire áll közel

egymáshoz?



AKARATERŐ
Ikigai



AKARATERŐ
Ikigai

Kisebb-nagyobb mértékben mindenhez akaraterő
kell, ami eltér az Ikigai állapottól!



KÉPESSÉG HIÁNYÁNAK
PÓTLÁSA



Semmit nem tudsz csak úgy zsigerből mesterfokon
végezni. 
Minden tevékenységnek - így az időgazdálkodásnak
is - van egy tanulási spirálja, amin végig kell menned
ahhoz, hogy megfelelően tudjad használni. 
Ez a tudás továbbá hozzásegít ahhoz is, hogy más
tevékenységek esetében fel tudd ismerni, hogy a
spirál melyik pontján tartasz és így optimálisan meg
tudd határozni a feladattal kapcsolatos elvárásaidat.

KÉPESSÉG HIÁNYÁNAK PÓTLÁSA
A tanulási spirál



KÉPESSÉG HIÁNYÁNAK PÓTLÁSA
A tanulási spirál



KÉPESSÉG HIÁNYÁNAK PÓTLÁSA
Miben segít a tanulási spirál?

Segít megérteni az egyes feladatokhoz kapcsolódó
érettségedet, illetve segít eldönteni, hogy az adott feladatot
egyáltalán neked kell-e elvégezned.

Gyakori hiba, amibe beleesünk mindannyian, hogy 1-es
állapotban vagyunk egy tevékenység kapcsán és próbáljuk
megbecsülni azt, hogy mennyi időt fog igénybe venni. 
Ez egy szinte lehetetlen küldetés, mert a feladat elvégzése ott
kezdődik, hogy megpróbáljuk egyáltalán eljuttatni magunkat
2-es állapotba, amikor értjük is hogy mit csinálunk.



Példa

Ennek a tréningsorozatnak a FB hirdetési kampányát kiszerveztem. 

Miért? 

Mert bár futtattam már Fb hirdetéseket, egy ekkora horderejű kapmányt
nem akartam egymagam menedzselni. Ha nagyon jószívű vagyok
magammal, akkor talán 2-es kategóriába sorolhatnám a tudásomat egy
hirdetés kapcsán. Egy kampány esetén viszont biztos, hogy 1-es
kategóriában vagyok. Vajon mennyi időbe telt volna megtanulni
mesterfokon kezelni a hirdetéseket, ahelyett, hogy valaki olyannak
kiadom a feladatot, aki már 4-es szinten van?

KÉPESSÉG HIÁNYÁNAK PÓTLÁSA



Rászánod az időt és megtanulod
Rászánod az időt és keresel valakit, aki
legalább 3-as kategóriában tudja

Két lehetőség áll előtted:

Mit tehetsz akkor, ha nincs meg a megfelelő képességed
arra, hogy elvégezd a feladatot. 

Mit tehetsz?
KÉPESSÉG HIÁNYÁNAK PÓTLÁSA



nem terveztünk időt arra, hogy ezt majd meg akarjuk tanulni
terveztünk időt, de félúton szembesültünk vele, hogy hát ez mégsem fog menni
terveztünk időt, de félúton szembesültünk vele, hogy alulterveztünk.

nem terveztünk időt és fogalmunk nincs ki tudná helyettünk megcsinálni

Haladunk szépen sorban a feladatokkal, majd amikor szembesülünk egy olyannal,
ami nekünk 1-es kategória, akkor hirtelen pánikba esünk, mert

Amikor egy nagyobb feladatsor részeként összeírunk feladatokat,
akkor nem feltétlenül vizsgáljuk meg, hogy mely részek azok, amik

alacsonyabb képességszinttel bírnak. 

Hol a hiba?
KÉPESSÉG HIÁNYÁNAK PÓTLÁSA



meg tudod határozni azokat a feladatokat,
amiket nem tudsz csuklóból megcsinálni.
tudsz időt tervezni arra, hogy megtanuld a feladat
elsajátításának fortéjait vagy keress egy szakértőt.

A felsorolt problémák mindegyike kiküszöbölhető tudatos
tervezéssel. Ha egy nagyobb feladatsor elvégzése idején leülsz és

átgondolod az egyes részeket, akkor

KÉPESSÉG HIÁNYÁNAK PÓTLÁSA



KÉPESSÉG HIÁNYÁNAK PÓTLÁSA

Tehát azzal, hogy az időgazdálkodási tudásodat 2-3
kategóriába emeled ezáltalán a tréning által, képes leszel
felismerni azokat a fájó pontokat a feladataid elvégzése

során, ami hátráltathat.



HERZBERG KÉTTÉNYEZŐS
MOTIVÁCIÓS ELMÉLETE



higiéniai tényezők, amik az elégedetlenség
forrásaként szolgálnak
motivációs tényezők, amik az elégedettség
érzését segítik elő.

A motivációt befolyásoló tényezők két csoportba
sorolhatóak:

HERZBERG MOTIVÁCIÓS MODELLJE

Meg kell találnunk azt az optimális helyzetet, ahol a negatív tényezőket
minimálisra csökkenthetjük, a pozitívakat pedig a maximumra növelhetjük.



HERZBERG MOTIVÁCIÓS MODELLJE
Összehasonlítás

Higiéniás tényezők Motivációs tényezők

A hiányuk motiválatlanságot okoz
Sosem elég belőlük
Leggyakrabban fizetésként vagy
jutalomként fordul elő
De a környezet is befolyásoló
tényező lehet

Segítik a feladatok elkezdését
Tudatosításuk motiváló hatással
van ránk
Hosszú megtérülésű és nem
mindig kézzel fogható dolgok



PIERS STEEL MOTIVÁCIÓS
ELMÉLETE



PIERS STEEL MOTIVÁCIÓS EGYENLETE

Piers Steel halogatás és motivációs kutató, aki 2010-ben
publikálta kutatását arról, hogyan lehet emelni (vagy
csökkenteni) a motivációt négy tényezőn keresztül.



Az egyenlet ezen része azt mutatja meg, hogy mennyire érzed magad
magabiztosnak abban, hogy sikerrel fogod zárni a feladatot. Annak érdekében, hogy
erősítsed ezt magadban két megoldás is rendelkezésedre áll

PIERS STEEL MOTIVÁCIÓS EGYENLETE
Sikeresség

Helyettes győzelem



Mennyire érzed értékesnek azt a célt, amit elérsz a feladattal. Ezt az értéket is
emelned kell ahhoz, hogy magasabb legyen a motiváviód és erre három különböző
módszered is lehet

PIERS STEEL MOTIVÁCIÓS EGYENLETE
Érték

A cél szem előtt
tartásaFejlődő szemlélet Jutalmazd magad



Ezek azok a zavaró tényezők, amik eltérítenek attól, hogy koncentrálj a fontos
feladatokra. A behatásokat minél jobban vissza kell szorítanod, hiszen akkor fog
majd emelkedni a motivációd. Erre is van két tippem, hogyan tudod csökkenteni a
behatásokat

PIERS STEEL MOTIVÁCIÓS EGYENLETE
Behatások

Szűntesd meg a
kísértést Bünti



Minél kevesebbet kell várni arra, hogy hozzájussunk egy bizonyos jutalomhoz, annál
nagyobb lesz bennünk a motiváció, hogy elvégezzük az előtte lévő feladatot. Biztos
tapasztaltad már a rush hourt, egy határidő előtti utolsó pillanatok izgalmát. Úgy
tudod kiaknázni ezt a lehetőséget, hogy ha hosszútávú feladatokat végzel, akkor
köztes ellenőrző határidőket vezetsz be, ami segít felpörgetni magadat azok
környékén.

PIERS STEEL MOTIVÁCIÓS EGYENLETE
Jutalomig eltelt idő

Ezeket növeld

Ezeket csökkentsd



MOTIVÁCIÓS VIDEÓK



MOTIVÁCIÓS VIDEÓK

Ennek a videónak a mai napon közel 40 millió megtekintése van!



MOTIVÁCIÓS VIDEÓK

Mit érzel most magadban, hogy megnézted ezt a videót?
És mit érzel, amikor arra gondolsz, hogy mi a következő dolog,
amit meg kell csinálnod?



Megmutatja számodra, hogy bár lehet, hogy most nagyon szarul
érzed magad, mégis van lehetőséged, hogy javíts a helyzeten.

Megmutatja, hogy csak rajtad és az elköteleződéseden múlik,

hogy mit hozol ki az életből.
Elhiteti veled, hogy képes vagy elérni bármit, amit kitűztél magad
elő csak azért, mert teszel is érte.

MOTIVÁCIÓS VIDEÓK

Hogy működik?



Tegyük fel, hogy soha nem csináltam még egy hirdetést sem és félek, hogy nem
fog sikerülni. 
Ülök a gép előtt még azt sem tudom, hogy honnan kéne megnyitni ezeket a
hirdetéseket vagy hogy mi kell egyáltalán hozzá. 

Érzem, hogy egy kicsit eluralkodik rajtam a pánik, ezért fogom magam és
megnézek egy ilyen motivációs videót. 
Huh, most már elhiszem, hogy képes vagyok rá, hogy megcsináljam, de továbbra
sem tudom hogyan is kéne nekiállni. 
Szóval most már energiával telve ülök a gép előtt, de nem tudom hova kattintsak. 

Az energia átalakul frusztrációvá, hiszen telnek az értékes percek, órák, amíg nem
csinálom azt, amit elhiszek, hogy meg tudom csinálni. 
A folyamat végére annyira felbosszantom magam, hogy inkább hagyom az
egészet a fenébe.

Visszatérve egy picit a FB hirdetéses példához. 

MOTIVÁCIÓS VIDEÓK

A motiváció viszont nem egyenlő a képességgel!



Ismerem a hirdetés összeállításának minden lépését. 
Készítettem már több ilyet is és egész jók lettek az eredmények ahhoz képest,
hogy amatőr vagyok benne. 

Viszont nem igazán érzem magamban az erőt, hogy megnyissam a
hirdetéskezelőt és elkezdjem összekattintgatni a hirdetést. 
Megnézek egy ilyen videót, ami segít eszembe juttattni azt, hogy mi a francért is
csinálom ezt az egészet és segít átlökni a holtponton. 

Bezárok minden zavaró tényezőt és nekiugrok a feladatnak, mert feltöltöttem
magam motivációval.

Ugyanez másképpen:

MOTIVÁCIÓS VIDEÓK

A motiváció viszont nem egyenlő a képességgel!



MOTIVÁCIÓS VIDEÓK

Használd helyesen, tudatosan és akkor, amikor
igazán szükséged van rá!



ELMÉLYÍTŐ GYAKORLATOK



ELMÉLYÍTŐ GYAKORLATOK
A cselekvés alapjai

Megvan a képességed arra, hogy elvégezd?

Ha igen, akkor milyen lehet az elvárt teljesítmény egy 6 fokú skálán?

Megvan a motivációd a feladat elvégzésére?

Meg tudod fogalmazni miért akarod megcsinálni?

Mi a kiváltó indokod, ami miatt felkerült az elvégzendő feladatok listájára?

Válassz ki egy előtted álló feladatot és vizsgáld meg a három cselekvési
tényező fényében:



ELMÉLYÍTŐ GYAKORLATOK
Szokáshurok

Írd fel hozzá az elsődleges triggert!
Írd le a cselekvés lépéseit!
Gondold ki, hogy mi lesz a jutalom. Lehet, hogy maga a feladat elvégzése is
jutalomérzést vált ki belőled!

Fogalmazd meg, hogy mit fektetsz be a cselekvéssel! Időt? Energiát?
Pénzt?
Vizsgáld meg, hogy kell-e másodlagos trigger, ami eltér az elsőtől! (Újévi
fogadalom effektus)

Írj fel egy olyan szokást, amit szeretnél bevezetni az életedbe!



Akaraterő

Hol található meg a fő tevékenységed?

Mit mondd ez neked a jövőre nézve?

Pozícionáld a tevékenységedet az Ikigai elmélet szerint!

ELMÉLYÍTŐ GYAKORLATOK



Képesség hiánya

Készíts fejlődési mátrixot arról, hogy milyen képességekben kell vagy
akarsz fejlődni!

ELMÉLYÍTŐ GYAKORLATOK



Herzberg elmélet

Írd össze egy feladatod kapcsán a higiénés és motivációs tényezőket!

ELMÉLYÍTŐ GYAKORLATOK

Feladat
Higiéniás
tényezők

Motivációs
tényezők



Piers Steel elmélet

A Herzberg elméletnél használt feladat esetében írd össze a Piers Steel
elmélet részeit!

ELMÉLYÍTŐ GYAKORLATOK

Mennyire biztos, hogy sikeres leszel benne?

Milyen értéket teremtesz azzal, hogy elvégzed ezt a feladatot?
Mennyire könnyen zökkensz ki a feladat végzése közben? Mennyi
figyelemelterelő dolog van a környezetedben, miközben végzed?

Van-e valami jutalom a végén? Mennyi idő telik el, mire hozzájutsz a
jutalomhoz?



ELMÉLYÍTŐ GYAKORLATOK
Leadási tudnivalók

Ha végeztetek a feladataitokkal, akkor egy csokorba gyűjtve
küldjétek el nekem a hello@timentor.hu email címre!
Ha elküldtétek, jelezzétek a csoportban a házi feladatos posztnál,
hogy kész!
Ha bármikor, bármilyen kérdésetek van, akkor a csoportban tegyétek
fel! Lehet, hogy másnak is hasznos lesz a kérdés és a válasz!
Elküldési határidő a következő tréninget megelőző kedd 20:00
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NEMSOKÁRA ÚJRA
TALÁLKOZUNK!


