
HÁLA - MONTÁZS

„Minél több dologért vagy hálás, 
annál több dolog lesz, amiért hálás lehetsz!” 

 
Zig Ziglar
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Készítette:

Ez egy olyan kis füzetke, aminek a segítségével áttekintheted, 
hogyan alakult az éved, kérdések mentén gondolhatod át és fogalmazhatod meg, 

mennyi-mennyi mindenért lehet hála a szívedben és 
inspiráló idézetek is segíthetnek abban, hogy a figyelmed a hálá felé tereljen 

és a hálából fakadó sok-sok áldás felé mozdítsonTéged.
 

Haladj végig az oldalakon és válaszolj meg minden kérdést!



HÁLA - MONTÁZS
DÁTUM:

„Gondold végig, 

mi mindenért lehetsz hálás 

és örülj!”

A legfontosabb jó dolog,  ami történt 
velem ebben az évben:

FEJLŐDÉS,  ÚJ ISMERETEK,  ELŐRELÉPÉSEK

AJÁNDÉKOK, amiket kaptam:

munkában,  szel lemi- lelki  dolgokban,  személyiségben,  . . . :

KUDARCOK: TANULSÁGOK:



„Légy hálás azért, amid van és végül még hálásabb leszel.
Ha arra koncentrálsz, amid nincs, sosem leszel elégedett.”

 
Oprah Winfrey

FIZIKAI DOLGOK
egészség,  erőnlét ,  közérzet :

Személyek,  AKIK SEGÍTETTEK NEKEM: Személyek,  AKIKNEK SEGÍTHETTEM:

KAPCSOLATOK
új  barátok,  ú j  ismerősök,  új  munkakapcsolatok,  lezárt  kapcsolatok:

AJÁNDÉKOK, amiket adhattam:



„Mindenki lehet nagy ember, mert bárki képes másokat szolgálni.  A szolgálathoz 
nem kell  egyetemi végzettség. Nem kell  hozzá egyeztetni az alanyt az 
áll ítmánnyal. Csak hálatelt szív kell  hozzá, szeretettől áthatott lélek.”

Martin Luther King

MINDENNAPOS SZÜKSÉGLETEK
táplálkozás,  öltözködés,  meleg otthon,  t isztálkodás,  anyagiak

Személyek,  AKIKTŐL TANULHATTAM:

MINDENNAPOS SZOKÁSOK
közlekedés,  kommunikációs képességek

További  dolgok,  amikért  hálás vagyok:



„Ügyelj  a gondolataidra, mert szavakká válnak.
Ügyelj  a szavaidra, mert tettekké válnak.

Ügyelj  a tetteidre, mert a szokásaiddá válnak.
Ügyelj  a szokásaidra, mert formálják a jellemedet.

Ügyelj  a jellemedre, mert meghatározza a sorsodat.”
 

Frank Outlaw

Milyen formákban veheted hasznát a  HÁLA-MONTÁZS-nak?
 
LEHET CSALÁDI,  BARÁTI TÁRSASÁGI PROGRAM!
A hála-montázst  idén karácsonykor mi  bevesszük abba a kel léktárunkba,  amivel  ezeket a 
-  végre rohanás és feladatmentes -  napokat minőségi leg is  együtt  tölthetjük.  Valamelyik 
nap összeülünk,  mintha társasozni  vagy kártyázni  vagy f i lmet nézni  készülnénk és a 
család minden tagja kitölt  egy-egy hála-montázst .  Utána felolvassuk egymásnak és 
meggyőződésem, hogy nagyon sok egybevágó,  egybehangzó gondolatot  fogunk találni ,  
még több hálával  fogunk feltöltődni ,  még harmonikusabb atmoszférát  teremtünk az 
otthonunkban és az újévre való felkészülést  is  pozit ív  erővel  tölt jük meg.
 
ADHATOD AJÁNDÉKBA MAGÁT A HÁLA-KOLLÁZST!
Elküldheted,  megoszthatod vagy kinyomtatva átadhatod másoknak a HÁLA-MONTÁZS-t ,  
akikről  úgy véled,  bármilyen megfontolásból  hasznos lehet számukra ez a  kis  boldogító 
munkafüzet .
 
ADHATSZ AJÁNDÉKBA HÁLA-KIFEJEZÉST!
A kreativitásod szerint  átadhatod a köszönet-üzenetedet egy szalaggal  átkötött ,  vagy 
pecsétviasszal  rögzített  papírtekercsben,  egy kifejező,  a lkalomhoz i l lő  üdvözlőlapon,  de 
akár  csak szavak vagy érthető és értelmezhető cselekedetek,  gesztus formájában.
 
HASZNÁLHATOD AZ ÚJÉVI CÉLKITŰZÉSEID ALAPJÁUL IS!
Ha az a  t ípus vagy,  aki  szereti  tervezni  a  következő évét ,  akár  üzlet i leg,  akár  magánélet i  
vonatkozásokban,  akkor remek alapul  szolgálhat  a  céltervezésben a HÁLA -  MONTÁZS!  
Végigtekintve,  miket értél  e l  idén,  mikért  lehetsz hálás,  könnyebben ál lapíthatsz meg 
tanulságokat és könnyebben fogalmazhatod meg,  hová akarsz fej lődni ,  mi lyen célokat 
akarsz elérni  a  következő időszakban.

Azt kívánom, tel jen meg hálával  a  szíved,  a  gondolataid,  a  kommunikációd és élvezd 
mindazt a  sok pozit ív  vonatkozást,  amit  a  hálával  teremthetsz magadnak és másoknak!
 
Töltsd le, nyomtasd ki, add tovább a HÁLA-MONTÁZS-t és tedd szebbé, kedvesebbé, örömtelibbé az 
ünnepeket!
 
Ha pedig tetszett  a  HÁLA-MONTÁZS,  oszd meg kérlek,  velem is  a  tapasztalataidat!  
Szeretettel  várom a visszajelzéseidet!
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