
A boldogság nyomában       -       néhány gondolat és kérdés ...

...  a fásultabb időszakokra - amikor az ember szétesik,  sodródik,  illetve 
képtelen kimozdulni holtpontról, amikor úgy érzi, folyton zsákutcába jut...
Amikor ez az érzés kerít hatalmába és nem találod a helyed, akkor érdemes egy kicsit 
leülni magaddal és átgondolni a dolgaid.

Mikor gondolkoztál el azon, hogy vajon tényleg utadon jársz-e?

Légy  a  magad  coacha,  nyugodtan  kérdezd  meg  magadtól  az  alábbiakat.  Ha 
őszintén válaszolsz, még arra is rájössz később, hogy mit is kell ahhoz tenned, 
hogy újra önmagad és igazi céljaid felé repülhess.

Ezek a kérdések pont jók arra, hogy elindulj egy kalandos utazásra és hogy  szinkronba 
hozd önmagad vágyaiddal. 



Önfelfedezés - Hogyan váljanak valóra vágyaid?   

Keress egy kellemes helyet és adj két nyugodt órát magadnak átgondolni 
a következőket:

I. rész   Ilyen vagyok – Önismereti Gyorsteszt - Hány állítás igaz rád?

1. Képes vagy elengedni, ami bánt vagy zavar.
2. Ha valamit elhatározol, nem adod fel.
3. Tudod, hogy nem tudsz mindenkinek megfelelni.
4. Nem félsz spontán dönteni.
5. Bízol önmagadban, bízol az ösztöneidben.
6. Nem  hagyod,  hogy  visszaéljenek  a  jó  . 

szívűségeddel
7. Képes vagy egyedül lenni.
8. Elfogadod, ha hibázol, és majd másképp teszel. 
9. Nem bünteted és húzod le saját magad. 
10.Elhiszed, hogy emberi és szerethető vagy.
11.Képes vagy elfogadni a dicséretet.
12.Azt mondod, amit gondolsz.
13.Azt teszed, amit mondasz.
14.Van önálló véleményed és tudod, hogyan közvetítsd mások felé.
15.Tudod, hogy mikor és hogyan kell nemet mondani.
16.Tartod magad a szavaidhoz, és nem másítod meg őket, csak hogy elfogadjanak.
17.Nem fogadsz mindent gyanakvással, de képes vagy határaidat is meghúzni.
18.Nem akarod mindenáron megoldani mások elrontott életét; nem vállalsz értük 

túlzó felelősséget.

    Kiértékelés

Hány állítás jellemző rád a fentiek közül?

0-5: Nem csaptad be magad és már tudod, min kell dolgoznod.
6-10: Van még miben ügyesedni, de nagy baj már nem érhet!
11-18: Te már megtaláltad önmagad, önazonos vagy.



II. rész - Önbecsülés – Önértékelés

Értékeld  1-10-ig,  hogy   mennyire  hiszel  ezekben  az 
állításokban: 
1 – egyáltalán nem így vélem, 
10 – nagyon is hiszem

1. Hiszek magamban.
2. Pont  olyan  értékes  vagyok,  mint  . 

mások.
3. Inkább  önmagam  lennék,  mint  . 

bárki más.
4. Büszke vagyok az eredményeimre.
5. Jól esik, ha üdvözölnek.
6. Képes vagyok kezelni a kritikát. Tudom, kitől fogadom el.
7. Jó vagyok probléma megoldásban. Minden csak egy megoldásra váró 

feladat.
8. Szeretek új dolgokat kipróbálni.
9. Tisztelem, becsülöm, elfogadom magam, úgy, ahogy vagyok.
10. Szeretem, ahogy kinézek. Tudom, hogy senki nem tökéletes.
11. Akkor is szeretem magam, amikor mások elutasítanak.
12. Ismerem a jó tulajdonságaimat.
13. A sikereimre fókuszálok, nem a hibáimra.
14. Nem félek hibázni, ezzel tapasztalok és tanulok.
15. Örülök annak, hogy én én vagyok.

Hogyan értékeled az önbecsülésed ezen a skálán a fentiek összesítéseként:

1                                                                                                                10
Egyáltalán nem szeretem,                                                                        Teljesen megfelel nekem az, 
                                                                 aki vagyok.

Mire lenne szükséged, mit változtatnál meg, hogy 1 ponttal több legyen ezen a skálán? 
Mitől lenne 10-es?



III. rész - Ha nem találod a helyed - Életcélod

1. Mi ad erőt nekem? (Ami feltölt energiával? Szenvedéllyel? Mi az, ami 
bárminél jobban motivál és lelkesít?)

2. Mi az, ami valóban érdekes és izgalmas számomra? (Mi az, amiért 
így érzem és gondolom?)

3. Milyen frissítő ötleteim vannak? (Mikor jönnek a legjobb ötleteim? 
Összeszedtem már csokorba őket? Lejegyeztem már párat?)

4. Miben vagyok jó mások szerint? (Miről beszélgetünk és kérnek tőlem 
ötletet, véleményt, tanácsot a leggyakrabban?)

5. Milyenek  a  beszélgetéseim  a  környezetemben  lévő  emberekkel? 
Miről folyik leggyakrabban a szó?

6. Mihez kezdek a szabadidőmben?

7. Mi az, amit imádok olvasni?



8. Mik a visszatérő álmaim?

9. Mi az, ami leginkább életben tart? (Milyen tapasztalatok azok, amik 
leginkább éreztetik velem, hogy élek? Mi az a tevékenység, amitől 
még enni is elfelejtek?)

10. Milyen  képességeim  voltak  gyerekként?  (Hogyan  éri  meg 
kibontakoztatni  ezeket  felnőttként?  Mikor  éri  meg  beleölni  az 
időnket?)

11. Mivel foglalkoznék, ha a pénz nem volna lényeges? Ha nem a 
pénz lenne a fontos?

Ha átgondoltad, akkor most foglald össze:

Mit szeretnék igazán elérni?

Ha nem ezt csinálnád amit most, akkor mit csinálnál?

Mi tesz téged bizakodóvá akkor is, amikor mások már feladták?

Mit (nem) tennél meg, ha nem tartanál attól, hogy mások mit mondanak?



IV. rész - 2017 – a legjobb évem

Amit átmentek 2016-ból: 

2 kedvenc emlékem:

3 dolog, amiért hálás vagyok:

1 kemény lecke, amit megtanultam:

1 dolog, amire büszke vagyok:



2017-re:

3 hely, ahová el akarok menni:

2 mód, ahogy segíthetek a szeretteimnek:

1 dolog, amiben jobb szeretnék lenni:

2 dolog, amit nagyon várok:

3 új dolog, amit kipróbálnék:

Sokkal  több  van  benned,  mint  hinnéd.  Sokkal  több  múlik  rajtad,  mint 
gondolnád! Már azzal, hogy leültél és átgondoltad az előbbieket, őszintén 
válaszoltál a kérdésekre, ezzel már többet tettél, mint az átlag! 

Ha van cél, vezet oda út is! Rájöttél, hogy mire is lesz szükséged céljaid 
eléréséhez és kire számíthatsz: 

Felfedezted, ki lesz rajtad kívül büszke rád: 

Milyen érzés is elérni valamit, amire eddig esélyt se láttál: 

Mindig van egy plusz lehetőség, amit nem vettél figyelembe:

„Egy jó dolgot keress, csak arra az egy jó dologra figyelj, és majd meglátod, hogy hova vezet." 



A boldogság tanulható? Érdekel a szív intelligenciája?  
Mi a te sikerkulcsod? 

Szeretettel várlak további személyre szabott, gondolatébresztő, inspiráló és segítő beszélgetésre – 
Bátorság és Egyéniség Program – Become Who You Are! 

Minitréningek és self-coaching:

GPS – A célom, az időm, no meg én

H2O – A párkapcsolatok dinamikája

COM – Az értő kommunikáció titkai

Márti** C4U 

Coaching For Youth    - Telefon: 06-20/450-52-88   


