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•

Това, което върша с удоволствие и се разтоварвам, е...

•

Това, което обичам да правя в свободното си време, е…

•

Това, което бих правила, ако имах повече време, е...

•

Това, което чета/бих искала да чета, е...

•

Любимите ми 3-4 телевизионни канала/филма са...

•

Любимите ми 3-4 страници за разглеждане във Фейсбук са...

•

Любимите ми 3-4 канала в You Tube са...

•

Любимите ми 3-4 списания, които си/бих си купувала, са...

•

Любимите ми изпълнители са...

•

Нещата, които обичах да правя в миналото преди да стана
прекалено заета, са…

•

Любимите ми теми за разговор са…

•

Ако преподавам нещо, бих искала да е…
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•

Най ме бива в...

•

Това, което правя с удоволствие, е...

•

Дори и да има кой да свърши...
ме радва/разпускам/творя

•

Другите ми се радват, защото...

•

Другите ме търсят, за да им помагам с...

•

Смятам, че съм експерт в...

•

Другите смятат, че съм експерт в...

•

Бих се обърнал към себе си, ако имах проблем с...

•

Моите лични дарове и таланти, които може и да не ползвам в момента, са…

•

Ако не ми беше неудобно, бих предложил на другите да им помогна с...

•

Ако преподавах нещо, то би било…

•

В училище ми казваха, че съм добър в...

•

Първото нещо, за което си спомням, че съм правил с удоволствие като дете, е...

, предпочитам да го правя сама, защото
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•

Това, което ме прави щастлива в живота е/са...

•

Дейностите, които карат сърцето ми да тупти, дават ми истинско усещане за радост, когато съм заета с тях и повдигат
духа ми, са...

•

Любимите ми неща за правене като дете бяха…

•

Идеите, които ме вдъхновяват и радват са...

•

Хората, които ме вдъхновяват са...

•

Филмите, които ме вълнуват са...

•

Това, което ме прави щастлива и горда със себе си е…

•

Това, което наистина ме вълнува, е…

•

Това, което ми дава чувство на удовлетворение и задоволство, е…

•

Това, което намирам смислено в живота, е…
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Вдъхновяват ме с...



Това, за което мечтаех като малка, е...



Това, което исках като малка и не го казах на никой, е...



Това, което мечтая и в съня си, е...



Това, което искам сега, е...



Освен това не искам да си призная, че искам и.....



Това, което бих била, ако си мислех, че мога и знам достатъчно, е...



Това, което бих била, ако вярвах, че мога всичко, е...



Това, което бих правила, ако имаше гаранция никога не бих се провалила, е...



Това, което най-много искам да имам, е...

•

Най-много съжалявам, че...

•

Съжалявам, че в миналото не съм била...

•

Ако можех да върна времето, не бих...

•

Ако можех да върна времето назад, бих правила...

•

Тези желания досега не са се сбъднали да мен, защото...

•

Това, което ме удържаше, е...

•

Начинът, по който аз се ограничавах, е...
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Най-големите ми провали тази година са...



Най-големите ми 3 провала в живота досега са...



Това, от което съм се страхувал, е...



Това, което загубих при тези провали е...



Това, което научих от тези ситуации, е...



Най-големите 3 ползи от тези ситуации за мен са...



Това, което мога в бъдеще да съм/правя/имам в подобни ситуации, е...



Ако можех да заменя думата „провал“ с друга дума, която да описва тези ситуации, то тя би била...

Ако приемем, че правим в живота си това, което правим, за да задоволим своите нужди и че основните нужди са:
оцеляване, сигурност, разнообразие, обич, разбиране, признание, принос, израстване и себереализация



Основните ми 2 движещи нужди са...



Начините, по които това е ръководило живота ми, са...



Това, което е важно за мен в живота, е... (изреди поне 8 ценности, подредени по ред на важност за теб).

Някои от ценностите, от които можеш да избираш, са предложени тук: сигурност, успех, приключения, красота, хармония,
цялостност, принос, откриватекство, радост, щастие, честност, мир, учене, развитие, творчество, свобода, страст,
служене, постижения, смелост, доблестност, здраве, духовност, предизвикателство, интимност, уважение, игра, баланс,
овластяване, независимост, лидерство,...)



Какви са моите 3-4 най-ограничаващи мнения/убеждения за самата мен? (Че не съм достойна за обич, че не съм
достатъчно добра в нещо, че не заслужавам, че за да е хубаво, трябва да е трудно, че и този път няма да стане, че
съм самотна и никой не ме разбира...)



Каква полза ми е носило това ограничаващо мнение досега?



Как ме е предпазвало?



С какво мнение, от което мога да получавам същата полза, мога да го заменя?



Как ще се отрази това на живота ми?



Какво е най-положителното убеждение, което имам за себе си?



В какви ситуации най-често ми е помагало?



В какви ситуации още може да ми е полезно?
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Качества, които ми помагат да постигна визията си, са...



Сферите от живота, в които най-често ги проявявам, са...



Резултатите, които получавам, са...



Сферите от живота, в които най-рядко ги проявявам, са...



Резултатите, които получавам, са...



Начинът, по който съм си пречил досега, е...



Мога да промениш това като...



Някои от най-големите предизвикателства, трудности, проблеми, пречки и болки, които съм посрещала, са...



Кои от тях успя да преодолееш?



Как ги преодоля?



Как си представяш, че можеш да помогнеш на други хора, които имат подобни ситуации?



Какво правиш? Кое е онова нещо, обичаш да правиш (да пишеш кодове, да готвиш, да свириш, да преподаваш,
да говориш...)? Какво е онова нещо (което обичаш да правиш), на което можеш да учиш други хора?



За кого го правиш? (представи си в съзнанието хората, групаъа хора, за които го правиш, които имат полза)



Какво искат или от какво имат нужда тези хора?



Как се променят/трансформират те в резултат на това, което им даваш?



Какво чувство усещаш, когато провиш това нещо?

Сложи отговорите на тези пет въпроса в едно изречение:

Напиши в детайли как виждаш себе си в края на дните си (опиши в детайли всичко – как
изглеждаш, как се чувстваш, какво си мислиш, какво си казваш, къде се намираш, кой е около теб,
ако хората ти казват нещо, какво е то, как си бил полезен на хората, от какво си щастлив, как си
съигнал дотук...)
Започни с „Аз съм“ и използвай сегащно време.
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Кои сфери на живота ти (личностно развитие, работа и кариера, семейство, финанси, здраве, почивка и
забавление...) са в съответствие с мисията и визията ти?



Какви са резултатите до момента (опиши в детайли)?



В коя сфера на живота имаш нужда от най-бърза и голяма промяна, за да си още по-щастлив и удовлетворен?



Какви резултати искаш в следващите 10 години? През следващите 3 години? През следващата година?



Какви може да са предизвикателствата и как можеш да ги преодолееш/преминеш?



Какво конкретно можеш и искаш да направиш, за да тръгнеш.продължиш в тази посока (ясни и прости 2-3 стъпки)?



Какво ще ти донесе това в живота? Как ще се чувстваш, какво ще мислиш за света, себе си и другите, какъв ще
бъдеш?



Като си представиш как достигаш визията и осъществяваш мисията си, какво усещаш, как се чувстваш? Има ли
енергия, ентусиазъм, желание?
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