
Sebepoznání
a životní směr
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PRO MLADÉ LIDI



● co to znamená, znát sebe?

SEBE-POZNÁNÍ



Zdroj: lifee.cz



● k čemu mi to je?

SEBE-POZNÁNÍ



Zdroj: zsvysluni.cz



● jak na to? 

SEBE-POZNÁNÍ



dvoukrokový mini-kvíz

Jak jsi na tom
se sebe-poznáním?



● 1 - nespokojený
● 2 - ujde to
● 3 - průměrně
● 4 - docela fajn
● 5 - skvělý

SEBEHODNOCENÍ



1) PROČ JSEM TAKOVÝ, JAKÝ JSEM?
2) jak komunikuji UVNITŘ sám se sebou?
3) JAKÉ JSOU MOJE HODNOTY?
4) PROČ JE TOHLE MOJE SILNÁ STRÁNKA?
5) Z JAKÉHO DŮVODU PRACUJI NA SVÝCH SLABINÁCH?

JÁ JAKO OSOBNOST



1) chovám se ve vztazích tak, jak bych chtěl,
aby se chovali druzí ke mně?

2) jsem pro druhé oporou?
3) v jakých případech na své blízké posílám

negativní emoce?
4) je pro mě stálá láska důležitá?
5) v čem jsem pro své blízké významný?

JÁ JAKO přítel



1) co má vliv na to, jak pečlivě přistupuji
ke svým úkolům?

2) vím, proč studuji/pracuji zrovna v tomto 
oboru?

3) jsem více zaměstnanec nebo podnikatel?
4) v jakých situacích si stanovuji cíle?
5) kde se vidím v roce 2051 pracovně?

JÁ JAKO pracovník/student



1) 15-35 bodů
2) 35-60 bodů
3) 60-75 bodů

jaká je tvoje úroveň sebepoznání?



sám sobě tím nejlepším rádcem!

co pro mě toto množství bodů znamená?



porovnání, pokud není zdrojem inspirace, 
přináší velmi často spíše frustraci
a dost často stejně není spravedlivě 
porovnatelné!
                    =zbytečná frustrace :-)



http://www.youtube.com/watch?v=0Uy8lsIlRmE


Nezapomeň vždycky prvně udělat změnu vnitřní, 
protože tvůj vnitřní svět, tvá mysl, tvé pocity se 
odráží do vnějšího světa.
Změn svůj vnitřní svět a změníš tím úplně vše.



životní směr



● VYJMENUJETE TŘI DŮVODY?

k čemu znát SVŮJ životní směr?



● JAK NA TO? 

            SITUACE - JÁ - SVŮJ KAMARÁD

životní směr?



● v jaké fázi života se nacházím?
● kam bych chtěla směřovat (čas?) vs. kam směřuji?
● co miluji odmalička?
● co mi jde nejsnáze - samo?
● směry mojí rodiny?
● v čem se necítím silná / co mě odrazuje?

jaký je nyní můj životní směr?



● jaké jsou moje hodnoty?
● jaké pocity chci v životě zažívat?
● jaké mám možnosti realizace nyní?
● jak se to dá spojit?
● jak poznám, že je můj životní směr správný?

jaký je nyní můj životní směr?



Co kdyby jakýkoliv směr, který si vyberete, byl přesně ten, 
kterým se ve svém životě momentálně potřebujete vydat, 

abyste se například něco naučili, získali zkušenosti
nebo objevili nové možnosti? Kdyby to tak bylo a vy jste

se nemuseli bát žádného „špatného rozhodnutí“,
co byste dělali?

Zdroj: psychologie.cz




