
Poznaj siebie
Sprawdź kim tak naprawdę jesteś....

PRZED PODJĘCIEM DECYZJI



Wartości określają, kim jesteśmy. Są częścią nas, oraz
bardzo ważnym elementem w naszym życiu.
Reprezentują naszą wyjątkowość. Ponadto kierują
naszymi wyborami, działaniami i zachowaniami. Nie ma
dobra ani zła. Ważne jest, aby zrozumieć swoją
hierarchię wartości, aby móc kierować sobą, zdobywać
motywację, podejmować właściwe decyzje i wspierać
się, poprzez różne wydarzenia ta hierarchia może się
zmieniać, ale w większości przypadków te
podstawowe wartości będą nam towarzyszyć przez
całe życie. Jeśli chcemy żyć i rozwijać się pomyślnie,
musimy znać kryteria mierzenia i oceniania naszego
sukcesu i porażki. W przeciwnym razie możemy mieć
wszystko, ale nadal czuć, że nie mamy nic.

Priorytety i wartości



Jak poznać swoją hierarchię
priorytetów i wartości?

Wybierz 5 najważniejszych dla Ciebie wartości i
postaraj się odpowiedzieć na nastepujące pytania:

"Co Ci przychodzi do głowy kiedy patrzysz na te pięć najważniejszych
wartości?”
"Jakie ma dla Ciebie znaczenie każda z nich?”
"Dlaczego są one dla Ciebie tak ważne?”
"W jakim stopniu są obecne w tej chwili w Twoim życiu, w Twojej
obecnej pracy czy też relacji?”
"Co się stanie jeśli nie będziesz kierować się tymi wartościami?”



Zainteresowania są siłą napędową nauki w określonej
dziedzinie. Osoby zainteresowane konkretną dziedziną są
lepiej doinformowane niż osoby, które nie są nią
zainteresowane. Jednak ważne jest, aby odróżnić trwałe
zainteresowania od tych ulotnych. Chwilowe pasje
często nie są związane z późniejszymi wyborami
zawodowymi i mogą nawet  prowadzić do złych decyzji.
Z drugiej strony, najsilniejsze i najbardziej trwałe
zainteresowania należy traktować jako wskazówkę i
należy się do nich stosować przy wyborze ścieżki
edukacyjnej i kariery.

Zainteresowania



Co lubisz robić?
Na co lubisz  poświęcać wolny czas?
Czego najbardziej chciałbyś się nauczyć?
Jakie zagadnienia interesowały Cię na
przestrzeni ostatnich lat?
Na jakie pasje innych patrzysz z
zaciekawieniem?
W jakiej dziedzinie sprawdzasz się najlepiej?

Jak znaleźć zainteresowania?

Postaraj się odpowiedzieć na pytania:



  Uzdolnienia i umiejętności 
Uzdolnienia mogą być powiązane z różnymi obszarami,
rodzajami zajęć i  przedmiotami szkolnymi, takimi jak
umiejętności techniczne,  umiejętności przyrodnicze,
społeczne, matematyczne, językowe lub artystyczne.
Decydują one o wynikach w nauce i wydajności przy tej
samej motywacji i przygotowaniu w porównywalnych
warunkach.

Umiejętności interpersonalne to umiejętności
społeczne, które wykorzystujemy w naszych
relacjach z innymi, aby osiągnąć pożądany efekt
oraz inicjować i utrzymywać pozytywne relacje z
innymi .



Jakie masz uzdolnienia?
Zastanów sie i spróbuj odpowiedzieć na
następujące pytania:

Co przychodzi Ci łatwo, nawet w niesprzyjających
warunkach?
Co jest twoim wrodzonym darem?
Jaki przedmiot w szkole sprawia/sprawiał Ci największą
przyjemność?
Które czynności wykonujesz szybko i sprawnie?
Czy jest coś co mimo starań nie wychodzi Ci najlepiej ?



Jak bardzo rozwinięte są twoje
umiejętności interpersonalne?

Czy jesteś otwarty na nowe znajomości?
Czy lubisz udzielać się publicznie?
W jakim środowisku czujesz się najbardziej komfortowo?
Czy potrafisz współpracować z innymi?
Jak szybko przyzwyczajasz się do nowego środowiska?
Czy jesteś odporny na stres?
Czy umiesz rozwiązywać konflikty?

Postaraj się odpowiedzieć na pytania:



Osobowość można ująć jako stały zestaw różnych cech
psychicznych i rozmaitych czynników wewnętrznych, które
wpływają na postępowanie człowieka. Osobowość może
być także traktowana w kontekście tego, w jaki sposób
reagujemy na otaczające nas środowisko i jak wchodzimy z
tym środowiskiem w rozmaite interakcje.

Cechy osobowości i temperament

Temperament można scharakteryzować jako
indywidualną „,naturę emocjonalną”, uwzględniającą
stopień energii, główny stan ducha oraz wrażliwość na
stymulację



Jaka jest twoja osobowości i
temperament

Przeanalizuj pytania i na nie odpowiedz: 

Czy jesteś odpowiedzialny?
Jesteś spokojny czy wybuchowy?
Jak szybko wykonujesz powierzone Ci zadania?
Czy jesteś otwarty na zmiany?



Zdrowie 
Przy wyborze zawodu kondycja psychiczna i fizyczna ma niesłychanie ważne

znaczenie, gdyż każdy zawód wymaga innych predyspozycji, również
zdrowotnych. 

Zdrowie psychiczne - dobrostan poznawczy,
behawioralny, emocjonalny i społeczny. Zdrowie
psychiczne jest integralnym i ważnym aspektem zdrowia.

Zdrowie fizyczne – prawidłowe funkcjonowanie
organizmu, jego układów i narządów. Zdrowie fizyczne
mówi również o równowadze pomiędzy procesami
anabolicznymi i katabolicznymi. Organizm uznajemy za
zdrowy fizycznie wtedy, gdy nie przebiegają w nim procesy
patologiczne a jego elementy działają odpowiednio.



Czy twoje zdrowie pozwala Ci pracować
w każdym zawodzie? 

Postaraj się odpowiedzieć na pytania:

Czy jesteś wytrzymały fizycznie i psychicznie?
Na jakim poziomie jest twoja kondycja?
Czy przyjmujesz leki?
Czy chorujesz na coś przewlekle?
Czy jesteś pod stałą opieką lekarza?
Czy są jakieś czynności których ze względów
zdrowotnych nie możesz wykonywać?



Samoocena 
Samoocena to poczucie własnej wartości to stosunek do siebie, a

zwłaszcza do własnych możliwości i innych wartościowych społecznie
cech. Według subiektywnej oceny i emocjonalnego nastawienia samoocena

może być pozytywna lub negatywna.

Osoby z zaniżoną samooceną pamiętają swoje porażki, co jeszcze
bardziej utrudnia im dostrzeganie swoich sukcesów i osiągnięć.
Często wyolbrzymiają swoje słabości. Jest to wynikiem niskiej
samooceny. Często czują się winni i mają  tendencję do obwiniania
się, gdy sprawy nie idą po ich myśli.

Zbyt wysoka samoocena tworzy poczucie wyższości i
arogancję. Ludzie z zawyżoną samooceną mają silne przekonanie,
że są lepsi od innych. Przypisują sobie cechy, których nie
posiadają lub przeceniają swoje możliwości myśląc, że są w
stanie zrobić rzeczy, których w rzeczywistości zrobić nie mogą.



Jak oceniasz siebie? 

Zastanów się i odpowiedz: 

Postaraj się wymienić 5 swoich wad i zalet.
Co w twoim życiu było największym niepowodzeniem?
Co w twoim życiu było największym sukcesem?
Które twoje cechy są przydatne, a które mogą Ci
zaszkodzić?
Jakie cechy przypisują Ci inni?



„Życie każdego człowieka – to
jego droga do samego siebie, do
stania się samym sobą (…).“   

Hermann Hesse
 
 

[...] impuls, który powinna mieć każda trójmózgowa istota i
który zwany jest "nieodpartym dążeniem do doskonalenia się"

Georgij Iwanowicz Gurdżijew

,,Doskonaląc siebie inspirujesz
innych ludzi. Inni widząc Twoje

postępy mają namacalny dowód na
to, że osobisty rozwój daje efekty.”

Michał Pasterski

Cytaty motywujące 



Teraz jesteś gotowy by poznawać
siebie!


