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MOJA VÍZIA, MOJE SMEROVANIE
Môj život musí mať zmysel

Čo je podľa mňa, MOJOU najväčšou motiváciou?

V čom sa líšim od druhých, v čom vynikám?
V čom spočívajú moje silné stránky?
Čo viem skutočne dobre?
Ktoré z mojich vlastností, sú pre mňa v škole/v práci najužitočnejšie, lebo mi uľahčujú
plniť si úlohy?
Ako to robím, že sa kolektívu, v ktorom som, skvelo darí a napreduje?
Kedy som sa naposledy cítila skvelo? Čo to spôsobilo?

ÚSPECHY - Samochvála nesmrdí!
Na čo som u seba hrdá?
Aké sú moje dobré vlastnosti?
Čo som u seba zlepšila za posledné 2 roky?
Aké sú moje doterajšie najväčšie úspechy (napíš aspoň 10 svojich životných úspechov)?

A oceň sa, prosím, znovu osláv svoje úspechy!

NÁVRAT DO ÚTLEJŠIEHO DETSTVA

O čom som snívala ako dieťa, kým som sa chcela stať? (sny/ciele do 15 r.)
Aké boli moje sny/ciele rannej dospelosti (do 20-25 r.), životný zámer?
Aké emócie, pocity, skúsenosti, som pri každej tejto predstave, ako dieťa, zažívala?

K akým aktivitám som inklinovala, keď som bola dieťa, prípadne ma stále bavia?
Čo mi robilo radosť, pri akej aktivite som vedela stráviť hodiny a stratiť pojem o čase?
Čím som sa odlišovala/odlišujem sa od iných detí?
Ktoré úlohy alebo aktivity sa mi zdali jednoduché a nikdy si nevyžadovali odo mňa veľa
námahy?
K akým tvorivým alebo umeleckým, či mechanickým činnostiam ma to ťahá, inklinujem
k nim?
Aká moja schopnosť mala úspech a bola ocenená inými ľuďmi či rodičmi, učiteľmi,
kamarátmi?
Vyrábala som niečo, ako dieťa? Napodobňovala som niekoho? Ako to mám dnes?

KTO SOM DNES?
V súvislosti s tým, nahliadni na seba teraz

KTO SOM?
KDE SOM?
PREČO SOM TAM KDE SOM?

A AKO TO SÚVISÍ S MOJIMI DETSKÝMI CIEĽMI,
MOJIM ŽIVOTNÝM ZÁMEROM?
Sú moje pocity podobné tým, ktoré som v predstavách zažívala ako dieťa, počas
snívania o mojom budúcom ja?

„Je zbytočné sa pýtať, či má život zmysel alebo nie. Má taký zmysel, aký mu dáme.“
Seneca

PÄŤ ZNAKOV TALENTU
Sebauvedomenie, pomenovanie svojich talentov
Je úplne v poriadku, ak sa budeš mať potrebu v odpovediach opakovať.

1) Túžba
Ku ktorým činnostiam ma to dnes prirodzene ťahá ? Ako by som si vychutnala voľný 1/2
deň?

2) Rýchlo sa učím
Ktoré činnosti som sa vedela do teraz veľmi rýchlo naučiť? (aký typ, charakter činností)

3) Intuícia
Pri ktorých činnostiach, som akosi prirodzene, spontánne a rýchlo spoznala, ako na to?

4) Dokonalosť
Pri ktorých činnostiach som si zrazu uvedomila, že sa mi naozaj darí a pýtala som sa sama
seba, ako som to urobila? ... ako som na to vlastne prišla?

5) Uspokojenie
Z akých činností cítim uspokojenie, či už počas ich výkonu, alebo po nich a hneď sa teším,
keď ich budem môcť robiť opäť?

Čo je to, čo sa Ti opakovalo často? Nejaký AHA moment nastal?

OBJAV SVOJE PREČO
a na to, AKO to dosiahnuť, už prídeš ľahko

Kým chcem v živote naozaj byť? Čo je to, PREČO chem ráno s radosťou vstávať
z postele a ísť do školy/práce?
Na čom mi v živote záleží? Pri čom cítim, že môj život má zmysel?
Čo by ma bavilo robiť? Čo by som chcela robiť celý život aj keby som za to nemusela
dostávať peniaze?
K čomu by som chcela prispieť, čo by som chcela v spoločnosti zlepšiť? Čo mi nie je
naokolo ľahostajné a robí ma to aktívnou?"
Aké aktivity mi robia radosť a doslova sa mi pri nich rozbúcha srdce?
Majú ľudia potreby, ktoré by som vedela aktivitami, záujmami, ktoré robím rada, u nich
uspokojiť?
Má niekto okolo mňa podobnú alebo inú víziu, vyšší cieľ, s ktorým sa ja stotožňujem?
A živí sa tým? (Tak prečo nie ja?)
Kým by som chcela byť, čo by som spravila, keby som sa nebála?
Mysli na to, Tvoj život musí mať ZMYSEL
v práci a vo vzťahoch

Zmysel v práci a zmysluplné vzťahy, nám prinášajú životnú energiu. Preto je potrebné zistiť
Kto chceš byť?
Čo chceš robiť?
Čo chceš mať?
... a to v každom období života
To, že na ceste za našimi cieľmi sú a budú prekážky, to je základný princíp rastu, je to
požehnanie. Ide o preverenie: našej cesty, hodnôt, priorít a zámerov. Ide o preverenie
motivácie, či nám to stojí za to. Akékoľvek prekážky posilnia naše svaly úspechu.

Prajem Ti všetko len to najlepšie na Tvojej životnej ceste a ak by si potrebovala moju
pomoc pri preupratovaní si v myšlienkach, bude mi cťou,
Erika

AUTORKA
V živote som sa dostala do situácie, ktorá bola silná a náročná a bolo by tak jednoduché stratiť smer.
A poznám, ako je skvelé zažívať osobnú spokojnosť a naplnenie, žiť svoje poslanie. S tým veľmi súvisí mať
schopnosť s ľahkosťou komunikovať a rozvíjať zdravé, priateľské vzťahy. Niekoho nadchýna byť inšpiratívnym
lídrom, iného vyrovnaným rodičom. Každý zámer je v poriadku.
A preto, ak u klienta vznikne situácia, že potrebuje niekoho z vonku, kto ho zachytí, podporí a vytiahne
z ťažkostí, alebo mu ponúkne na situáciu iný uhol pohľadu, tak chcem byť pri ňom, so svojim kufríkom nástrojov,
zameraných na OSOBNOSŤ a ODBORNOSŤ, s vášňou pre ďalší seba-rozvoj a rast.

Denne žijem svoje poslanie a zároveň vášeň a som vďačná za to, že smiem ľuďom pomáhať odstraňovať
bariéry a bloky na ich ceste, objavovať a rozvíjať ich jedinečný potenciál.
Vzdelávaciu spoločnosť Espiral, som založila z vášne k svojej práci, k svojmu poslaniu, spolu s niekoľkými
spolu-nadšencami. Som tak ako certifikovaná koučka ICF, tak certifikovaná trénerka metodiky zážitkovej
pedagogiky, NLP lektorka moderného leadership-u, trénerka profesijného a osobnostného rozvoja a asi badať,
že rovnako tak, môj osobný kontinuálny rozvoj, ma neskutočne baví.
Prečo koučing? Prečo vedenie ľudí, mentoring a zážitkové tréningy?
Zmysel života vidím v pomoci druhým. Schopnosť hlbokej empatie, bohaté základy v psychológii, komunikácii
a etike, ma priviedli na cestu koučovania a vzdelávania.
Som úprimná, tolerantná a otvorená, s pozitívnym náhľadom na ľudí. Nikdy sa nechcem hádať a som prvá, kto
podá ruku na uzmierenie. Viem, že stále toho málo viem, tak sa rada učím nové veci. Viem, že mám len svoj
pohľad, ale rada sa pozriem aj z druhej strany. Zaujíma ma názor druhých.
Počas tréningov sa s účastníkmi delím o všetko, čo som sa naučila o ľuďoch a s ľuďmi, zo svojej 25 ročnej
praxe, zo spolupráce, pozorovania, riadenia, ako i pri koučovaní lídrov a manažérov, bežných zamestnancov,
športovcov, či študentov, za posledných 15 rokov. Diskutujeme, cvičíme, simulujeme, vedieme spolu zásadné
rozhovory o tom, ako nájsť životný zmysel, či ako vytvárať silné a dlhodobé strategické vzťahy s členmi tímov,
so šéfom, s rodinou, priateľmi. A keď prídeme na to, Čo je ten zmysel bytia a PREČO je dôležité žiť vyrovnaný
a zmysluplný život s ľahkosťou, na základe životných hodnôt, hľadáme to, AKO to dosiahnuť.
Veľmi sa budem tešiť na osobné stretnutie aj s vami.
S úctou k vašej jedinečnosti
Erika Feketová, ACC
erika.feketova@espiral.sk
www.espiral.sk

