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A foglalkozás célja: segíteni a diákoknak kívülről tekinteni a körülöttük lévő világra és 

önmagukra; tudatosítani és elemezni cselekedeteiket másokkal való kommunikáció során; 

lehetőséget biztosítani személyes portréjának összeállítására bizonyos minőségi jellemzőinek 

azonosítása érdekében. 

A mai foglalkozásunk témája: " Eszményképek, avagy ismerd meg önmagad". Ez a téma 

olyan régi, mint a világ, és kimeríthetetlen, mint az örökkévalóság. Mit nem tud az ember? 

Az ember csak a hatalma határait nem ismeri. Gyakran keresi önmagát mindenhol, csak nem 

önmagában. Sok bölcs mondás segít megbirkózni gondolatainkkal, kétségeinkkel, 

tapasztalatainkkal a saját "én" keresésében. 

 

Ismerd meg magad, és megismered az isteneket és az Univerzumot.(Ephorusi Chilo (Kr. E. 

VI. század)) 

 

Mindenki megjavíthatja a világot, csak önmagánál kell elkezdenie.(Fligl József) 

 

Már eleve ott rejlik bennünk a válasz az összes kérdésre, amit felteszünk magunknak. Csak 

annyit kell tennünk, hogy csendben maradunk, és odafigyelünk a belső hangra.( Angela 

Petch) 

Nézz a tükörbe! Milyen ember tekint onnan rád? Okos, ironikus, bátor, vonzó, titokzatos..., 

vagy ép egy primitív, ostoba és tehetetlen, tompa arc néz rád?  

Minden nap sok-sok tükörben tükröződünk vissza. Életünk során tükrözzük és elkapjuk 

tökéletlen, pillanatnyi, néha felhős és homályos gondolatainkat, tükröződésünket, 

sziluettjeinket ...  Minden alkalommal megpróbálunk elképzelni egy fényes képet magunkról, 

amelyet legmélyebb álmainkban készítettünk ... Ki vagyok én? Mi vagyok?  

Hogyan ismerheted meg magad? 
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Egy kínai filozófus, a Csu királyság egyik lakója, Lao Tzu (Kr. E. 579–499) azt mondta: „Az 

élet csak azokat tanítja, akik tanulmányozzák ... Mások önmagukat ismerhetik meg. Légy 

figyelmes a gondolataidra - ők a cselekedeteid kezdete. " 

Sokan szórakozásnak tekintik a teszteket, vagy a kérdések megválaszolásakor nem önmagukat 

próbálják értékelni, hanem azt, hogy a teszt mennyire pontosan sejtette, amit az illető már 

tudott magáról.  Most figyelmedbe ajánlok egy "Milyen madár vagy?" című tesztet. A tesztet 

azonban nem szabad túl egyértelműen felfogni, anélkül, hogy a saját jellemzőik és személyes 

helyzetük prizmáján meg ne törnénk. Tehát, amikor válaszolsz a kérdésekre, ne gondolj arra, 

hogy mely válasz lenne jobb vagy rosszabb, ez a teszt megpróbálja megmutatni, hogy milyen 

vagy. 

Tesztkérdések 

Válaszd ki a három válasz közül azt, amely leginkább megfelel az igényeidnek. 

1. Sétálni szeretnél a barátaiddal, de a szüleid tiltják, mondván, hogy már késő van.  

a) nagyon  szépen megkérem őket, hogy engedjenek el, de ha így is ragaszkodnak a 

döntésükhöz, akkor otthon maradok; 

b) otthon maradok; 

c) úgy is elmegyek, bár később büntetésben leszek. 

2. Egyet nem értés esetén általában: 

a) figyelmesen meghallgatom az egyéb véleményeket, és megpróbálom megtalálni a 

kölcsönös megállapodás lehetőségét; 

b) kerülöm a haszontalan vitákat, és más módon próbálom elérni a célomat; 

c) nyíltan kifejezem álláspontomat, és megpróbálom meggyőzni beszélgetőtársamat. 

3. Olyan embernek tartom magam, aki: 

a) szeret mindenkink tetszeni és olyan lenni, mint mindenki más; 

b) mindig önmaga marad; 

c) szereti alárendelni másokat az akaratának. 
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4. Véleményem a romantikus szerelemről: 

a) a legnagyobb boldogság az életben a szeretett ember közelében lenni; 

b) nem rossz érzés, ameddig nem követelnek tőled túl sokat és nem vájkálnak a lelkedbe; 

c) nagyon jó, különösen, ha a szeretett ember megad neked mindent, amire vágysz. 

5. Ha ideges vagyok, akkor: 

a) megpróbálok találni valakit, aki megvigasztalna; 

b) igyekszem nem figyelni rá; 

c) dühös leszek, és ez másokon csattan. 

6. Ha a tanár nem igazságosan értékelte a munkámat, akkor: 

a) fáj, de megpróbálom ezt eltitkolni; 

b) ez felháborít, védekezni fogok, és kifejezhetem elégedetlenségemet; 

c) Ideges leszek, de elfogadom, és megpróbálom kijavítani a hibákat. 

7. Ha valaki felhozza a hibámat, akkor: 

a) ingerült leszek és elhallgatok, sértődötten magamban rágódom; 

b) valószínűleg mérges leszek, és ugyanazzal visszavágok; 

c) ideges leszek, és mentségeket keresek. 

8. Akkor érzem magam legjobban, ha: 

a) önmagam vagyok; 

b) vezető vagyok; 

c) egy csapat része vagyok. 

9. Ha végeztem egy nehéz feladattal, akkor: 
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a) belekezdek egy másik feladatba; 

b) mindenkinek elmondom, hogy végeztem a feladattal; 

c) szeretnék dicséretet kapni. 

10. A partikon általában: 

a) csendesen meghúzódok egy sarokban; 

b) arra törekszem, hogy minden esemény középpontjában legyek; 

c) az időm nagy részét azzal töltöm, hogy segítek a terítésben és mosogatásban. 

11. Ha a boltban a pénztáros rosszul számol, akkor: 

a) természetesen szóvá teszem; 

b) ideges leszek, de nem mondok semmit. Nem szeretek civakodni a pénztárosokkal; 

c) nem figyelem. Egy apróság miatt nem érdemes idegeskedni. 

12. Ha úgy érzem, hogy mérges vagyok, akkor: 

a) kifejezem érzéseimet és megszabadulok tőlük; 

b) kényelmetlenül érzem magam; 

c) igyekszem megnyugtatni magam. 

13. Ha lebetegszem, akkor: 

a) ingerlékeny és türelmetlen leszek; 

b) lefekszem, és elvárom, hogy körbeugráljanak; 

c) igyekszem úgy viselkedni, hogy ne terheljek másokat. 

14. Ha egy személy erős felháborodásomat váltotta ki, akkor inkább: 

a) nyíltan és személyesen kifejezem érzelmeit; 
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b) hatástalanítom érzelmeimet valamilyen más jellegű beszélgetésben; 

c) közvetett módon értesítem róla, például más személy által. 

15. A mottóm nyilvánvalóan a következő lesz: 

a) a nyertesnek mindig igaza van; 

b) az egész világ a kedves embereket szereti; 

c) lassan járj, tovább jutsz. 

Teszteredmények: 

Kérdés 1.-5. 6.-10. 11.-15. 

„Galamb” a c b 

„Strucc” b a c 

„Sólyom" c b a 

Három kérdéscsoportból számold össze az "a", "b" és "c" válaszaidat, és határozd meg, hogy 

melyik madár „tulajdonságaiból” található benned több: galambból, struccból vagy 

sólyomból. Ha mindegyikből egyformán van benned, akkor különböző helyzetekben másként 

nyilvánulsz meg. 

A következő foglalkozáson megtudod, hogyan tudsz változtatni a jellemvonásaidon! 

Folyt. köv….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


