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BEVEZETŐ

Mindenkinek megvan a saját története. A tiéd hogy hangzik?

Készítettek már interjút veled? Elmesélted és visszaolvas-
tad már életed eddigi lényeges mozzanatait, a felejthetetlen 
élményeket, motivációid mozgatórugóit? Ismered érzelmi 
mélységeidet és magaslataidat, összetett jellemedet, képessé-
geidet? Elemezted már megharcolt küzdelmeidet, elért sike-
reidet?

Adtál már interjút az életedről? Ha még nem, itt a lehe-
tőség elmesélni, feleleveníteni, megörökíteni, rendszerezni 
életed eddigi fontosabb eseményeit, utad főbb állomásait, 
világszemléletedet és érzelemvilágodat.

Válaszolj a Történetem interaktív interjúkötet kérdé-
seire, adj írásban interjút a saját életedről, és vesd papírra 
életed eddigi történéseit.

Az életed átfogó eseményeit, lelki folyamatait körbejáró 
40 kérdéskör segítségével interaktív interjú készül veled, 
amelyben leírhatod, ami csak rád jellemző, ami csak veled 
történt, ami egyedül te vagy:

a Te TÖRTÉNETED.
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Miért jó ez?

Egyrészt mert exkluzív interjút adhatsz az eddigi életedről, 
ráadásul a leírt válaszaid örökre megmaradnak. Másrészt, 
ha tudatosítod saját történetedet, képes leszel a hibáidból 
tanulni, a jó dolgokra hálával visszatekinteni, így lehetősé-
ged lesz az életutadon előtted álló lépéseket magabiztosab-
ban megtenni.

„Dixi, et salvavi animam meam”, vagyis „Szóltam, és kön�-
n�ítettem lelkemen” – hangzik a régi latin mondás. Tehát ha 
elmondod – azaz a Történetem interaktív interjúkötet ese-
tében ha kiírod magadból – az érzelmeket, tapasztalatokat, 
emlékeket, rendszerezed a gondolataidat, akkor felismerhe-
ted a saját szerepedet az életed történéseiben.

[...]

Mi lesz ennek az eredménye?

Tisztább képet kapsz önmagadról, jó döntéseidről, hátráltató 
szokásaidról, kiaknázatlan képességeidről. A kérdések meg-
válaszolásával már önmagad „javított változatával” tudsz 
a jövő felé haladni.

[...]

Életed kézzelfogható áttekintése

[...]
A Történetem interaktív interjúkötet nem egy elektroni-

kus dokumentum, ami bármikor kitörlődhet, hanem tapint-
ható bizonyítéka életünk lényeges történéseinek, és az ese-
ményekkel kapcsolatos érzelmeinknek.

Visszatekintés az eddigi életutunkra

A Történetem interaktív interjúkötet 40 kérdéskörével 
visszatekinthetünk eddigi életünkre, megörökíthetjük az 
átélt eseményeket, örömöket, sikereket, fordulópontokat, 
fejlődési ívet, hogy később visszaolvasva könnyedén vissza-
emlékezzünk életünk egy-egy időszakára.

40 nap az átváltozás ideje is

A 40 kérdéskörnek szimbolikus jelentése is van. Miért pont 
negyven nap alatt érdemes megválaszolni a kérdéseket? 
Negyven nap az átváltozás, a lelki megtisztulás és átalakulás 
ideje. Ezt jól szimbolizálják az alábbi, 40 naphoz kapcsolódó 
szokások, hagyományok:

[...]
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A Történetem interaktív interjúkötetet ezért ideális eset-
ben negyven nap alatt célszerű megválaszolni: minden nap 
egy-egy kérdéskörre válaszolva. 

[...]

Jöjjön tehát a 40 kérdéskör! Te hogy élted meg életed 
eddigi eseményeit?
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1.  SIKEREK
Mit jelent Önnek a siker? Mit tart sikeresnek eddigi éle-
tében? Milyen szerencsés lehetőségeket ragadott meg, 
melyek sikerre vitték élete bizonyos területein, kapcsola-
taiban, munkájában vagy vállalkozásában?


