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ÖNVIZSGÁLATI KÉRDŐÍV 

Mélyebb átgondolásra késztet, ha 1-től 10-ig értékeled magad az alábbi kérdések mentén. AZ „1” azt 

jelenti , hogy nagyon nem vagy elégedett magaddal azon a területen,  a „10” azt, hogy teljesen jól 

működőnek érzed magad. További elmélyülésre ad lehetőséget, ha 1-2 mondatban bővebben kifejted 

válaszod, melyre a kérdések utáni üres mezőben van lehetőséged. 

 

KÉRDÉSEK PONTOK 

1. TESTI TÜNETEK Hogy érzi magát a tested? Vannak-e állandó vagy visszatérő testi tüneteid 
panaszaid? Esetleg előfordul-e hogy nem is akarsz tudomást venni a testi jelzéseidről?   

    

2. ALVÁS MINŐSÉGE * Hogyan tudsz aludni? Előfordul-e hogy valamilyen szerre (akár természetes, 
akár mesterséges) volt szükséged az elalváshoz? Mennyire vagy általában kipihent és hatékony?   

    

3. ELÉGEDETTSÉG, MOTIVÁTSÁG *  Elégedett vagy-e mindennapi életeddel? Szeretsz-e reggel 
felkelni, és pontosan tudod mi a dolgod, mit kell tenned?, vagy szivesebben maradnál ágyban, mert 
az előtted álló nap épp nem kecsegtet semmivel?   

    

4. ELENGEDÉSI KÉPESSÉG * Előfordul-e hogy egy problémán sokat rágódsz és nem tudsz 
továbblépni? Esetleg már a barátaid és a rokonaid is megjegyezték, hogy nem szeretnének veled a 
témáról beszélgetni, és azt mondták: lépj tovább!   

    

5. BIZTONSÁGÉRZET * Mennyire érzed magad biztonságban a világban? Úgy érzed a szűkebb és 
tágabb környezeted egyaránt kellemes biztonságot adó számodra, vagy előfordul, hogy bizonyos 
esetekben, helyeken, helyzetekben erős szorongás lesz úrrá rajtad, és elveszted a 
biztonságérzetedet?   

    

6. NEHÉZ HELYZET KEZELÉS * Hogyan kezeled a "nehéz helyzeteket"?, Mi történik olyankor, és utána 
milyen nyomot hagy benned?   

    

7. ALKALMAZKODÓKÉSZSÉG * Mennyire könnyen alkalmazkodsz új helyzetekhez, emberekhez, 
körülményekhez?   
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8. HANGULATINGADOZÁS * Mennyire ingadozó a hangulatod, előfordul-e hogy az egyik perceben 
a sírás kerülget, a másikban hirtelen nevethetnéked támad?   

    

9. BEFOLYÁSOLHATÓSÁG * Határozott vagy-e elképzeléseidben, vagy inkább könnyen befolyásol 
mások véleménye, érdeke, támogatása?   

    

10. KAPCSOLATOK * Milyen a kapcsolatod a szüleiddel, gyerekeiddel, pároddal? mennyire szorosak, 
vagy szerteágazóak kapcsolataid ismerősökkel, barátokkal?   

    

11. Ha meg kellene határozni melyik életterületeden szeretnél leginkább változtatni melyik lenne 
az? Miért?   

    

    

    

    

 

A számok önmagukért beszélnek, megmutatják hogyan is érzed magad, hogyan látod magad életed 

egy-egy területén, min kell esetleg dolgoznod, miben lehetne fejlődnöd. Ha az elhatározásod is megvan 

hozzá már meg is tetted az első lépést hogy változtass! 

A tesztről nem adok külön értékelést, mert tartalma elsősorban saját magadnak szóló visszajelzés. 

Kérlek csak abban az esetben küldd vissza kitöltve, ha elhatároztad hogy időpontot kérsz első 

beszélgetésre. 

 

Köszönöm!   


