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“Ismerd önmagad és Boldog leszel”
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5 kérdés, ami megváltoztatja az 
életed

Ismerd a válaszaidat
1. Ki vagy te valójában?
2. Mi tesz téged igazán boldoggá?
3. Mi az amiben igazán  jó vagy?
4. Mit jelent számodra a  boldog élet?
5. A mai szokásaid a boldogabb 

harmonikusabb élethez vezetnek vagy 
inkább távolítanak attól?
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1. Ki az aki te valójában vagy?
Nem arra gondolok, amit elhitettek veled az évek alatt. 
Az a kérdés, amit igazán, a szíved mélyén érzel, hogy Te ki vagy.

Mi az amiben jól érzed magad? Ami örömmel tölt el?
Amit akkor is csinálnál, ha nem fizetnének érte?

Amibe bele tudsz feledkezni. Amiről órákat tudsz beszélgetni.
Ami lázba hoz, ha mesélhetsz róla, ami felvillanyoz, feltüzel.

Mi az amiben Te jó vagy?
Mi az amit csak te tudsz adni  a környezetednek? 
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2. Mi tesz téged igazán 
boldoggá?
Olyan egyszerű kérdés ez, az ügyfeleim többsége 
még sem tudja azonnal a választ.

A boldog, harmonikus élethez ismerned kell a 
pontos válaszodat.

Sosem találhatod meg és csak kergeted  a 
boldogságot, amíg ezt a választ pontosan nem 
ismered.

Ne általánosságokról beszélj. Írd le, mond el úgy, 
hogy azt egy  5 éves gyermek is megértse.
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3. Mi az amiben Te 
igazán jó vagy?

Mindannyian értékesek akarunk lenni, elismerve 
akarunk lenni és szeretve akarunk lenni.

És akkor itt folytatjuk a kérdéssel. Mi az ami téged 
igazán érdekel, ami lázba hoz, amiről órákis tudsz 
beszélgetni? 

Mi az amiért te fontos lehetsz másnak? Amiért 
téged elismernek és mi az
amiért téged szeretnek, dícsérnek?

Mi az amit Te adsz a gyermekeidnek, szüleidnek, a 
munkádnak a karrierednek a párodnak?
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4. Hogyan néz ki a Te legszebb életed?

Mentoromtól Sólya Beától tanultam, hogy: soha ne a 
jelen körülményeidből, ha nem az álmaidból teremts. 
El kell vetned  az álmaid magját, hogy az fejlődhessen. 
és növekedni tudjon. Ő lesz az irányító csillagod. Ha 
nem szánsz időt az álmaid megfogalmazására sosem 
érheted el azokat. Fogalmazd meg a LEGSZEBB 
ÉLETED írásban és nagyon részletesen.



5. A mai szokásaid a boldogabb, harmonikusabb 
élethez vezetnek vagy inkább eltávolítanak attól?

Az, amit minden nap teszel, amit minden nap gondolsz változtatja  az 
életedet azzá ami. Ha boldogabb, szebb életre vágysz, szebb és jobb 
szokásokat és gondolatokat kell kialakítanod. Ez elkerülhetetlen.
Például fejezd be a panaszkodást, az ítélkezést. Kezdj el mozogni, kezdj el 
a szükségleteidre, önmagad igényeire figyelni. Maradj a jelenben és légy 
gyengéd önmagadhoz!



Ki vagyok én?
50 éves nő, édesanya, mindset 

és life coach a MEGVALÓSÍTÓK 
mentora vagyok, aki saját bőrén 

is megtapasztalta mindazt 
amiről tanít.  A tapasztalataim 

és a coaching tudásom 
ötvözésével segítem azokat az 
ügyfeleimet akik a Legszebb 

életük, a saját életstílusuk 
megalkotását tűzték ki célul.



Küldj nekem e-mailt:

raczgabriella.rcz@gmail.com

Jelentkezz be konzultációra:

Foglalj nálam időpontot!

Kövess!

Tudom, hogy a legnehezebb dolog 
segítséget kérni és elfogadni, mert 
azzal beismered, hogy nem 
boldogulsz egyedül.

De az igazság az, hogy egyedül 
sokkal nehezebb és sokkal lassabb.

Engedd meg, hogy segítsek!

mailto:raczgabriella.rcz@gmail.com
https://raczgabriella.com/foglalj-nalam-idopontot!/
https://www.facebook.com/GabriellaRacz.coach/
https://www.youtube.com/channel/UCbajxQPsZu6Cj_Sqo8cZn9A/featured

