QUIZZ
CARE E URMĂTOAREA ETAPĂ ÎN
CARIERA ȘI VIAȚA TA PENTRU A TE
SIMȚI ÎMPLINITĂ?
Dacă te simți blocată, dacă ești la o răscruce profesională sau
personală, dacă simți că viața ta nu este ceea ce îți dorești, folosește
acest QUIZZ pentru o diagnoză rapidă a cauzelor și direcțiilor de
acțiune!
Foarte puține persoane își ascultă vocea interioară pentru că au fost învățate să nu aibă
încredere în ea. Suntem încurajați să adoptăm ideile și convingerile altora dar niciodată să
le dezvoltăm și să le credem pe ale noastre. În felul acesta, inevitabil, cedăm puterea
personală altcuiva mai puțin nouă înșine.

Tripsy South, autoare americană de literatură

Ai nevoie de ajutor? Mă poți întreba oricând.
Alătură-te comunității Carieră Sens Abundență accesând acest LINK.
ADRIANA RADU - CAREER & LIFESTYLE COACH WWW.ADRIANARADU.RO

INAINTE DE A FOLOSI ACEST QUIZZ

Te invit să completezi acest quizz care te va ajuta să iți dai seama în ce etapă a
carierei tale te afli și care sunt urmatorii pași pentru a trăi o viață împlinită
profesional, personal și financiar!
Acordă o notă de la 1 la 10 fiecărei afirmații unde 1 înseamnă că nu ești de
acord cu afirmația iar 10 înseamnă că esti întru totul de acord cu ea. Subliniază
afirmațiile la care ai acordat nota 7 sau mai mică. Calculează apoi media
notelor și urmărește interpretarea rezultatului.
Nu există răspuns corect sau incorect, urmează-ți instinctul! Fiecare are propria
interpretare a notelor. Important este să conștientizezi ce anume te
nemulțumește acum în viața ta și să pornești un proces de reflexie asupra ce
înseamnă viața ideală pe care îți dorești să o trăiești.

LOCUL DE MUNCĂ

1.Sunt satisfacută de locul meu de muncă
2.Mă pot dezvolta profesional in munca mea
3.Am o activitate variată care îmi dă sens
4.Am un job în care pot încerca idei noi
5.Simt că am ce învăța de la superiorul meu
6.Superiorul meu ma sprijina sa ma dezvolt
7.Am un plan de dezvoltare profesionala clar
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FINANȚELE PERSONALE

8.Sunt multumită de veniturile mele
9. Am nevoie de predictibilitate financiara
10.Nivelul veniturilor mele depinde de mine
11. Sunt indepentă financiar
12.Nivelul veniturilor mele îmi permite să trăiesc
o viață împlinită

LIFESTYLE

13.Îmi place să am un program zilnic
14. Am controlul asupra vieții mele
15. Îmi acord timp suficient
16. Petrec timp de calitate cu familia și prietenii
17. Traiesc o viata implinita

TOTALUL NOTELOR =
MEDIA NOTELOR =

Folosește media notelor pentru a observa categoria în care te încadrezi la
capitolul Interpretări. Urmărește afirmațiile pe care le-ai notat cu 7 sau mai puțin
și trece-le pe pagina de notițe. Reflectează asupra ariilor care îți afectează
calitatea vieții și asupra pașilor pe care îi ai de făcut.
Ce ai descoperit? Ce ți s-a confirmat?
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INTERPRETĂRI

Medie între 1 și 6. Există un dezechilibru în viața ta și nu trăiești așa cum îți
dorești. Este posibil să te afli la o răscruce în carieră, cu întrebări despre
direcția în care dorești să megi. Este posibil să ai un blocaj în parcursul
profesional sau personal cu efecte în toata celelalte arii care determină
calitatea vietii tale. Urmărește ariile cu note de 7 sau mai mici de 7 și trece-le
pe foaia de notițe. Vei identifica astfel zonele de intervenție. Pasul urmator
este să decizi cum poți interveni în cariera sau viața personală pentru a trăi
împlinită.
Dacă simți nevoia unei clarificări, poți programa o discuție gratuită cu mine de
30 de minute accesând acest LINK.
Medie între 6,1 și 7,9. Te afli într-o zonă de confort dar simți că există
nemulțumiri. Sunt aspecte care nu te satisfac dar nu ai hotărât să faci o
schimbare. Este posibil să ai un loc de munca sigur dar unde nu poți avansa
sau nu poți să-ți mărești veniturile. Este posibil să cauți mai multă creativitate
in jobul actual dar simți că ai atins limita de sus. Locul de muncă poate fi sigur
dar nu îți lasă mult timp pentru tine. Te întrebi poate dacă e momentul să faci
o schimbare dar îți este teamă de viitor. Urmărește ariile cu note de 7 sau mai
mici de 7 și trece-le pe foaia de notițe. Vei identifica astfel zonele de
intervenție. Pasul urmator este să decizi cum poți interveni în cariera sau viața
personală pentru a trăi împlinită.
Dacă simți nevoia unei clarificări, poți programa o discuție gratuită cu mine de
30 de minute accesând acest LINK.
Medie egală sau peste 8. Te simți multumită de viața pe care o duci. Ai un
sentiment de împlinire. Felicitări! Totuși ești mulțumită de viața ta în
întregime? Care sunt ariile pe care le-ai notat cu 7 sau mai jos? Ele pot revela
zone importante de posibilă nemulțumire într-un viitor apropiat. Ar fi bine să
faci un control al acestor zone pentru a conștientiza nemultumirile importante
din viitor. Notează pe foaia de lucru aceste zone și reflectează asupra
semnificației lor în viața ta acum. Ce ar putea să le transforme în nemulțumiri
importante care să îți afecteze calitatea actuală a vieții?
Dacă simți nevoia unei clarificări, poți programa o discuție gratuită cu mine de
30 de minute accesând acest LINK.

COPYRIGHT - WWW.ADRIANARADU.RO 2021

