WHO CARDS

Mi az amit a legszívesebben
csinálsz és nem a munkád?

Ha a pénz nem számítana, mit
If money were no object, what
kezdenél az életeddel?

Mi az, ami igazán feldob?
What cheers you up?

Mi a legérdekesebb dolog amit
What‘s the most interesting
mostanában tanultál?

Mi az, amitől kicsinek érzed
magad?

Hol érzed magad otthon?

you feel small?

MiWhat‘s
a legjobb
legjobb
your barátod
favorite quality
tulajdonsága?
about
your best friend?

Mitdoes
jelent
számodramean
a
What
vulnerability
sebezhetőség?
to you?

thing you‘ve learnt recently?

Where do you feel home?

What‘s
attribute you amit
feel
Mi
az a one
tulajdonságod,
fejleszteni
szeretnél?
you
should work
on about
yourself?

If you can go back in time to one

Ha visszamehetnél az időbe,
historical moment, which would
melyik történelmi pillanatot
it be and why?
választanád
és
miért?

What‘s
one
thing you
would love
Mi az,
amiről
szívesen

What‘s something that‘s made

would you do with your life?

és about
miért nem
totanulnál
learn more
and why

into apart of your job?

kezdted
haven‘t
youmég
doneel?
it yet?

What‘s something you‘re really

Mi
voltwas
az,the
amiért
a
What
last thing
legutóbb
you criedsírtál?
about?

Félsz a haláltól?

Are you afraid of death?

How would your parents

Milyen gyereknek tartanak téged a szüleid?

describe you as a child?

Remember yourself at 8 years
Emlékezz a 8 éves önmagadra. Mik voltak a
old. What
were your favorite
kedvenceid?
Mi lelkesített?

things? What made you feel

Hogyan
magad
8 éves your
Howjellemeznéd
would you
describe
korodban?

eighty year old self?

excited?

Mi az,
megbántál?
What
isamit
something
that

Who
is atitokban
person
you secretly
Ki
az, akit
csodálsz
és miért?

you regret?

admire and why?

Which song means something
special
to you and
why?
Melyik dal
jelent számodra
valami
különlegeset
és miért?

you feel proud?
Mi az, amire büszke vagy?

and why?

“Ha gyorsan szeretnél haladni, menj egyedül. Ha
‘If you want to go fast, go alone. If
messzire akarsz jutni, ne légy egyedül.”
Egyetértesz?
Miért to
vagy
miért
you want
go
far,nem?
go together.’

Do you agree? Why or why not?

Mit teszel amikor el akarsz menekülni az
életből egy időre?

What do you do to escape and

you feel embarrassed?

Milyen
vallásban
hiszel
és miért?
Do you
believe
in religion

to forget about life for a while?

Mi volt
az a was
pillanat
a leginkább
What
a amikor
moment
that made
zavarban érezted magad?

What is something that made

from your professional skills?

Whatamit
questions
would de
you
Mi az a kérdés,
szeretnél feltenni,
nem
mered?
love to ask, but you are afraid
to ask them?

What
labelstulajdonságait,
are you ready
to let
Mik azok
a címkéid,
melyeket
készen
állsz elhagyni?
go off?

Inkább csináló vagy inkább gondolkodó vagy?

Are you a doer or a thinker?

Do you like to walk

Egyenesen jársz vagy inkább kanyarogva?

straight or curvy?

you face right now?

Mik jelenleg a legnagyobb
kihívásaid?

If anything was possible, which

Ha lenne egy varázspálcád, a világ melyik
problémáját
oldanád
meg world
és
problem
in the
would you

want to solve
miért?and why?

youHogyan
Mi volt a What’s
legutóbbi the
dologlast
amitlearning
megtanultál?
biztosítod azt,
had? How do you make sure to
hogy
ne felejtsd
not
forget
it? el?

What is the first thing you do

Mi az első dolog amit ébredéskor teszel?

in the morning?

Whataz,part
about you
Melyik részed
amiért
rajongasz?do you celebrate?

Mi ad számodra reményt?

What gives you hope?

Mi a legfontosabb történeted?

What is your story?

is yourtúlsuper
AWhat
szakmaiságon
mi a tepower apart
szuperképességed?

What challenges do

Mi How
teszel azokkal,
do youakiket
dealnem
with
kedvelsz?

people you don’t like?

If you had a chance to design

Ha előlről megtervezhetnéd az életed hogyan
építenédyour
fel? life from scratch,

how would you build it again?

How
do magad
you feel
about
Hogy
érzed
a csendben?

Vannak
napi rítusaid?鞀
Do
youszemélyes
have personal
rituals

silent moments?

in your daily life?

Ki az a Whom
barátaid között
vagy
a családodban,
in your
friend
or
akit szeretnél

family circle would you
jobban megismerni?

like to know better?

Hány
barátod
van?
Elégedett
How
many
friends
do vagy
you ahave?
számukkal?

Mit szeretnél, milyennek lássanak a
How do you want to
közösségedben?

be seen in society?

A legfontosabb döntéseidet az életedben
Did
you plan your most
alaposan
megtervezed?

Are you happy with this quantity?

important decisions in life?

Hogyan
fogadod
How
wellaz
doelismerést?
you takeMiért?

What’s
your
relationship
Milyen
a viszonyod
a

a compliment? Why?

with your phone?
telefonoddal?

your own happiness come from?

Az életed mely területéről származik jelenleg a
legtöbb örömöd?

What areas of your life does

work and your free time?

Hogyan egyensúlyozol a munkád és szabadidőd
között?

How do you handle your

