Elu mõtte ja kire leidmise 14 küsimust 
(arvutis täitmiseks)
Siin on 14 küsimust, mis aitavad sul endas selgusele jõuda uue ameti valikul. Eelkõige aitavad need leida sul oma kirge ja elu mõtet. Vasta 14 küsimusele ära, seejärel loe all küsimuste selgitusi.
 1.	Mille suhtes sa oled loomulikult kõige uudishimulikum?
See on sisuliselt sinu huvialadest. Et ennast paremini mõista, küsi endalt milliseid mitte-ilukirjanduslikke raamatuid sa naudid? Mis teemadel dokumentaale sa vaataksid? Mis teemadel ajalehe, ajakirja või uudisteartikleid sa alati loed? Mille kohta sulle õppida meeldib?
 2.	Mida sa maailmas muuta tahad?
See on väga hea küsimus. Mis sind ühiskonnas häirib, vihale ajab? Millised uudised sind vihale ajavad? Mida sa maailmas paremaks tahad muuta?
 3.	Mida sa tahad teha või saavutada enne surma?
Tee see nimekiri nii suureks kui saad.
 4.	Mida sa teeksid kui  oleks garantii, et sa ei kuku selles läbi?
Piire ei ole - ükskõik mida otsustad teha, see õnnestub sul. Kui läbikukkumise hirmu pole, mida sa teeksid?
 5.	Mida sa teeksid kui sul oleks piiramatu kogus raha?
Mõnikord me seame endale piirid, sest  mõtleme rahaliste piirangute peale. Kui neid poleks, siis millele sa ennast pühendaksid?
 6.	Mida sa tahad oma matustel kuulda?
Kujuta ette, et on sinu matused ja kõik su lähedased on seal. Ükshaaval keegi räägib midagi. Mida sa tahad, et igaüks neist sinu kohta ütleks? Milline sõber, kolleeg või perekonna liige sa olid? Millist iseloomuomadust sa tahad, et nad oleksid sinus näinud? Milliseid saavutusi sa tahad, et nad mäletaksid? Vaata neid inimesi enda ümber - mida sa nende elus muutnud oled?
 7.	Milliseid tegevusi sa praegu naudid?
Mida tehes sul justkui aeg lendab? Mõtle nii lõbusaid tegemisi kui ka asjalikke.
 8.	Mida tehes sa tunned ennast kõige tugevamalt ja otsusekindlamalt?
Mõtle oma töökohtadele, vabatahtlikule tööle, koolile ja huviringidele. Millal sa tundsid ennast õnnelikult, asjalikult ja innustunult tehes seda tegevust?
 9.	Mille eest sa tahad, et sind tunnustataks su senises elus tehtu eest?
Väikesed või suured, milliste saavutuste üle sa ise uhke oled?
 10.	Kui saaksid ainult ühe soovi, siis mis see oleks?
Mõtle natuke selle üle ja proovi see väga hoolikalt valida.
 11.	Kelle elu sa tahaksid elada?
Kes on see inimene (ajalooline või nüüdisaja) keda sa imetled või isegi pisut kadestad?
 12.	Milliseid ideed sind kõige rohkem inspireerivad? Miks?
Ideed võivad olla elust, karjäärist, ühiskonnast või ükskõik millest. Näiteks süsinikdioksiidisaaste vaba elu, vaba haridus kõigile jne
 13.	Kellega sa tahaksid ennast ümbritseda?
Milliste inimestega - elustiili, ameti, jõukuse või huvide poolest.
 14.	Kas sa võtad vastutuse selle eest, mis sinuga toimub?
Vaata milline inimene sa oled ja kus sa oma eluga praegu oled. Kas sa arvad, et sa oled ise selle põhjustaja? Kas sa saad luua ise oma tuleviku?
Lahendid:
 1.	Su vastus sellele küsimusele viitab, mis on erinevad teemad kus su elu mõte ja kirg võib peituda. Siit võid leida vihjeid sobiliku ameti või tööala kohta. Tihti me naudime seda tegevust, mis tuleb meie jaoks kõige loomulikumalt välja.
 2.	See mis sind ärritab viitab temaatikale, mis sulle palju korda läheb, mis on sulle südamelähedane. On ebatõenäoline, et sind liigutab emotsionaalselt mingi teema, mille suhtes sa üldse kirglik ei ole.
 3.	Vastuse loetelu annab sulle arusaama oma eesmärkidest ja ka sinu väärtushinnangutest - mis on sinu jaoks tähtis ja kuidas sa tahad oma elu elada. Vaata, ehk on neil tegemistel ühine valdkond.
 4.	See küsimus aitas sul mõelda piirideta. Siia võisid kirjutada asju, mida sa tõeliselt teha tahad.
 5.	Sarnaselt eelmisele, küsimus eemaldas mõtlemiselt piirid ja tõi välja sinu sisemise kire. Ka oma kirge järgides võib raha teenida.
 6.	Vastus näitab, mida sa väärtustad, kuidas tahaksid oma elu elada ja mis on sinu jaoks tõeliselt tähtis.
 7.	Väga otsekohene - su elu mõte ja kirg võib olla mõnes neist tegevustest.
 8.	Kui oled mingi ülesande/projekti/tegevuse osas südamega asja juures, tunned ennast energiliselt, väsimatult ja erksana. Peitunud jõud, teadmised ja oskused ärkavad ellu ja avastad, et oled parem inimene kui oskasid oodata. Kui oled tundnud sellist tunnet üht neist tegevust tehes, siis see võibki olla sinu kirg või vähemalt lähedal sellele.
 9.	Sa oled ainult asjade üle, mis on sinu jaoks olulised. Aga kas need on sinu jaoks ka kõige tähtsamad?
 10.	Nüüd kui oled selle üle natuke mõelnud, proovi lisada veel 5 inimest kellele midagi soovida, ka võõrastele. Seejärel vaata, mida ühist leiad. See võib viia väga ligidale sinu kirele.
 11.	Kui valisid kellegi, siis miks just tema? Midagi on tema saavutustes, elustiilis või teistes elu aspektides, mis sind köidab. See on vihje.
 12.	Kui mingi idee sind tõeliselt köidab, siis see võibki olla su elu kirglikuim suund ja mõte.
 13.	Sa saad selleks kellega sa kohvi jood. Need kellega sa koos tahad olla, ütleb sulle milline sa ise tahad olla.
 14.	Ainult sina saad muuta oma tulevikku ja luua elu mida tahad elada, mitte keegi teine. Kui süüdistad teisi ja lükkad vastutuse endalt ära, siis otsid vastuseid valest kohast. Kui ütlesid "jah", siis palju õnne :)
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