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Üdvözöllek!  

Az Évrendező Napló segítségével egy kis utazásra invitállak: a saját belső világodba, a vágyaid, az 

álmaid, a jövőre vonatkozó terveid világába. A napló kitöltése abban segít, hogy egyrészt lezárhasd 

és megértsed a mögötted álló évet és benne önmagadat, másrészt, hogy megtervezhesd az előtted 

álló esztendőt, illetve a saját életedet. Hogy végül azt az életed éld, amit igazán szeretnél.  
Segítségével tudatosíthatod magadban sikereidet, bánataidat, vágyaidat, és rácsodálkozhatsz, 

mennyi minden történhet egy év alatt. A múltadból tanulva pedig megtervezheted a jövődet, hogy 

ne kövesd el ugyanazokat a hibákat és a kezedben tarthasd a saját életed irányítását.  
 

Amire szükséged lesz 

– Körülbelül két és fél óra zavartalan nyugalomra (meditációs / relaxációs vagy bármi, számodra 

inspiráló zene jöhet persze) 
– Erre a füzetre kinyomtatva, valamint egy tollra, esetleg színes ceruzákra 

– A 2015-ös határidőnaplódra  vagy naplódra (ha van vagy még nem dobtad ki)  

– Rád. Az őszinteségedre, nyitottságodra, önismeretedre. Továbbá a fantáziádra, a 

kreativitásodra és a bátorságodra 

 

Az Évrendező Napló kitölthető egyedül is, de társaságban is: a legjobb, legbizalmasabb barátaid 

körében. A lényeg, hogy jól és komfortosan érezd magad egy inspiráló környezetben.  
 
 

 

Kellemes és hasznos  évrendezést kíván a szerző, 
Beck Marianna 

London Life Design 

www.londonlifedesign.com  
 

 

 

 

 

 
Ezen kiadványra a Kreatív Közjavak Nevezd meg! – Ne add e! – Ne változtasd! – 4.0 Nemzetközi Licensz 

(Creative Commons – Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International License) feltételei 

érvényesek: másolható, terjeszthető, bemutatható és előadható a tartalma változtatás nélkül azzal a feltétellel, hogy a szerző (Beck Mari-

anna / London Life Design) nevét és a tartalom eredeti helyét (www.londonlifedesing.com) fel kell tüntetni, valamint a szerző engedélye 

nélkül nem hasznosítható kereskedelmi tevékenységre.  
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 

http://www.londonlifedesign.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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I. Visszatekintő / 2015 

 

Ebben a fejezetben az elmúlt évedet fogod áttekinteni. Azokat a főbb és meghatározóbb pozitív, 

illetve negativ  eseményeket, amelyek a tavalyi évedet formálták az életed különböző területein. 

Próbálj minden felvetésre válaszolni legalább pár szóban. Ha esetleg valamivel kapcsolatban 

mégsem jutna semmi az eszedbe, akkor sincs baj. Haladj tovább, és lehet később mégiscsak beugrik 

valami emlék vagy érzés. Ha van határidőnaplód, illetve naplót írsz, akkor ezek a segítségedre 

tudnak lenni. 
 

 

Ezek történtek velem - Főbb események 

 

Foglald össze pár szóban, hogy milyen események, milyen eredmények voltak számodra 

meghatározók a tavalyi évben az alábbi területeken. 
 

Személyes fejlődés  
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Egészség  
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Emberi kapcsolatok / Család / Barátok 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Karrier / Üzlet 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Pénzügyi helyzet  
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Párkapcsolat  
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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Spirituális fejlődés 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
Rekreáció / Tanulás 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
Közösségi munka / Jótékonyság / Önkénteskedés 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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2015 Legjei 

 
A legekbe a tavalyi évben a te életedet leginkább meghatározó, befolyásoló eseményeket írd le – 

egyet-egyet mindegyikhez. Ezek lehetnek egyaránt pozitív vagy negativ események, a lényeg, hogy 

számodra a legfontosabbakat emeld ki. Egy eseményt köthetsz  több kategóriához is, ha úgy érzed. 

 

A legjobb dolog, ami megtörtént velem 
 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
A legboldogabb pillanatom 
 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
A legnagyobb dolog, amit végre megléptem 
 

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
A legbölcsebb / leghasznosabb döntés, amit meghoztam 
 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
A legnagyobb meglepetés 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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A legnagyobb változás az életemben 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
A legnagyobb felismerés / megtanult lecke 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 A legkeservesebb csalódás, amit átéltem 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
Aki / ami a legnagyobb hatással volt rám 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
Amiben a legtöbbet fejlődtem / változtam 
 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
Amire a legbüszkébb vagyok 
 

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Amiért leginkább hálás vagyok 
 

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

A legjobb dolog, amit felfedeztem magamban 
 

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
Ami továbbra is a legmakacsabb /legnehezebb problémám 
 

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
Egyéb leg: 
 

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Sikerek és kudarcok 
 

A három legnagyobb sikerem  
 
 

1. _________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________

____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Mit tettem azért, hogy ezeket a sikereket elérjem 
 
 

1. ____________________________________________________

____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________

____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________

____________________________________________________ 

 
Kik és hogyan segítettek abban, hogy megvalósítsam ezeket a sikereket  
 

1. _________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________

____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________

____________________________________________________ 

 
A három legnagyobb kudarcom / kihívásom  
 

1. _________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________

____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________

____________________________________________________ 
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Miért nem sikerült, mi okozott nehézséget  
 

1. _________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________

____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________

____________________________________________________ 

 
Mit tanultam ezekkel a kudarcokkal kapcsolatban 
 

1. _________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________

____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Megbocsájtás / Elengedés 

 
Történt-e bármi az elmúlt évben, ami miatt neheztelsz valakire? Esetleg magadra haragszol még 

valami miatt? Mit kell megtenned vagy kimondanod ahhoz, hogy a tavalyi évet lezárhasd és tovább 

tudj lépni? Írd le erre a lapra, aztán bocsáss meg és engedd el. 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Befejezetlen és megoldatlan dolgok 

 
Ha maradt bármi befejezetlen vagy megoldatlan probléma, project, amit szeretnél továbbvinni és 

megvalósítani, befejezni az új évben, ide írd le. 

 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

5. ____________________________________________________ 

 

 

 

Évértékelő 

 
Próbáld meg jellemezni az elmúlt évedet három szóval 

 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

 

 

Hogy érzed, mindent összevetve hány “százalékosra” sikerült az elmúlt esztendőd? 

 

 

 

_______% 
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Záró gondolatok 

 
Bármi, ami még eszedbe jut és fontosnak tartasz megemlíteni a tavalyi éveddel kapcsolatban. 

Írhatsz, rajzolhatsz vagy ragassz be képet / képeket. 
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Gratulálj magadnak, hogy idáig eljutottál az  

évrendezésben!  

 

Pihenj egy kicsit.  

Hunyd be a szemed pár percre és engedd útjára a tavalyi évet, s 

benne mindent, ami történt veled.  

Érezd az új év, az új lehetőségek, a jövőbeni történések izgalmát. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az igazi munka csak most kezdődik:  

megtervezed az idei éved és benne az életed. 

Kalandra fel! 
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Előretekintő / 2016 
 
Ebben a fejezetben az idei évedre, a jövődre fókuszálj. Milyen dolgokat szeretnél megvalósítani, mit 

szeretnél megváltoztatni idén az életed különböző területein? Gondolkodj el azon is, hogy mi 

mindent tudsz tenni annak érdekében, hogy mindezek a változások bekövetkezzenek az életedben, 

hogy a most még gondolat, elképzelés, álom szintjén létező dolgok valósággá is váljanak. 

Mielőtt azonban belevágnál az idei esztendőd tervezésébe, próbálj meg elgondolkodni úgy általában 

az életedről, az azt vezérlő elvekről, értékekről. Arról, hogy hosszútávon hová szeretnél megérkezni, 

kivé és mivé szeretnél válni. 

 

 

Az életem célja 

 
Magam  felé 
 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

A világ felé 
 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

Az öt legfontosabb érték, amelyek mentén élni akarom az életem 
 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________ 

5. ____________________________________________________ 
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Az idei évem mottója 

 
Válassz egy szót, egy mondatot, idézetet, amely vezérelni fogja az idei évedet. Írd le (jó nagy 

betűkkel), ragassz ide egy képet vagy készíts egy rajzod, ami reprezentálja a kiválasztott mottódat. 
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Mit szeretnék – Mi történjen velem 

 
Hogy néz ki az előtted álló új év? Milyen célokat akarsz megvalósítani az idei évben az életed 

különböző területein? Mi minden történhet veled ideális esetben? Írd le pár sorban. 
 

 

Személyes fejlődés  
 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Egészség  
 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Emberi kapcsolatok / Család / Barátok 
 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Karrier / Üzlet 
 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Pénzügyi helyzet  
 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Párkapcsolat  
 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 
Spirituális fejlődés 
 

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Rekreáció / Tanulás 
 

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
Közösségi munka / Jótékonyság / Önkénteskedés 
 

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 

 

A sikeres év számomra azt jelenti 
 

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Mágikus Hármasok 

 
Három a magyar igazság – tartja a mondás. Ebben a fejezetben különböző „fogadalmakat” találsz, a 

cél pedig az, hogy mindegyikből hármat megvalósíts. Az első háromnál ne csak magát a célt írd le, 

de azt is, hogyan kívánod elérni azokat, illetve mindegyik fogadalomhoz rendelj egy időhatárt is. 

 

 

A legfontosabb célkitűzések, amiket megvalósítok 

 

1. ____________________________________________________

Hogyan:_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________

Hogyan:_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

 
3. ____________________________________________________

Hogyan:_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

 

 

Régi szokások, hiedelmek amiktől megszabadulok 

 

1. ____________________________________________________

Hogyan:_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 
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2. ____________________________________________________

Hogyan:_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

 
 

3. ____________________________________________________

Hogyan:_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

 

 

Új szokások, hiedelmek, amiket kialakítok 

 

1. ____________________________________________________

Hogyan:_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

      Mikor:________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________

Hogyan:_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________

Hogyan:_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 
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Könyvek, amiket elolvasok 

 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

 

 

Tanfolyamok, képzések, amikre beiratkozom 

 

1. ____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

2. ____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

3. ____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

 

 

Helyek, országok, ahová elutazom 

 

1. ____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

2. ____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

3. ____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

 

 
Egyéb: 

1. ____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

2. ____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

Mikor:________________________________________________ 
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30 napos kíhívás 

 

Egy új szokás kialakításához idő és rendszeresség kell. Ebben segít a 30 napos kihívás: egy hónapon 

keresztül egy adott célra, problémára koncentrálsz és napi rendszerességgel meg is teszel mindent  

azért, hogy a lehető legtöbbet kihozd magadból a cél elérése, a probléma megoldása érdekében. 

Négy heti rendszeres “gyakorlás” többnyire elég arra, hogy rögzüljön egy szokás, vagy apróbb 

lépésekből összeálljon az eredmény.   
A célt / problémát te választod ki magadnak. Ehhez rendelj olyan napi, heti teendőket, feladatokat, 

amelyek előrébb visznek azon az adott területen.   

És ne add fel! 

 

Néhány példa 

 
Pénzügyek  

 Havi, illetve heti költségvetést készítek 
 Lejegyzem a napi  kiadásokat és a bevételeket 
 Figyelem a pénzügyi híreket, információkat 

 
Egészség, életmód 

 Mindennap tornázom reggel 10 percet 
 Időben lefekszem 
 Naponta levegőzöm és sétálok 30 percet 
 Hetente egyszer elmegyek úszni 
 Mindennap megeszek egy gyümölcsöt 

 
Tanulás, önfejlesztés 

 Mindennap megtanulok legalább öt új angol szót 
 Hetente kétszer megnézek egy érdekes ismeretterjesztő / dokumentumfilmet 
 Minden nap olvasok 
 Kiolvasok egy könyvet 
 Beiratkozom egy rövid kurzusra 

 
 
 

A következő oldalon találsz egy „mintalapot” 

a 30 napos kihíváshoz  
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30 napos kihívás 
 
 
 
 

Kihívás:___________________________________________________ 

 

Időszak: __________________________________________________ 

 

 

Napi feladatok:  

1. _____________________________________________
Mikor:________________________________________________ 

2. ____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

3. ____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

4. ____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

             

 

Heti feladatok:  

1. _____________________________________________
Mikor:________________________________________________ 

2. ____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

3. ____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

4. ____________________________________________________

Mikor:________________________________________________ 

 
 
                                  Sikerült                                                       Nem sikerült 
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Látványtábla – Álmodj nagyot 

 
Készítsd el a saját látványtáblád, melyre az általad vágyott események, érzések és tárgyak képét 

tedd ki, amelyek motiválni és inspirálni fognak téged, így könnyebben eléred a kitűzött céljaidat. 

Ezek lehetnek magazinokból kivágott képek, képeslapok, saját fotók, rajzok, mondatok és idézetek. 

Szabadulj meg az elvárásoktól, használd a képzelőerőd és álmodj bátran! 

Fontos, hogy olyan helyet találj neki, ahol minden nap láthatod. Érezd úgy, mintha a rajta szereplő 

dolgok már a birtokodban lennének. Amikor fizikai szinten is megkaptad őket, és hálát adtál értük, 

lecserélheted a képeket újakra. 
Az itt található üres helyen készíthetsz egy gondolati vázlatot a látványtábládról! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A képzelőerő 

mindennek az alapja. 

Ez az, ami bepillantást 

enged a jövőbe.” 

Albert Einstein 
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Havi tervező  

 

A “Mi történjen velem”, a “Mágikus Hármasok” és a “30 napos kihívás” alapján tervezd meg, hogy 

mely hónapban mely célkitűzéseket akarod megvalósítani.                 

 
                                  Január                                                                       Február 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Március                                                                          Április 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Május                                                                              Június 
 

 

 

 

 

 

 

1.___________________
____________________ 
2.___________________
____________________ 
3.___________________
____________________
_____________ 

1.___________________
____________________ 
2.___________________
____________________ 
3.___________________
____________________
______________ 

1.___________________
____________________ 
2.___________________
____________________ 
3.___________________
____________________
_____________ 

1.___________________
____________________ 
2.___________________
____________________ 
3.___________________
____________________
_____________ 

1.___________________
____________________ 
2.___________________
____________________ 
3.___________________
____________________
_____________ 

1.___________________
____________________ 
2.___________________
____________________ 
3.___________________
____________________
_____________ 
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                               Július                                                                                 Augusztus 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Szeptember                                                                            Október 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             November                                                                            December 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.___________________
____________________ 
2.___________________
____________________ 
3.___________________
____________________
_____________ 

1.___________________
____________________ 
2.___________________
____________________ 
3.___________________
____________________
_____________ 

1.___________________
____________________ 
2.___________________
____________________ 
3.___________________
____________________
_____________ 

1.___________________
____________________ 
2.___________________
____________________ 
3.___________________
____________________
_____________ 

1.___________________
____________________ 
2.___________________
____________________ 
3.___________________
____________________
_____________ 

1.___________________
____________________ 
2.___________________
____________________ 
3.___________________
____________________
_____________ 
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Hálalista 

 
A hála érzése segít segít neked megteremteni az új lehetőségeket, és a bőséget az életedben. Ne arra 

fókuszálj, hogy mi minden hiányzik az életedből, inkább arra a sok jó dologra, ami már van, illetve 

megtörtént veled.  Biztos van legalább 10 olyan dolog az életedben, amiért hálás lehetsz. Írd le őket 

ide és emlékezz rájuk, amikor rossz passzban vagy. Légy hálás! 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
1. ___________________________________________

___________________________________________ 
2. ___________________________________________

___________________________________________ 
3. ___________________________________________

___________________________________________ 
4. ___________________________________________

___________________________________________ 
5. ___________________________________________

___________________________________________ 
6. ___________________________________________

___________________________________________ 
7. ___________________________________________

___________________________________________ 
8. ___________________________________________

___________________________________________ 
9. ___________________________________________

___________________________________________ 
10. ___________________________________________

___________________________________________ 
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Napi rutin, amit kialakítok 

 
Próbáld végiggondolni, hogy mindazon tervek és célok megvalósítása, melyeket az előző 

fejezetekben leírtál, hogyan építhetők be a mindennapjaidba.  Alakíts ki egy ideális napi rutint, 

melynek a követésével biztosítod, hogy el is érjed ezeket a célkitűzéseket. Ha pl. szerepel a terveid 

között a napi meditáció, akkor tervezd meg, hogy a nap mely szakaszában tudsz vagy akarsz erre 

időt szánni. Használd ezt az oldalt piszkozatként, ötletelőként a napi rutinod megtervezéséhez, 

majd készíts egy véglegesített változatot és tedd ki valami jól látható helyre. 
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A szerzőről: 

 

A London Life Design információs és tanácsadó oldal ötletgazdája és 

létrehozója vagyok. Eddigi pályafutásom során gyerekekkel és felnőt-

tekkel is egyaránt foglalkoztam az oktatás–képzés / kultúra / rendez-

vényszervezés hármasában mozogva. Végzettségemet tekintve művelő-

dés- és oktatásszervező vagyok, magyar szín- és stílustanácsadó és angol 

nanny szakképesítéssel megtoldva. Jelenleg pedig lakberendezést tanu-

lok a londoni Regents Academy of Fine Art szervezésében. 
Mindemellett érdekel a pszichológia, a személyiségfejlesztéssel, életve-

zetéssel kapcsolatos témák. Rendszeres látogatója vagyok mindenféle 

workshopoknak ezen a területen (pl. The Coaching Academy, 

Contemporary College of Therapeutic Studies, NLP Training London).  
Mivel magam is olyan személy vagyok, aki életében többször változtatott 

országot, lakóhelyet, munkahelyet, foglalkozást, így azt gondolom, hogy 

már csak a saját személyes  élettapasztalataim révén is hasznos infor-

mációkkal és tanácsokkal tudom segíteni azokat, akik egy idegen or-

szágban, idegen kultúrában gyakorlatilag a semmiből építik fel az életü-

ket. 
 
A London Life Design oldalán sok hasznos információ található mind-

azon témakörökben, amihez értek, amiben van élet- és munkatapaszta-

latom. Döntő részük bárki számára ingyenesen hozzáférhető – ahogy ez 

a kiadvány is – de vannak speciális, általam kifejlesztett és összeállított 

anyagok, amelyek egyszeri díj megfizetése ellenében hozzáférhetők. 

Emellett személyre szabott tanácsadást és tréningek szervezését is válla-

lom. A My London oldal pedig egy blogoldal, ahol az én személyes ta-

pasztalataimról, élményeimről olvashatsz. 
 
 

Ha szeretnél résztvenni egy 15 perces ingyenes skype tanácsadáson, akkor látogass el a weboldalunkra és 

töltsd ki az űrlapot: www.londonlifedesign.com/ingyenes-skype-tanácsadás 
Ha pedig szeretnél a London Life Design szolgáltatásaival kapcsolatos új és naprakész információkról időben 

értesülni, akkor kövesd a London Life Design Facebook oldalát. 
 
Beck Marianna 
London Life Design 

www.londonlifedesign.com  
e-mail: londonlifedesign@outlook.com 

skype: londonlifedesign 
 

https://www.facebook.com/londonlifedesign?ref=hl
http://www.londonlifedesign.com/
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