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Almási Kitti: Bátran élni 

1. Miért szokta a szerző mondani pácienseinek, „és akkor mi van”? 

a. mert saját negatív gondolataik visszatartják őket egy hitelesebb élettől 

b. mert így jobban együtt tudnak érezni az adott élethelyzetben lévőkkel 

c. mert ezáltal egyértelműen a jobb szituáció mellett döntenek. 

2. Milyen kognitív sémákat sorol fel a pszichológusnő? (Legalább 5 fogalmat 

soroljon fel!) 

 

3. Hogyan alakul ki a pánikbetegség? 

a. testi tünetek, indokolatlan félelemérzet egy általános szituációban, 

hipochondria, generalizálódás, katasztrófa gondolatok, természetes 

félelemérzet összekapcsolódik egy helyzettel 

b. indokolatlan félelemérzet egy általános szituációban, természetes félelemérzet 

összekapcsolódik egy helyzettel, generalizálódás, hipochondria, katasztrófa 

gondolatok, testi tünetek 

c. indokolatlan félelemérzet egy általános szituációban, természetes félelemérzet 

összekapcsolódik egy helyzettel, katasztrófa gondolatok, testi tünetek, 

generalizálódás, hipochondria 

4. Sok esetben miért nem képesek az emberek a vágyott célért feladni a biztosan 

megkapható rosszat vagy az épp csak kielégítő élethelyzetet? 

a. mert hosszú távra gondolkodnak 

b. mert félnek a veszteségektől és a komfortzónából való kilépéstől 

c. mert mindenképpen megéri a kiszámítható biztonságot választani 

5. Mi az, ami leginkább visszatarthat a bátor, de ésszerű döntésektől? 

a. a külvilág véleménye 

b. a saját agyunk által kreált katasztrófa gondolatok 

c. az, hogy nem állnak összhangban az értékrendszerükkel 

6. Mi az alapvető különbség a félelem és a szorongás között? 

a. a félelemnek mindig konkrét tárgya van 

b. a szorongás mindig sokkal tovább bénítja le a gondolkodást 

c. a félelem erősebb és kellemetlenebb testi tüneteket okoz 

7. Miért fontos megtanítani a gyerekeket a körülöttük lévő emberekkel való békés 

interakciókra? 

a. mert így nem válik a gyerek áldozattá 

b. mert így megelőzhető az erőszakos attitűd egy akár alapvetően békés 

szituációban 

c. mert az ember nem érzékeli mindig a feléje irányuló esetleges agressziót 

8. Ki alkotta meg az erőszakmentes kommunikáció módszertanát? 

a. Marshall Rosenberg 

b. Carl Rogers 

c. Otto Rank 

9. Sokan miért félnek önzetlenül adni? 

a. mert becsapják és kihasználják őket 

b. mert tartanak a nevetségessé válástól 

c. mert félnek, hogy nem térül meg azonnal 
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10. Mi történt Larry Cohen történetében? 

a. a három fiatalember átült a kötekedő asztalához 

b. rendőrt kellett hívni a felháborodott vendéghez 

c. a három fiatalember meghívta a kötekedőt az asztalához 

11. Mit profitálhatunk egy-egy számunkra új helyzetből? 

a. semmit, csak elveszíthetjük az eddig biztosnak vélt sikerélményeinket 

b. lehetőség arra, hogy mélyebb önismeretre tegyünk szert és feszegessük 

határainkat 

c. biztonságban érezhetjük magunkat, ha elég bátrak vagyunk 

12. Mit evett a kérdező hölgy Almási Kitti az elhízás lelki hátterét feltáró előadásán? 

a. kesudiót 

b. csokoládét 

c. pattogatott kukoricát 

13. Mit mondott Török Sándor a modern korról? 

a. könnyen, gyorsan, semmit 

b. könnyen, gyorsan, mindent 

c. könnyen, bátran, mindent 

14. Mit szeretne sok kliens, aki a multik világából jön terápiára? 

a. hogy hipnózissal kezeljük 

b. hogy motiváció nélkül is segítsenek rajta 

c. már az első találkozás előtt is kapjon feladatot 

15. Milyen antiszerepet kapott az önismereti csoportban a magabiztos, gazdag férfi? 

a. hittérítő 

b. koldus 

c. utcaseprő 

16. Mit tett a rák végső stádiumában lévő páciens, akinek édesapjával kapcsolatban 

nagy lelki sérülései voltak? 

a. felkereste az édesapját és kibékült vele 

b. mivel az édesapjával nem tudta, édesanyjával beszélte meg a lelki sebeit 

c. az édesapja iránt érzett fájdalmát átette egy számára kevéssé fontos személyre 

17. Mi a hejőkeresztúri általános iskola sikerének titka? 

a. megtanítják kommunikálni a gyerekeket és arra, hogy mindenki jó valamiben 

b. a gyerekek bármit megkérdezhetnek a tanároktól 

c. nem kell igazolni a hiányzásokat 

18. Mi életünk két legfőbb mozgatórugója Feldmár András szerint? 

a. szeretet és gyűlölet 

b. bátorság és félelem 

c. szégyen és szeretet 

19. Mit jelent az ortorexia szó? 

a. az elhízástól való irreális félelem 

b. kóros soványság elérése kizárólag testedzéssel 

c. diétákba vetett túlzott hit 
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20. A szexuális abúzust elszenvedett emberek többsége, milyen lelki reakciót alakít 

ki? 

a. lehasítja az érzelmeit a tetteiről a további szexuális interakcióknál 

b. későbbi kapcsolataiban társfüggőként szinte egybeolvad a partnerével 

c. érzelmileg gyerek marad, és egyáltalán nem létesít szexuális kapcsolatot a 

későbbiekben 

21. Miért fontos meghúzni a határokat mások felé? 

a. mert különben agresszívan fordul felénk a környezetünk 

b. mert viszonyrendszerünkben csak így érhetjük el az egészséges egyensúlyt 

c. mert így jobban megismerhetjük saját szükségleteinket 

22. Mi jellemezte a japán kardmestereket? 

a. hatalmas súlyokat tudtak felemelni szellemi erejüket is felhasználva 

b. ritkán bocsátkoztak fegyveres harcba 

c. több órán át képesek voltak koncentrálni belső hangjukra 

23. Hogyan bátorítja magát a szerző stresszhelyzetekben? 

a. végiggondolja a létező legrosszabb lehetőséget és megnyugszik 

b. a barátaitól kér támogatást 

c. nem vállal felesleges kockázatot 

24. Melyik filmből idéz a szerző a komfortzónánkból való kilépéssel kapcsolatban? 

a. A viharsziget 

b. A part 

c. Számkivetett 

25. Kitől való az idézet: 1% tehetség 99 % izzadtság? 

a. Thomas Alva Edison 

b. Nicola Tesla 

c. Puskás Tivadar 
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