
میری آن الئن شناخت
براہ کرم مندرجہ ذیل سواالت کے اپنے جوابات فراہم کردہ جگہ میں لکھیں۔

1۔ آج سے چند سالوں بعد آپ خود کو کہاں ذہناً دیکھتے ہیں؟ آپ کس طرح کے انسان بننا چاہتے ہیں؟ آپ
خود کو کس طرح کا کام کرتے ذہناً دیکھتے ہیں یا آپ اپنا وقت کس طرح گزار رہے ہوتے ہیں؟

2۔ اس "مستقبل میں آپ" کے بارے میں سوچتے ہوئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کس طرح کے
جذبات، دلچسپیاں یا مشاغل ہوں گے؟

3۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تب تک آپ کی کون سی مہارتیں اور اثاثے بڑھ جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ
آپ کس چیز کے بارے میں پرجوش یا ممکنہ فخر محسوس کریں گے؟

4۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کون ہیں / ابھی کہاں ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ حالیہ طور پر کس طرح
آن الئن میں مشغول رہتے ہیں (مثال کے طور پر، آپ خود کو کس طرح پیش ظاہر کرتے ہیں، آپ جن

افراد اور کمیونٹیز سے تعامل کرتے ہیں، آپ کے اشتراک کردہ جذبات، آپ کی اضافہ شدہ مہارتیں) کا اس
بات پر اثر پڑتا ہے کہ آپ قریب مستقبل میں کون / کہاں ہونا پسند کریں گے؟ اگر ایسا ہے،تو کیسے؟ یا

اگر نہیں ہے،تو کیوں نہیں؟
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