
KOŁO WARTOŚCI
Psychologia Pozytywna Magdalena Topó l

# B A B S K I E D I A L O G I

Czy kiedykolwiek używając słowo wartość, wartości, zastanawiałeś/aś

się czym faktycznie są te wartości? Jakie korzyści niesie ze sobą

odkrycie swojego systemu wartości?

Wartości to perspektywa naszego widzenia i postępowania. Odkrycie ich

umożliwia poznanie nas samych - przyjrzenie się naszemu działaniu 

i zachowaniom. Dobrze jest znać swoje wartości. To one nadają nam

odpowiedni kierunek w podejmowaniu decyzji, wyborze danej ścieżki,

czy zrealizowaniu wyznaczonych celów.

Pamiętaj, że raz wyznaczone wartości niekoniecznie będą takie same za

kilka lat. Warto za jakiś czas przyjrzeć się sobie ponownie.

POZNAJ  SWOJE

WARTOŚCI

@mtpsycholog



Poniżej znajduje się arkusz z 49 wypisanymi wartościami. W ostatnim

rzędzie zostawiłam 7 wolnych kółek, gdybyś miał/a ochotę dopisać

jeszcze inne, które nie zostały zawarte. Usiądź wygodnie i spośród

wymienionych wartości wybierz tylko 8. Resztę wykreśl.  
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Wprowadź proszę w białe koła wybrane przez siebie z powyższej listy 8 najważniejszych

wartości.

Zastanów się na spokojnie i oceń swój stopień zadowolenia w obszarze danej wartości  

w skali od 0 do 10. Środek koła to 0, a krawędź koła to 10. Wartość mająca najmniejszą

liczbę to wartość, która (w obecnej chwili) jest mniej pielęgnowana niż pozostałe.

Przykład wypełnienia poniżej. Na kolejnej stronie czeka już na Ciebie pusty arkusz do

wypełnienia. 
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Wprowadź proszę w białe koła wybrane przez siebie z powyższej listy 8 najważniejszych

wartości.

Zastanów się na spokojnie i oceń swój stopień zadowolenia w obszarze danej wartości 

w skali od 0 do 10. Środek koła to 0, a krawędź koła to 10. Wartość mająca najmniejszą

liczbę to wartość, która (w obecnej chwili) jest mniej pielęgnowana niż pozostałe.
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Wierzę, że powyższe ćwiczenie pomogło

Ci poznać i uporządkować wartości.

Znając swój system wartości stajemy się

bardziej świadomi, podążamy za

własnymi wyborami i często zwiększa się

nasze poczucie wartości. 
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 Który obszar wymaga ode mnie największej zmiany?

 Który obszar jest dla mnie najważniejszy i dlaczego?

 Jakie korzyści zyskam dokonując zmiany w danym obszarze?

 Co się może stać, jeśli nie dokonam żadnej zmiany?

Chcąc bardziej pogłębić swoją wiedzę na temat wartości i bliżej się

sobie przyjrzeć, możesz zadać sobie dodatkowe poniższe pytania:
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2.

3.

4.



"Ciekawy paradoks polega na tym, że dopiero gdy zaakceptuję

samego siebie takim, jaki jestem, otwiera się przede mną

możliwość zmiany." 

Carl Rogers

 

Jeśli  masz  dodatkowe 
 pytania odnośnie poznawania
swoich wartości  -  p isz  śmiało
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