Instrukcja
Poniżej przedstawione karty służą odkryciu wartości, którymi
kierujemy się w życiu.
Pomagają uporządkować i zapewnić głębszy wgląd w nas samych.
INSTRUKCJA:

1. Należy wydrukować poniższe karty i tabelę.

2. Następnie należy wyciąć karty wzdłuż
przerywanej linii

3. Następnie wycięte karty należy dopasować do
odpowiedniego miejsca w tabeli w zależności od
faktu jak bardzo są ważne dla Ciebie w życiu.

4. Kolory na kartach nie są przypadkowe polecamy
na końcu (po ułożeniu kart według wartości
priorytetowej) zajrzeć do legendy- każdej
wartości odpowiadają określone nurty.
Możesz zobaczyć, do którego Ci najbliżej.
Mamy nadzieję, że karty pozwolą na ciekawą eksplorację swoich
celów i życiowych priorytetów.
Oczywiście karty wartości są tylko pomocą w uporządkowaniu
myśli nie definiują Twoich przyszłych wyborów!

Autonomia
decydować o sobie i być niezależnym

Komfort
wieść przyjemne i komfortowe życie

Opiekuńczość
troszczyć się o innych

Zmiana
wieść życie pełne zmian i różnorodności

Piękno
doceniać piękno wokół siebie

Wierność
pozostawać trwale i silnie
zaangażowanym w relację

Wyzwanie
podejmować trudne zadania i problemy

Troska o innych
współczuć i zachowywać się ze
zrozumieniem dla innych
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Racjonalność
kierować się rozumem i logiką

Realizm
realistycznie postrzegać świat i działać
praktycznie

Odpowiedzialność
Odpowiedzialnie podejmować i realizować
dezycje

Ryzyko
Podejmować ryzyko i łapać okazje

Elastyczność
łatwo dostosowywać się do nowych
sytuacji

Wybaczanie
umieć wybaczać innym

Przyjaźń
mieć bliskich i wspierających przyjaciół

Zabawa
bawić się i czerpać z tego radość

Współtworzenie
dokonywać trwałego wkładu w świat

Porządek
wieść poukładane i dobrze zorganizowane
życie

Współpraca
współpracować z innymi

Pasja
doświadczać silnych uczuć wobec
pomysłów, działań i ludzi

Przyjemność
czuć się dobrze

Popularność
być lubianym przez wiele osób

Władza
mieć kontrolę nad innymi

Cel w życiu
nadawać memu życiu cel i znaczenie

Hojność
dawać to co mam innym

Autentyczność
zachowywać się zgodnie z tym jaki jestem

Wola boska
poszukiwać woli Boga i być jej posłusznym

Rozwój
zmieniać się i wzrastać

Zdrowie
czuć się fizycznie dobrze i zdrowo

Gotowość do pomocy
być pomocnym dla innych

Wypoczynek
mieć czas na relaks i zabawę

Być kochanym
być kochanym przez tych, którzy są mi
bliscy

Miłość
dawać miłość innym

Biegłość
by kompetentnym w codziennych
działaniach

Uważność
żyć będąc świadomym i uważnym na
bieżącą chwilę

Umiar
unikać przesady i znajdować płaszczyznę
porozumienia

Monogamia
Pozostawać w jednym bliskim, pełnym
miłości związku

Nonkonformizm
poddawać wątpliwości i sprawdzać
autorytrty i normy

Opiekuńczość
dbać o innych i opiekować się nimi

Otwartość
być otwartym na nowe doświadczenia,
pomysły i możliwości

Uczciwość
być szczerym i prawdomównym

Optymizm
utrzymywać pozytywne i optymistyczne
spojrzenie

Skromność
być skromnym i bezpretensjonalnym

Poczucie humoru
dostrzegać zabawną stronę siebie
samego i świata

Niezależność
być wolnym od zależności wobec innych

Pracowitość
pracować ciężko i dobrze nad własnymi
zadaniami życiowymi

Spokój wewnętrzny
doświadczać osobistego spokoju

Intymność
dzielić najskrytsze przeżycia z innymi

Sprawiedliwość
wspierać uczciwe i równe podejście wobec
innych

Wiedza
uczyć się i tworzyć wartościową wiedzę

Akceptacja
być akceptowanym takim jakim jestem

Trafność
by moje opinie i decyzje okazywały się
właściwe

Osiągnięcia
dokonywać ważnych rzeczy

Przygoda
zdobywać nowe i ekscytujące
doświadczenia

Atrakcyjność
być atrakcyjnym fizycznie

Autorytet
dowodzić innymi i być za nich
odpowiedzialnym

Duchowość
rozwijać się i dojrzewać duchowo

Stateczność
wieść względnie stabilne życie

Tolerancja
akceptować i szanować tych, którzy ode
mnie się różnią

Tradycja
postępować według szanowanych
wzorców z przeszłości

Cnotliwość
wieść życie moralnie czyste i doskonałe

Dobrobyt
mieć dużo pieniędzy

Światowy pokój
pracować na rzecz pokoju na świecie

Uprzejmość
myśleć o innych i byc wobec nich uprzejmy

Twórczość
mieć nowe oryginalne pomysły

Bycie godnym
zaufania
być osobą, na której można polegać i
której można ufać

Obowiązkowość
wypełniać swoje obowiązki i powinności

Ekologia
żyć w harmonii ze środowiskiem

Ekscytacja

Lojalność
być lojalnym i prawdziwym w relacjach z
innymi

wieść życie pełne wrażeń i podniet

Sława
być znanym i rozpoznawalnym

Rodzina
mieć kochającą i szczęśliwą rodzinę

Dobra kondycja
fizyczna
być fizycznie zdrowym i mocnym

Romantyczność
przeżywać głęboką, ekscytującą miłość

Bezpieczeństwo
czuć się bezpiecznym i chronionym

Samoakceptacja
akceptować siebie takim jakim jestem

Samokontrola
być zdyscyplinowanym w podejmowanych
działaniach

Poczucie własnej
wartości
czuć się dobrze z samym sobą

Samoświadomość
głęboko i szczerze rozumieć samego siebie

Uczynność
być uczynnym dla innych

Seksualność
aktywnie i satysfakcjonująco przeżywać
seks

Samotność
mieć czas i miejsce gdzie mogę być z dala
od innych

Prostota
wieść proste życie z minimalnymi
potrzebami

zamiast pisać nurt na kartce będzie kolor, który go
reprezentuje i będa one wyjaśnione pod spodem.
Zależy od kolorów

Gestalt
Psychodynamiczny
Poznawczo-behawioralne
Systemowy
Integracyjny
ciało
bioenergetyka
seksuologia
doświadczeniowe
humanistyczne
chrześcijańskie
ericksonowska
zorientowana na proces
psychoanalityczna
wszystkie nurty

