CONSILIERE DE GRUP LA CLASA
VALORI PERSONALE

“Dacă nu ai un plan al tău, alţii te vor include în planurile lor.” Anthony Robins

DEFINITII
Valori: convingerile unei persoane cu privire la ceea ce este important.
Valorile personale sunt acele standarde pe care ţi le definești pentru a trăi conform lor.
Valorile sunt realităţi latente, lăuntrice indivizilor, însă determinate social, relativ stabile în timp,
care direcţionează atitudinile, comportamentele şi opiniile.
VALOARE, valori; Proprietate a ceea ce este bun, dezirabil și important
despre lucruri: prețios, scump, de preț; valoros;
despre oameni: important, merituos; valoros.

Fiecare dintre noi se ghidează în viață după niște principii, și are niste idei la care ține foarte
mult.
Valorile, prin definiție, sunt exact aceste idei și convingeri la care noi ținem și pe care le luăm
drept repere de-a lungul vieții.
Deși valorile personale sunt subiective, ele sunt influențate de mediul exterior.
Valorile personale se conturează în copilărie și se transformă o dată ce inaintăm in varstă.
Valorile personale ne dau un sens asupra a ceea ce este bun sau rău. Mai mult, pot deveni
trăsături de caracter, transformandu-se în virtuti.
Valorile au un impact imediat asupra a tot ce se petrece cu indivizii şi societăţile.
Valorile se dispun pe verticală, preferenţial, în funcţie de interesele individului sau ale societăţii.
Ierarhia valorilor diferă de la individ la individ și de la grup social la grup social.
Criteriul suprem în ierarhizarea valorilor îl reprezentă importanţa, semnificaţia lor pentru om.
Valorile personale sunt principii pe care îți bazezi deciziile și care ghidează ceea ce faci.
Cel mai simplu mod de a-ți alege valorile personale este prin selectarea lor dintr-o listă.
Poți vedea ce valori au alții și care dintre ele rezonează cu tine.
Valorile tale sunt punctele din această listă care-ți sunt necesare ca să trăiești. Fără ele nu poți.

Pe ele vrei să le exprimi în fiecare zi, în orice comportament al tău.
Iată un inventar de posibile valori.
Marchează cu “X” cele mai importante 10 valori personale din lista, apoi incearcă să le prioritizezi și
notează la subsolul paginii primele 5 valori care te caracterizează, in ordinea importanței lor pentru tine.
Abundență
Aventură
Câștig
Calm
Creativitate
Disciplină
Empatie
Fericire
Importanță
Intimitate
Liniste sufletească
Pace
Perfecțiune
Succes
Spontaneitate
Toleranță
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Acțiune
Bani
Celebritate
Confort
Credință
Distracție
Educație
Faimă
Independență
Împlinire
Muncă în echipă
Perseverență
Realizare
Sănătate
Stabilitate
Tradiție
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Adevăr
Bucurie
Claritate
Cinste
Cunoștințe
Dragoste
Entuziasm
Flexibilitate
Inspirație
Înțelepciune
Natură
Prietenie
Recunoaștere
Siguranță
Statut social
Umilință
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Ambiție
Bunătate
Compasiune
Competentă
Curaj
Echilibru
Excelență
Frumusețe
Integritate
Libertate
Onestitate
Putere
Respect
Spiritualitate
Timp liber
Vitalitate
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Armonie
Binefacere
Competiție
Corectitudine
Curiozitate
Eficiență
Familie
Hotărâre
Inteligență
Loialitate
Onoare
Protecție
Responsabilitate
Securitate
Tărie
Voioșie
5

Cele mai importante 3 valori ale mele în acest moment sunt:
 spiritualitatea
 familia
 sănătatea
 echilibrul
 educația
Care este topul tău?
Ai acum în fața ta cele mai importante valori pe care tu le ai in viață.
Importante sunt insă primele trei fiindcă acestea ocupă cea mai mare putere în mintea ta.
De ce este importantă ordinea aleasă? Fiindcă fiecare persoană este diferită, este unică și o ordine
anume aleasă, chiar dacă valorile sunt aceleași, poate semnifica foarte multe.
Dacă de exemplu o persoană va avea ca primă valoare iubirea, mai apoi familia și a treia valoare
banii, cu siguranță că deși banii vor fi importanți pentru ea, cu toate acestea va căuta să își
întemeieze o familie în care iubirea să fie primordială.

În schimb dacă pentru o altă persoană banii vor fi prima valoare și mai apoi familia, va căuta să
își satisfacă prima valoare indiferent de circumstanțe.
Succes!
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