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Jaką wartość chcesz
podarować światu?

Zeszyt ćwiczeń



Poniżej lista 10 wartości, które mogą być dla Ciebie ważne. Przeczytaj wszystkie i
sprawdź które najmocniej do Ciebie przemawiają.
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Jaką wartość chcesz podarować światu?

1. Umysł
Czy uważasz rozum za, to co jest najważniejsze? Czy chcesz, aby twoje życie
przyczyniło się do tego, żeby na świecie było więcej wiedzy, nauki, rozwoju, prawdy, i
przejrzystości doskonalenia się. Jeśli tak, to w jakich sprawach najbardziej ci zależny
na wiedzy, prawdzie, rozwoju i przejrzystości?

2. Ciało
Czy uważasz, że ciało ludzkie jest najważniejsze? Czy chcesz, aby ludzie ćwiczyli,
dbali o kondycję fizyczną? Zależny ci na tym, aby na świecie było więcej zdrowia,
sprawności fizycznej, ludzie byli bardziej wysportowani, prowadzili zdrowy styl życia?
Może ważne jest dla Ciebie, aby na świecie było więcej jedzenia i i ubrań dla ludzi
biednych? Jeśli tak, to jakimi zagadnieniom dotyczącym ciała chciałabyś szczególnie
poświęcić swój czas?

3. Wzrok i inne zmysły
Czy uważasz zmysły ludzkie za warte najwyższej uwagi? Czy chcesz, aby twoje życie
przyczyniło się do tego, żeby na świecie było więcej piękna? Jeśli tak, to, jaki rodzaj
piękna masz na myśli? Myślisz o sztuce, muzyce, malarstwie, fotografii, teatrze,
rękodziele? Może jeszcze, o jakimś innym sposobie wyrażania piękna, którego tu nie
zawarłam. Której z tych dziedzin chciałabyś poświęcić swój cenny czas? Co Cię
porusza?

4. Serce
Czy twoją uwagę przyciągają ludzkie uczucia? Może chciałabyś zostawić swój ślad na
świecie w postaci,większej ilości miłości i współczucia? Jeśli tak, to o miłość do kogo
chodzi? Jaki rodzaj współczucia?

5. Wola i sumienie
Czy dobra wola ludzi i ich sumienia to, to co z tobą rezonuje? Czy zależy ci, aby na
świcie było więcej wrażliwości moralnej, sprawiedliwości, uczuciowości, przestrzegania
prawa? Jeśli tak, co dokładnie masz na myśli? Jaki obszar życia ludzkiego?
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6. Dusza ludzka
Czy sfera ducha jest dla ciebie najważniejsza? Czy zależy ci, aby ludzie bardziej cenili
wiarę, duchowość, przebaczenie? Czy chcesz, swoim życiem dołożyć swoją cegiełkę
do tego, aby na świcie było więcej miłosierdzia, umiłowania ludzi w całej naszej
różnorodności? Jeśli tak, to, czego dokładnie ma to dotyczyć? Jakich ludzi, w jakim
wieku? Jakich aspektów ludzkiego życia ma, to dotoczyć? Jaki temat, jest bliski Twojej
duszy?

7. Uciechy i rozrywki
Czy chcesz, aby twoje działania powodowały, że na świecie żyje się łatwiej, dajesz
ludziom radość i odskocznię od codziennego życia? Dzięki Tobie mogą zapomnieć o
swoich bolączkach i częściej się uśmiechać. Jeśli tak to, co to ma być za rodzaj
rozrywki? Jaką radość chcesz ofiarować światu? Jaki rodzaj odskoczni od
rzeczywistości, chcesz podarować innym?

8. Strefa posiadania
Czy uważasz, że za dużo posiadamy. Masz poczucie, że po zakupie jednego produktu,
za chwilę pędzimy po kolejny. Widzisz ten trend, w bliższej i dalszej perspektywie? Czy
chciałabyś pozostawić po sobie świat, w którym, to co posiadamy indywidualnie i jako
społeczeństwa byłoby lepiej zarządzane? Czy wolisz świat skromny, który umie
powiedzieć dość? Świat, który mówi „stop” ciągłej chęci posiadania więcej i więcej?
Jeśli tak, to w jakich obszarach w szczególności, chcesz na to wpływać?

9. Ziemia
Czy najważniejsza dla ciebie jest troska o planetę. Ważne dla Ciebie są jej zasoby,
stan i przyszłość. Chcesz mieć wpływ na to, co się z nią dzieje i w jakim kierunku
„zmierza”. Jeśli tak, które zagadnienia dotyczące ochrony naszej planety są ci
szczególnie bliskie? Czym chciałabyś się zajmować? Jaki temat jest bliski Twojemu
sercu?
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Patrząc na tą listę możesz mieć wrażenie, że wszystkie te zagadnienia są ważne.
Zastanów się, ku czemu w szczególności chciałabyś wykorzystać swoją energię,
talenty i zdolności? Czemu ma służyć Twoje życie? Na pewno niektóre z nich będą do
ciebie przemawiały bardziej, niż inne. Zapisz je teraz na kartce w kolejności od 1-9.
Możesz mieć dylemat, z ułożeniem ich według ważności dla Ciebie. Kiedy po wybraniu
2 lub 3 tematów, nie będziesz potrafiła określić, co jest dla ciebie najważniejsze,
porównaj je ze sobą po kolei, jeden do drugiego, aż wyłonisz hierarchię. Oto przykład,
jak to zrobić. Przykładowo niech to będzie Umysł i Ciało.

Teraz odpowiadaj na pytanie i porównuj. Czy chciałabym, aby moje życie zostało w
pierwszym rzędzie upamiętnione za sprawą Umysł, czyli dania światu więcej wiedzy,
świadomości, rozwoju ALBO Ciała, dania światu więcej sprawności fizycznej, poprawy
kondycji, zdrowego stylu życia?

Wybierz jedną z dwóch opcji. Zawsze jedna będzie przemawiać do Ciebie trochę
bardziej. Dopisz porównywane obszary w kolejności, jaką określiłaś do listy. Za każdym
razem gdy pojawia się dylemat porównaj dwa obszary, między którymi nie umiesz
wybrać. Po zakończeniu uszeregowania wartości będziesz miała listę 9 pozycji, w
kolejności od najważniejszej wartości w Twoim życiu do najmniej istotnej.
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Popatrz na początek listy, na pierwsze trzy wartości. Teraz już wiesz, jakim
wartościom ma służyć Twoje życie. Wiesz już, jaki ślad po sobie chcesz zostawić.
Potrzebujesz, żeby w twojej pracy pojawiła się jedna, dwie lub trzy pierwsze wartości.
To one nadadzą nowemu zajęciu sens i poczucie celu.

.

Popatrz teraz na grafikę na następnej stronie. Będziemy z nią pracować na koniec
każdego z kroków. Dzięki temu zbierzesz wszystkie najistotniejsze informacje o sobie
w jednym miejscu i będziesz mogła łatwiej znaleźć wspólny ich mianownik, czyli
pomysł na siebie będący w zgodzie z Tobą i dający Ci satysfakcję zawodową.
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IV  - Talenty
V  - Mocne strony
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Teraz wpisz swoją jedną, dwie lub trzy wartości w pole o numerze I. 


