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Valorile îţi oferă orientare în luarea deciziilor. 
Stabilirea valorilor personale este un proces gradual, ce poate fi asemănat cu

desfacerea petalelor unei flori. Putem încadra aceste petale în 3 nivele diferite:
valori învăţate, valori alese şi valori reale.

VALORI ÎNVĂȚATE

VALORI ALESE

VALORI REALE

Cele 3 niveluri ale valorilor personale, ne influențează alegerile, chiar dacă nu
suntem mereu conștienți de acest lucru. Cel mai mare impact asupra împlinirii

personale și al echilbrului emoțional dintre alegere și ceea ce simțim după ce am
făcut o alegere, îl au valorile noastre REALE.
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Primul nivel, cel exterior, este nivelul cel mai voluminos. Aici intră toate valorile pe care noi le-am
învăţat, ele fiind asemeni unei lungi liste de lucruri care ne-au fost transmise ca fiind importante.
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Al doilea nivel este nivelul valorilor pe care le-am selectat pe parcursul vieţii, valori inspirate de
acei oameni pe care îi considerăm modele demne de urmat.

Nivelul central este nucleul valorilor noastre de bază. Acest nivel este reprezentat de acele valori ale noastre,
în număr de 3 - 5, pentru care am fi dispuşi să ne dăm viaţa.
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Cum îţ i poţ i identi f ica valor ile de bază pentru a a junge la centrul de or ientare
al  decizi ilor tale?

 
1. Ia lista de valori de mai jos şi cu deplină deschidere, alege 10 valori din lista. Notează-le pe cele
care rezonează cu tine instant.
 
2. După ce ai ales 10 valori, elimină 5 dintre ele. Poate unele dintre ele, pot fi incluse în altele, dar
renunţă la ele astfel încât să simţi că şi în lipsa lor, viaţa ta ar fi una împlinită.
 
3. Compară cele 5 valori rămase. Începe cu prima şi compar-o cu celelalte, întrebându-te care este
cea mai importantă pentru tine. 
 
4. Continuă la fel cu celelalte, până când ajungi să ai o ierarhie clară a lor. Vei şti care este valoarea
centrală a vieţii tale şi care sunt următoarele 4 care o completează.
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Exemple de valor i

Adevăr  Armonie  Acceptare  Adaptare  Afecţiune  Atracţie  Autocunoaştere  Abundenţă  Acţiune  Altruism 
 Ambiţie  Aventură Ascensiune  Bunătate  Bani  Bucurie  Bunăstare  Bogăție  Contribuţie  Creştere  Calm 
 Caritate  Conştienţă  Carieră  Credinţă Cinste  Competenţă  Comunitate  Creativitate Cultură  Cunoştinţe

Curiozitate  Curaj Claritate Compasiune  Competiţie  Conexiune  Confort  Control  Corectitudine  Dominaţie 
 Dezvoltare personală  Disciplină  Distracţie  Dragoste  Dreptate  Direcţie  Educaţie  Eficienţă  Energie 
 Empatie  Excelenţă  Evoluţie  Entuziasm  Echilibru  Faimă  Familie  Frumuseţe  Flexibilitate  Fidelitate 

 Generozitate  Hotărâre  Imparţialitate  Independenţă  Inspiraţie  Inteligenţă  Influenţă  Integritate  Iubire 
 Implicare  Intimitate  Încântare  Încredere  Înţelepciune  Împlinire  Leadership  Libertate  Linişte sufletească 
 Loialitate  Muncă  Masculinitate  Măiestrie  Modestie   Natură  Neutralitate  Obiectivitate  Onoare  Ordine 
 Pace  Pasiune  Perfecţiune  Perseverenţă  Prosperitate  Pragmatism  Prietenie  Provocare  Puritate  Putere 

 Recunoaştere  Relații personale  Realizare  Realism  Recunoaştere  Respect  Responsabilitate  Sănătate 
 Simplitate  Serenitate  Spontaneitate  Succes  Siguranţă Sinceritate  Spiritualitate  Sprijin  Smerenie

 Stabilitate  Statut  Toleranţă  Tărie  Tradiţie  Umilinţă  Unicitate  Vitalitate  Voioşie  Virtute.
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Cum arată ierarhia ta? Care sunt cele top 5 valor i ale tale?

Cunoaşterea ierarhiei valorilor îţi dezvăluie încotro se află misiunea ta personală. Aflarea valorilor 
personale te va ghida către luarea deciziilor în mod conștient, evitând situațiile conflictuale cu tine însuți. De
exemplu, dacă una din valorile tale personale este bunătatea vei știi că nu poți lua decizii care să le facă rău
altora. Te vei compromite pe tine, iar compromisurile repetate generează frustrări, stres și chiar dezechilibre

emoționale. Aș mai vrea să subliniez că ierarhia valorilor se poate schimba în funcţie de evoluţia noastră şi de
felul în care percepem evenimentele. Recomand reluarea exerciţiului la un interval de timp de cca 3-5 ani.
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Dacă vrei să te bucuri de toate RESURSELE pe care le creez pentru audiența mea, le poți descărca de pe
site-ul www.adrianaroman.ro

 
Tot pe site, te poți abona la Newsletter-ul prin care transmit informații relevante pentru cei care își

doresc să evolueze conștient.
 

Te poția bona și la vcanalul meu de Youtube, pentru ca postez videouri utile din segmentul Branding si
Șife-Work Balance.

 
Poți adera la grupul de facebook Start-up Business Club, sau Evolution Life System, grupuri în care

distribui informații relevante pentru cei care își doresc transformarea personală și profesională.

https://adrianaroman.ro/

