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Πώς θα όριζες τις αξίες σου;

Προκείμένου να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, πρώτα θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι
είναι οι αξίες. Οι αξίες μας λοιπόν είναι πράγματα τα οποία πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά σε
σχέση με το πως ζούμε τη ζωή μας.

 

Οι αξίες μας θα πρέπει ιδανικά να καθορίζουν τις προτεραιότητές μας στη ζωή και είναι γενικά τα
μέτρο που χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε το αν πηγαίνει η ζωή μας προς την κατεύθυνση
που εμείς θέλουμε να πάει. Η ζωή συνήθως πηγαίνει αρκετά καλά και αισθανόμαστε
ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι όταν οι αποφάσεις που παίρνουμε και ο τρόπος που
αντιδράμε ταιριάζουν με τις αξίες μας.

 

Παρόλα αυτά, όταν τα παραπάνω δεν είναι σε σύνδεση με τις αξίες μας , τότε είναι που ξεκινάμε
να αισθανόμαστε ότι κάτι δεν παέι καλά και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στεναχώρια, στρες και
εκνευρισμό. Για να το αποφύγουμε αυτό θα πρέπει πραγματικά να ταυτοποιήσουμε τις
πραγματικές μας αξίες.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΞΙΕΣ;

Πώς θα σε βοηθήσει το να καταλάβεις τις αξίες σου;

Είτε τις αναγνωρίζουμε, είτε όχι- οι αξίες υπάρχουν! Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας
πραγματικά πιο εύκολη για τον εαυτό μας με το να αποδεχόμαστε τις αξίες μας και
παίρνουμε αποφάσεις για τη ζωή μας οι οποίες  τις τιμούν.

 

Αν πραγματικά μια από τις αξίες σου είναι η οικογένεια αλλά η δουλειά σου απαιτεί να
δουλεύεις 60 ώρες την εβδομάδα, δεν θα σου προκαλέσει αυτό άγχος και στρές; Ή αν δουλεύεις
σε ένα περιβάλλον που κυριαρχεί ο ανταγωνισμός κι εσύ δεν έχεις τον ανταγωνισμό ως αξία
που σε κινητοποιεί, θα έχεις ικανοποίηση στη δουλειά;

 

Σε καταστάσεις σαν και αυτές το να ξέρεις τις αξίες σου θα σε βοηθήσει πολύ. Ό́ταν έχουμε
καταλάβει καλά τις αξίες μας μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε σημαντικές
αποφάσεις για τη ζωή μας και να απαντάμε σε ερωτήσεις όπως:

 

Πρέπει να αφήσω τη δουλειά μου;

Χρειάζεται να συμβιβαστώ;

Πρέπει να ακολουθήσω την παράδοση ή να πάρω άλλη πορεία στη ζωή;

Να δεχτώ αυτή την προαγωγή;

Να ξεκινήσω δική μου επιχείρηση;

 

Δίνοντας χρόνο να καταλάβουμε τις πραγματικές προτεραιότητές μας στη ζωή θα μπορέσουμε
ύστερα να καθορίσουμε την καλύτερη κατεύθυνση και να δουλέψουμε προς την επίτευξη των
στόχων μας.

 

 



Καθορίζοντας τις αξίες σου

Το να καθορίσεις τις βασικές σου αξίες θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τι είναι πραγματικά
σημαντικό για σένα. Ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις να το κάνεις αυτό είναι να σκεφτείς τη ζωή
σου μέχρι τώρα και να βρεις τις στιγμές που αισθάνθηκες πραγματικά θετικά και με τη σιγουριά
ότι πήρες τη σωστή απόφαση ή αποφάσεις.

 

ΒΗΜΑ 1: Εντόπισε τις στιγμές και τις χρονικές περιόδους στη ζωή σου που ήσουν πιο
χαρούμενος/η, δίνοντας παραδείγματα από την προσωπική σου και την επαγγελματική σου
ζωή (αυτό προσδίδει μια ισορροπία στις απαντήσεις σου).

 

1. Τι έκανες;

2. Ήσουν και με άλλους ανθρώπους; Ποιός ή ποιοί ήταν;

3. Ποιοί άλλοι παράγοντες συνέβαλλαν στην ευτυχία σου εκείνο το διάστημα;

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΞΙΕΣ;

Σημειώσεις:



ΒΗΜΑ 2: Εντόπισε τις στιγμές και τις χρονικές περιόδους στη ζωή σου που ήσουν πιο
υπερήφανος για σένα, δίνοντας παραδείγματα από την προσωπική σου και την
επαγγελματική σου ζωή (αυτό προσδίδει μια ισορροπία στις απαντήσεις σου).
 
1. Για ποιό πράγμα ήσουν υπερήφανος;
2. Υπήρχαν άνθρωποι που μοιράστηκαν αυτή την υπερηφάνια μαζί σου; Ποιός ή ποιοί ήταν;
3. Ποιοί άλλοι παράγοντες συνέβαλλαν σε αυτό το συναίσθημα της υπερηφάνιας για τον εαυτό
σου εκείνο το διάστημα;

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΞΙΕΣ;

Σημειώσεις:



ΒΗΜΑ 3: Εντόπισε τις στιγμές και τις χρονικές περιόδους στη ζωή σου που ήσουν πιο
ικανοποιημένος και γεμάτος, δίνοντας παραδείγματα πάλι από την προσωπική σου και την
επαγγελματική σου ζωή.
 
1. Ποιά ανάγκη σου ή επιθυμία είχε ικανοποιηθεί;
2. Με τι τρόπο αυτή σου η εμπειρία έδωσε νόημα στη ζωή σου;
3. Ποιοί άλλοι παράγοντες συνέβαλλαν σε αυτό το συναίσθημα της προσωπικής ικανοποίησης και
αίσθησης της αυτοεκπλήρωσης;

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΞΙΕΣ;

Σημειώσεις:



ΒΗΜΑ 4: Εντόπισε τις πιο σημαντικές για εσένα αξίες, βασιζόμενος/η στις εμπειρίες που
μέχρι τώρα είχες στη ζωή σου και σου χάρισαν την εσωτερική σου γαλήνη. Σκέψου για
ποιούς λόγους αυτές οι εμπειρίες σου  έχουν μείνει αξέχαστες και σου είναι πολύ
σημαντικές.
 
Χρησιμοποίησε την επόμενη λίστα από αξίες για να σε βοηθήσει να ξεκινήσεις- Εντόπισε το
ανώτερο 10 αξίες που ήταν σε σύνδεση με τις παραπάνω εμπειρίες που σε έκαναν χαρούμενο/η,
υπερήφανο/η, και ικανοποιημένο/η με την εκπλήρωση των αναγκών ή επιθυμιών σου.
 
Καθώς θα κάνεις την άσκηση θα δεις ότι κάποιες από αυτές τις αξίες συνδιάζονται. Για πάραδειγμα
αν μερικές από τις αξίες σου είναι η γενναιοδωρία (παίρνεις πολλή χαρά με το να δίνεις και αυτό
σε γεμίζει και σε κρατάει ήρεμο και γαλήνιο), η φιλανθρωπία και η ζωή σε κοινότητα, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι η αξία σου είναι το να δίνεις τις υπηρεσίες σου στους ανθρώπους
γενικότερα.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΞΙΕΣ;

Σημειώσεις:



ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΣΟΥ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΞΙΕΣ;

Αυθεντικότητα
Υπευθυνότητα
Ακρίβεια
Κατόρθωμα
Περιπέτεια
Φιλοδοξία
Σιγουριά
Ισορροπία
Το να ανήκεις
Τόλμη
Ηρεμία
Το να είσαι προσεκτικός
Σταθερότητα
Πρόκληση
Αλλαγή/ Εναλλαγή
Καθαρό Μυαλό
Δέσμευση
Κοινότητα
Συμπόνοια
Σύνδεση
Συνοχή
Ευχαρίστηση
Συνεισφορά
Δημιουργικότητα
Αποφασιστικότητα
Το να έχεις στήριγμα
Επιμονή
Κατάνυξη
Επιμέλεια
Πειθαρχεία
Διακριτικότητα
Ποικιλία
Καθαριότητα
 

* Παρόλο που αυτή η λίστα είναι λεπτομερείς δεν είναι κατ' ανάγκη
ολοκληρομένη. Συμπληρώστε ότι θεωρείτε ότι σας εκφράζει ελεύθερα.

 

Αποτελεσματικότητα
Αποδοτικότητα
Ενσυναίσθηση
Ενθουσιασμός
Ισότητα
Αριστεία
Εξερεύνηση
Εκφραστικότητα
Δικαιοσύνη
Πίστη
Ελευθερία
Αυτοεκπλήρωση
Γενναιοδωρία
Παιδεία
Καλοσύνη
Ανάπτυξη
Σκληρή Δουλειά
Ειλικρίνεια
Ελπίδα
Ταπεινότητα
Ανεξαρτησία
Ευφυία
Ταυτότητα
Αύξηση
Αξιοκρατεία
Ηγεσία
Υστεροφημία
Αγάπη
Αφοσίωση
Υπακοή
Ειρήνη
Πρακτικότητα
Αισθητική

Αυτοσκοπός
Επαγγελματισμός
Πρόοδος
Αξιοπιστία
Επινοητικότητα
Κοινωνικές Σχέσεις
Ρίσκο
Προσωπική Ικανοποίηση
Αυτοέλεγχος
Προσωπική Ανάπτυξη
Το να μοιράζεσαι
Σημαντικότητα
Αυτοεκτίμηση
Αυτοαξιολόγηση
Ανιδιοτέλεια
Αυθορμητισμός
Ομαδική Εργασία
Εγκράτεια
Προσοχή στη λεπτομέρεια
Επικαιρότητα
Ανεκτικότητα
Παράδοση
Αλήθεια
Αβεβαιότητα
Κατανόηση
Μοναδικότητα
Ενότητα
Διαφορετικότητα
Όραμα
Ζωτικότητα
Μόρφωση
Ρυθμός
Περιβάλλον



ΒΗΜΑ 5: Βάλε προτεραιότητα στις αξίες σου. Βρες τις 3 πρώτες.
 
Αυτό το βήμα είναι συνήθως η μεγαλύτερη πρόκληση καθώς θα πρέπει να κοιτάξεις βαθιά μέσα
σου. Παρόλα αυτά είναι και το πιο σημαντικό επειδή όταν θα έρθει η ώρα να πάρεις μια απόφαση
θα πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα σε λύσεις που θα ικανοποιούν διαφορετικές αξίες.
 
Τότε είναι ζωτικής σημασίας να ξέρεις ποιά από τις αξίες είναι πιο σημαντική για σένα σε σχέση με
άλλες. Χωρίς να σε νοιάζει τώρα η σειρά, κάνε μια λίστα με τις 10 πιο σημαντικές αξίες για σένα.
 
Δες τις πρώτες 2 αξίες και αναρωτήσου: Αν θα μπορούσες να εκπληρώσεις μόνο μία από τις δύο,
ποιά θα ήταν; Κράτα την απάντηση σε μια δεύτερη λίστα.
 
Μετά συνέχισε με τις επόμενες δύο, και τις επόμενες δύο. Από αυτές που θα βγάλεις πιο
σημαντικές βγάζεις τη δεύτερη λίστα και συγκρίνεις και αυτές τις αξίες μεταξύ τους με τον ίδιο
τρόπο. Τελικά βρίσκεις τη σωστή σειρά. Οι τρεις πρώτες είναι αυτές που συνήθως δεν θα πρέπει
να διαπραγματεύεσαι. 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΞΙΕΣ;

Σημειώσεις:



ΒΗΜΑ 6: Επιβεβαίωσε τις προτεραιότητές σου- Τσέκαρε τις 3 πρώτες βασικές σου αξίες και
σιγουρέψου  ότι ταιριάζουν στο όραμα που έχεις για τη ζωή σου ή αν δεν έχεις ακόμα όραμα
ότι ταιριάζουν στη ζωή που πραγματικά θα ήθελες να ζεις.
 
1. Σε κάνουν αυτές οι αξίες να αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου;
2. Είσαι υπερήφανος για αυτές τις 3 πρώτες βασικές σου αξίες;
3. Θα αισθανόσουν άνετα να μιλήσεις σε άτομα που εκτιμάς για αυτές σου τις αξίες;
4. Εκπροσωπούν αυτές οι αξίες πράγματα που θα στήριζες ακόμα κι αν η επιλογή σου δεν ήταν
δημοφιλής και σε έβαζαν στη μειονότητα;
 
Όταν λάμβάνεις υπόψη τις αξίες σου όταν παίρνεις αποφάσεις μπορείς να είσαι σίγουρος/η ότι
δρας με ακεραιότητα και ξ́έρεις ότι κάνεις το σωστό και την ίδια στιγμή προσεγγίζεις τις
αποφάσεις με αυτοπεποίθηση και διαύγεια.
 
Επίσης γνωρίζεις ότι αυτό που κάνεις προέρχεται από τη θέληση σου να έχεις πρόοδο στη ζωή
σου. Δεν είναι πάντα εύκολο να παίρνεις αποφάσεις που έχουν ως βάση τους το μοναδικό
συνδυασμό των βασικών σου αξιών, ειδικά αν μέχρι τώρα στη ζωή σου οι αποφάσεις σου δεν
βασίζονταν σε αυτές και ήδη βρίσκεσαι σε μια κατάσταση μέσα στην οποία αισθάνεσαι στάσιμος/
η και ανεκλπήρωτος/η, αλλά είναι σχεδόν σίγουρο ότι αν ξεκινήσεις από τώρα να βάζεις τα
πράγματα σε μια σειρά αναζητώντας τις απαντήσεις στο τι δε σου ταιριάζει και πως αυτό θα
μπορούσε να αλλάξει, η ζωή σου θα γινει αυτή που πραγματικά αγαπάς πιο γρήγορα από ότι
μπορεί να νομίζεις. 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΞΙΕΣ;

Σημειώσεις:



ΠΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ:
 
Η Ταυτοποίηση των αξιών σου και το να πάρεις το χρόνο σου για να τις καταλάβεις είναι μια πολύ
σημαντική άσκηση. Οι προσωπικές αξίες είναι ο πυρήνας του ποιός/α είσαι και το ποιός/α θέλεις
να γίνεις. 
 
Με το να έχεις μεγαλύτερη επίγνωση αυτών των τόσο σημαντικών παραγόντων στη ζωή σου
αποκτάς έναν οδηγό για να πάρεις την καλύτερη δυνατή απόφαση για σένα σε κάθε περίπτωση. Ή
και να μπορέσεις να πάρεις την καλύτερη δυνατή απόφαση για όλους.  Κάποιες αποφάσεις ζωής
έχουν στη πραγματικότητα να κάνουν με τον καθορισμό του τι εκτιμάς περισσότερο από όλα.
 
Όταν αρκετές επιλογές μοιάζουν λογικές, ως ηγέτης είναι ανακουφιστικό και βοηθητικό να
βασίζεσαι στις βασικές σου αξίες, χρησιμοποιόντας τες ως μία δυνατή καθοδηγητική δύναμη που
θα σου δείχνει τη σωστή κατεύθυνση.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΟΥ ΑΞΙΕΣ;

Σημειώσεις:


