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 W pierwszej kolumnie, w kolejnych wierszach, wpisz nazwy wszystkich swoich wartości. 

 W drugiej kolumnie opisz, jak rozumiesz tę wartość, co ona dla Ciebie oznacza, jak ją 

definiujesz. Załóżmy że dla Ciebie wartością jest niezależność – w drugiej kolumnie piszesz, jak TY 

rozumiesz niezależność. Na czym Ci zależy w tej niezależności. Czyli na przykład: niezależność dla 

mnie oznacza, że mam całkowitą dowolność, w jakich godzinach pracuję; niezależność dla mnie 

oznacza, że nie mam kompletnie nikogo nad sobą albo niezależność dla mnie oznacza, że to ja 

decyduję, jakie projekty realizuję. Spróbuj kilkoma zdaniami opisać, jak Ty rozumiesz każdą z tych 

wartości (czasem bardzo pomocnym pytaniem pomocniczym jest pytanie: "po czym poznasz, że ta 

wartość jest spełniona?") 

 W trzeciej kolumnie proszę, zastanów się nad hierarchią tych wartości - która jest 

pierwsza, która druga, trzecia itd. Dobrym pomysłem na przyznawanie takiego rankingu Twoim 

wartościom jest wyobrażenie sobie, że musisz oddać daną wartość - nie będziesz mógł/mogła jej 

mieć w pracy. I tak po kolei oddajesz jedna po drugiej kolejne wartości. Aż na końcu zostają Ci te 

wartości, które najtrudniej oddać, ale nawet tutaj dokonujesz takiego samego wyboru. I w ostatniej, 

czwartej kolumnie, wpisz, w jakim stopniu jesteś zadowolony/zadowolona z tego, jak ta wartość jest 

realizowana w Twojej pracy dzisiaj. Użyj skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 10 

oznacza najwyższą ocenę. 

 Ostatnią rzeczą, którą chciałabym żebyś zrobił/zrobiła, to Twoje spisanie Twoich refleksji, 

wniosków po tym ćwiczeniu. Zastanów się, czego potrzebujesz najbardziej, co najmocniej 

wpłynęłoby na zwiększenie Twojej satysfakcji z tego, co robisz. 
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Wartość Co dla mnie znaczy Ranking ważności Realizacja obecnie 
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