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wszelkie prawa do kopiowania, powielania, cytowania w całości lub części zastrzeżone 

 

ĆWICZENIE: Znajdź Swoje wewnętrzne wartości 

Wewnętrzne wartości to jeden z najważniejszych elementów budowania 

akceptacji siebie. Wartości są drogowskazem, mapą, najlepszym 

przyjacielem. To one pomagają Ci w podejmowaniu najtrudniejszych decyzji. 

To one wyznaczają sens Twojego życia. To one są w Tobie i z Tobą zawsze – 

czy tego chcesz czy nie – kierują Twoimi działaniami. 

 

KROK 1:  

Wydrukuj ostatnią stronę tego ćwiczenia zawierającą zestaw 94 wartości. Jeśli 

nie masz dostępu do drukarki, to przygotuj kartkę papieru i coś do pisania. 

KROK 2:  

Przy każdej wartości wymienionej na liście zaznacz, jak bardzo jest dla Ciebie 

ważna zapisując konkretną liczbę zgodnie z poniższą skalą: 

3 - bardzo ważna 

2 - średnio ważna 

1 - mało ważna 

Jeśli nie masz dostępu do drukarki, wybierz i zapisz na kartce wszystkie 

wartości z listy, które określasz jako bardzo ważne. 

KROK 3: 

Spójrz na wartości, które określiłaś jako bardzo ważne. Spróbuj podzielić je na 

dwie grupy: "najważniejsze" i "mniej ważne". Możesz to zrobić wykreślając z 

listy te wartości, które uznasz za „mniej ważne” 

KROK 4: 

Na Twojej liście powinny pozostać tylko te wartości, które zaliczyłaś do grupy 

"najważniejsze". 

Spójrz na wartości, które pozostały i wybierz spośród nich maksymalnie 5 

takich, bez których nie wyobrażasz sobie Swojego życia. Pozostałe wykreśl. 

Te 5 wartości to Twoje najważniejsze wartości wewnętrzne. Przepisz je na małą 

kartkę i zawsze noś przy sobie lub powieś w domu w widocznym miejscu. 



 

©Babskie Tabu 2019  

wszelkie prawa do kopiowania, powielania, cytowania w całości lub części zastrzeżone 

 

KROK 5: 

Podziel się ze mną Twoimi wartościami wewnętrznymi. Napisz o nich w 

komentarzu pod artykułem w Czytelni Babskie Tabu lub w mediach 

społecznościowych  

 Czytelnia Babskie Tabu: www.BabskieTabu.pl/podcastodcinek4 

 Facebook: www.facebook.com/babskietabu 

 Instagram: https://www.instagram.com/katarzynaboguszprzybylska/ 

 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vDfEZVtScIE 
 

LISTA WARTOŚCI 

Autentyczność Godność 

Poczucie 

dokonania 

czegoś 

Rodzina Szczodrość 

Bezpieczeństwo 
Harmonia 

wewnętrzna 
Poczucie humoru Rozwaga Szlachetność 

Bezpieczeństwo 

narodowe 
Honor 

Poczucie 

przydatności 
Rozwój Świat piękna 

Bezpieczeństwo 

rodziny 
Inteligencja Pogoda ducha Równość Tolerancja 

Bogactwo, 

majątek 
Kompetencja Pokora Ryzyko Troskliwość 

Ciekawość Konsekwencja Pokój na świecie Rzetelność Twórczość 

Cierpliwość Kreatywność Pomoc innym Sława Uczciwość 

Czułość Logika Popularność Spokój Uznanie społeczne 

Czystość Lojalność Posłuszeństwo Spontaniczność Wiara 

Delikatność Ładny wygląd Praca Sprawiedliwość Wiarygodność 

Dobroć Mądrość Prawda 
Sprawność 

fizyczna 
Wiedza 

Doskonałość Miłość Prawość 
Sprawność 

psychiczna 
Wierność 

Duma Nadzieja Prestiż Stabilność Wolność 

Dyskrecja Niezależność Prostota Stanowczość Wrażliwość 

Efektywność Odpowiedzialność Przyjaźń 
Sukcesy 

zawodowe 
Wygodne życie 

Ekscytujące życie Odwaga Przyjemność Szacunek Wyrozumiałość 

Elastyczność Otwartość Radość Szczerość Zaangażowanie 

Entuzjazm Pasja Relacje z bliskimi Szczęście Zadowolenie 

 Zdrowie Zbawienie Zaufanie Zaradność 
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