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Punktem wyjścia do budowania większej pewności siebie jest poznanie i jasne 
określenie wartości, które są dla Ciebie najważniejsze. To od nich zależy, jak 
wygląda teraz Twój świat i jak powinien wyglądać w przyszłości. Musisz 
wiedzieć, co jest dla Ciebie najważniejsze. Co jest priorytetem, a co jest 
drugorzędną sprawą. Warto to przemyśleć i sprecyzować. Tylko tak dowiesz się, 
czym się kierować w życiu, aby być szczęśliwą i pewną siebie kobietą. Pozwoli 
Ci to rozumieć siebie i zachować spójność pomiędzy tym, co myślisz i tym, co 
robisz. Łatwiej Ci będzie podejmować słuszne decyzje i żyć w zgodzie ze sobą. 
W oparciu o jasno określone wartości będziesz lepiej komunikować się z innymi 
i staniesz się asertywną osobą. Przede wszystkim jednak klarownie 
sprecyzowany system wartości pozwala jasno wyznaczać priorytety i cele. 

Jak rozpoznać wartości? W  jakich sytuacjach możesz ocenić czy 
działasz słusznie, czy też rozmijasz się ze swoimi wartościami. 

Pamiętam jedno z moich szkoleń dla stylistek. Wyznaczyłam termin kilka 
miesięcy wcześniej i miesiąc przed szkoleniem lista uczestniczek zamknęła się. 
Wkrótce potem okazało się, że w przedszkolu mojej córki na dzień umówionego 
przeze mnie warsztatu, było zaplanowane przedstawienie na zakończenie roku. 
Niestety, zapomniałam sprawdzić datę tego wydarzenia i wcześniej 
wyznaczyłam termin szkolenia. Byłam załamana, gdy się o tym dowiedziałam, 
bo nie wyobrażałam sobie nie uczestniczyć w tak ważnej dla mojej córki 
uroczystości. Nie wyobrażałam sobie również tego, że mogłabym zmienić 
termin szkolenia. Zwłaszcza, że na warsztaty miała przylecieć kursantka z 
Londynu, która już wcześniej wykupiła bilet. Reszta uczestniczek także zjeżdżała 
się na szkolenie z całej Polski.  
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Zdecydowałam się przeprowadzić szkolenie w wyznaczonym terminie. Jednak 
przez cały dzień czułam wyrzuty sumienia, że nie ma mnie tam, gdzie 
powinnam być, czyli w przedszkolu u córeczki. Rozminęłam się ze swoją 
największą wartością. Wartością numer jeden.  

Rok później wybierałam się na przegląd garderoby do klientki, która wybrała 
sobie taki prezent z okazji swoich urodzin. Niestety zepsuł mi się samochód i 
musiałyśmy przełożyć spotkanie. Moja klientka była wyraźnie niezadowolona. 
Poprosiłam więc, aby wybrała dogodny termin z nadzieją, że już nic nam nie 
przeszkodzi. W dniu kiedy miałam wyjechać do Lublina na spotkanie z ową 
klientką, rozchorowała się moja córeczka. Miała temperaturę i źle się czuła. 
Czułam się zobowiązana wobec klientki, ale tym razem nie dałam samej siebie 
oszukać. Zadzwoniłam do klientki z przeprosinami, oddałam wpłaconą zaliczkę i 
zostałam z córeczką w domu. Gdy zakończyłam rozmowę z klientką i zostałam w 
domu, czułam, że dobrze postąpiłam. W zgodzie z własnymi najważniejszymi 
wartościami, bo mimo iż szanuję swoje klientki i każda z nich jest dla mnie 
ważna, to jednak najważniejsza jest moja rodzina. To jest właśnie wierność 
swoim wartościom. 

Zapraszam Cię do wykonania ćwiczenia, które poznałam dzięki Kamili 
Rowińskiej i jej książce „Buduj swoje życie, odpowiedzialnie i zuchwale”. Tu 
znajdziesz jego zmodyfikowaną wersję. 
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To ćwiczenie to podstawa, od której powinnaś zacząć. Bądź ze sobą szczera i kieruj 
się jedynie tym, co Ty myślisz. Do tego ćwiczenia nie zapraszaj nikogo innego, 
nawet bliskich osób. Nie pytaj, nie konsultuj odpowiedzi. To Ty musisz sobie 
szczerze na te pytania odpowiedzieć. Nie zastanawiaj się, co powinnaś 
zakreślić - czy też - co powiedzieliby inni. Liczy się jedynie to, co Ty myślisz i 
co czujesz. 

Aby ułatwić Ci to zadanie radzę, byś zastanowiła się, jaką jesteś osobą, co mogłabyś o 
sobie powiedzieć. Możesz też wyobrazić sobie, co powiedziałaby o Tobie Twoja 
najlepsza przyjaciółka, jeśli miałaby w kilku zdaniach dokonać Twojej 
charakterystyki.  

Jeśli pragniesz zmiany i wprowadzenia do swojego życia nowych wartości, 
które są dla Ciebie ważne, ale nieobecne, zastanów się nad tym, jak byś je 
określiła. Pomyśl, czy jest taka osoba, która jest dla Ciebie przykładem do 
naśladowania. Jakie cechy lub wartości tej osoby są dla Ciebie imponujące? Wskaż,  
które z nich chciałabyś wcielić w swoje życie?  

Poniżej znajduje się 75 wartości poukładanych w sposób przypadkowy. Spójrz 
na nie, a następnie przejdź do instrukcji wykonania zadania. 
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1. Spośród 75 wartości wykreśl 35, które są dla Ciebie mniej istotne od
reszty wymienionych wartości.

2. Z 40 wartości, które pozostały wykreśl 20, które są dla Ciebie mniej 
istotne od pozostałych.

3. Pozostało Ci 20 wartości, z których wykreśl teraz 13 takich, które są dla 
Ciebie mniej ważne od pozostałych.

4. Pozostało 7 Twoich wartości, które z 75 są dla Ciebie najważniejsze.

AUTENTYCZNOŚĆ  BEZPIECZEŃSTWO CIERPLIWOŚĆ CIEKAWOŚĆ PRAWOŚĆ 
CZUŁOŚĆ DELIKATNOŚĆ DUMA DYSKRECJA STABILNOŚĆ 

ELASTYCZNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ ENTUZJAZM GODNOŚĆ BLISKIE RELACJE 
PIĘKNO EMPATIA POBOŻNOŚĆ WYGODA WŁADZA 

HARMONIA HONOR KONSEKWENCJA KREATYWNOŚĆ CZYSTOŚĆ 
LOJALNOŚĆ MĄDROŚĆ MIŁOŚĆ NADZIEJA DOSKONAŁOŚĆ 

NIEZALEŻNOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODWAGA OTWARTOŚĆ KOMPETENCJA 

PASJA POGODA DUCHA PRESTIŻ PRZYJAŹŃ POMOC INNYM 
PRAWDA POKORA PROSTOTA PRZYJEMNOŚĆ RODZINA 
RADOŚĆ ROZWÓJ ROZWAGA RYZYKO SŁAWA 

RZETELNOŚĆ SPONTANICZNOŚĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ SZCZĘŚCIE STANOWCZOŚĆ 

SZCZEROŚĆ SZCZODROŚĆ SPOKÓJ SZACUNEK ZADOWOLENIE 

SZLACHETNOŚĆ TOLERANCJA TROSKLIWOŚĆ TWÓRCZOŚĆ ZAANGAŻOWANIE 

UCZCIWOŚĆ WOLNOŚĆ WIERNOŚĆ WYROZUMIAŁOŚĆ ZDROWIE 

WRAŻLIWOŚĆ WIARA WIARYGODNOŚĆ ZAUFANIE ZARADNOŚĆ 
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Odpowiedz na pytania: 
Co czujesz patrząc na swoje wartości? 

Czy żyjesz w zgodzie z wartościami, które wskazałaś jako najważniejsze? 

Która ze wskazanych wartości jest dla Ciebie największym zaskoczeniem i 
dlaczego? 

http://jakbycszczesliwakobieta.pl/
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 To, co musisz wiedzieć: 

• Wskazałaś swoje wartości. Są one dla Ciebie najważniejsze i nic, ani nikt 
nie może ich podważyć.

• Nie możesz mieć i uznawać wartości wtedy, gdy jest to wygodne, a 
odsuwać ją na bok, kiedy przestaje być wygodna.

• Wartości są niepodważalne. Kierują Tobą przez całe Twoje życie. 
Prowadzisz życie w zgodzie z wartościami, albo nie jest to Twoja wartość.

• Wartości nie podlegają negocjacjom ani kompromisom.
• Jeśli chcesz być pewna siebie, musisz dbać o niezachwialność swoich 

wartości.
• Poczucie wierności swoim wartościom, odwdzięczy się wciąż rosnącą 

pewnością siebie.  

Teraz czas na uporządkowanie swoich wartości. 

Ustalenie najważniejszych wartości, jakimi będziesz kierować się w życiu masz 
już za sobą. Teraz czas uporządkować je według ważności. Będziesz musiała 
zdecydować, która z siedmiu wartości jest dla Ciebie najważniejsza, a która jest 
druga, trzecia, itd. 

Dla wielu osób wartością najważniejszą jest Bóg, numerem dwa jest rodzina, 
potem zdrowie i kariera. Taka hierarchia wartości pokazuje to, kim jesteś.  

http://jakbycszczesliwakobieta.pl/
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 Jeśli np. stawiasz rodzinę wyżej niż pracę, zawsze poświęcisz ją dla dobra 
swoich najbliższych. Jeśli zaczynasz pozwalać, aby praca stała się ważniejsza 
poprzez dokonywanie wyborów, oznacza to, że rodzinę poświęciłabyś dla dobra 
zawodowego.  

A teraz uporządkuj swoje wartości w kolejności. Pamiętaj, że zdefiniowanie 
swoich wartości, a następnie uporządkowanie ich pod względem ważności, 
stworzy mentalną i emocjonalną strukturę, która pozwoli Ci dokonywać 
najlepszych wyborów. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  

Jeśli zakończyłaś dzisiejsze zadanie, możesz być z siebie dumna. Zdefiniowałaś 
dziś siebie i to, co jest dla Ciebie najważniejsze. Jeśli będziesz postępować 
zgodnie z wartościami, Twoja samoocena będzie rosnąć, a Ty będziesz się czuła 
ze sobą coraz lepiej. 

http://jakbycszczesliwakobieta.pl/


8 Www.Jakbycszczesliwakobieta.Pl 

Określ jasno 
swoje wartości 

UWIERZ W SIEBIE 
JESTEŚ TEGO 

WARTA! 

KURS ONLINE 

Dz
ień

 1 

Zastanów się teraz, czy przypominasz sobie sytuację, w której działałaś 
przeciwko sobie, przeciwko wartościom, które masz w sobie. Kiedy zostałaś po 
godzinach mimo, że umówiłaś się do kina z synem. Kiedy poszłaś na kawę z 
przyjaciółkami, mimo że Twoja córka leżała w domu z temperaturą. Obawiałaś 
się, że przyjaciółki źle Cię ocenią i zrobiłaś to wbrew sobie. Poszłaś, ale przez 
całe spotkanie myślałaś o dziecku. A może zauważyłaś, że kasjerka w sklepie źle 
wydała Ci resztę, ale Ty wstydziłaś się upomnieć o dwa złote. Lub też mąż 
sprawił Ci przykrość, a Ty nie zareagowałaś, bo nie chciałaś psuć wieczoru, który 
wspólnie zaplanowaliście. A może znów pomogłaś koleżance tylko dlatego, że 
nie umiałaś jej odmówić, chociaż niedawno ona odmówiła Ci pomocy, gdy jej 
potrzebowałaś? 

Opisz tę sytuację teraz: 

http://jakbycszczesliwakobieta.pl/
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A teraz pomyśl, jak zachowałabyś się w tej samej sytuacji, znając swoje wartości 
i będąc ich w pełni świadoma: 

http://jakbycszczesliwakobieta.pl/
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To ćwiczenie pokazuje Ci różnicę. Powinnaś teraz jasno widzieć, co oznacza 
życie i działanie wbrew swoim wartościom. To oszukiwanie siebie i działanie 
wbrew sobie. Powinnaś też poczuć, co daje podejmowanie decyzji w zgodzie ze 
swoimi najważniejszymi wartościami. 

Gratuluję Ci wykonania tego zadania. Wartości i ich określenie to podstawa do 
tego, aby robić kolejne kroki. Bycie wiernym swoim wartościom da Ci poczucie 
spokoju i życia w zgodzie ze sobą. To podstawa do tego, aby budować wysoką 
samoocenę. 

  

Gratuluję Ci wykonania najważniejszego zadania. Od dziś wszystko stanie się 
jaśniejsze i prostsze. 

Do zobaczenia, do jutra 

Justyna 

http://jakbycszczesliwakobieta.pl/
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