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OBJAVME SVOJE NAJVYŠŠIE HODNOTY
– NAŠU SKUTOČNÚ IDENTITU
POĎME spolu RÁSŤ, urobiť nesmierne dôležitý krok pre svoj osobnostný rozvoj!
Naše okolnosti môžu byť nepriaznivé, môžeme pociťovať, že v našom živote je čosi
v neporiadku. No verte mi, nezostane to tak, pokiaľ si ujasníme naše hodnoty, kritériá
a stanovíme si jasné ciele, ktoré sa budeme usilovať dosiahnuť. Nie je možné byť činní
vo vnútri, bez toho, aby sa to neprejavilo pozitívne navonok. Pustíme sa do toho?.
Inšpirujem vás mužom, ktorý neváhal konať!
"Nik sa nestal nesmrteľným svojou lenivosťou", vyslovil Benjamin
Franklin, štátnik, vedec a vynálezca, ktorý v zmysle žiť kvalitný
život, byť skutočne hodnotným človekom, najprv identifikoval
svoje hodnoty, cnosti, ktoré uznával a potom vyvinul sústredené úsilie, aby podľa nich, deň
za dňom žil.
--Aké životné hodnoty, cnosti, vlastnosti, či kvality uznávate vy u seba, svojho partnera
či partnerky, svojich priateľov?
Čo vás inšpiruje, čo vám príde zmysluplné?
Ktoré hodnoty sú pre vás tie kľúčové, skutočne tie dôležité, ktoré oceňujete u druhých a vy
sami podľa nich túžite žiť vo svojich vzťahoch, a to nie len v partnerských, ale všeobecne?
Je to čestnosť, láskavosť, dôvera, viera, empatia, sloboda, humor? Ktoré, ktoré ešte?
Každý máme svoj vlastný zoznam (niekde v duši), tieto osobné hodnoty sú stavebnými
kameňmi našej osobnosti.
Pozývam vás, na krátku chvíľu sa zamyslieť...
Predstavte si, že máte 99 rokov a ste na oslave svojich narodenín.
Čo by ste chceli... aby, aké pohnútky priviedli ľudí na túto párty?
Zatiaľ, čo vy sedíte v pohodlnom prútenom kresle a ako
v spomalenom filme, pozorujete prichádzať a zvítať sa
vašich blízkych i vzdialených príbuzných - deti, vnúčatá,
súrodencov, netere, synovcov, sesternice a bratrancov a ich
partnerov, vašich priateľov, bývalých kolegov, spolupracovníkov a zástupcov vašej
komunity... čas hrá pre vás.
Máte totiž čas na dôkladné zamyslenie.
- Čo by ste chceli aby si každý z nich o vás a o vašom živote povedal?
- Akého manžela, manželku, otca, či matku, by mali ich slová predstavovať?
- Akého syna alebo dcéru, akého priateľa, priateľku, kolegu alebo spolupracovníka, či šéfa,
by ste chceli, aby vo vás videli?
- Ako by ste chceli, aby opísali VÁŠ CHARAKTER?
- Ktoré vaše silné stránky, zásluhy a úspechy by si mali navzájom pripomenúť?

OPÄŤ SA POZORNE OHLIADNITE, POZRITE
DO TVÁRÍ ĽUDÍ OKOLO SEBA ...

O aké zmeny v ich živote by ste sa chceli zaslúžiť?
Ako chcete, aby sa pri vás boli cítili?
Aké hodnoty ste si počas tohto nahliadnutia pripomenuli, že sú pre vás
dôležité?
Aké kvality už dnes máte?
Čo chcete prinášať svojmu okoliu, tejto spoločnosti?
Nech pri úsilí posmelia slová Olivera Wendela Holmesa “To čo je za nami a to, čo je pred
nami, sú drobnosti v porovnaní s tým, čo je v nás.”
Čo tak si spísať zoznam hodnôt a dať ich teraz na papier?
Má to obrovský význam!
Konečne budeme po dlhej dobe opäť raz prítomní SAMI so SEBOU, TU a TERAZ a veľa sa
o sebe dozvieme. Odhalíme u seba aj tie hodnoty, na ktorých nám veľmi záleží a možno im
nevenujeme ani časť z pozornosti akú si zaslúžia.
A keď podľa nich skutočne začneme žiť, nájdeme ten pravý vnútorný mier. Budeme
v súlade sami so sebou.
--Benjamin Franklin si vo svojich 22 rokoch tiež spísal takýto zoznam hodnôt, cností nazýval
ich svojimi "vodcovskými hodnotami".
Dospel k 12-tim, ukázal ich svojmu veľmi dobrému priateľovi a ten ho upozornil na to, že mu
jedna cnosť ešte chýba - POKORA. Vtedy ho vnímal ako pyšného, povedal mu, že sa jeho
pýcha často prejavuje v jeho rozhovoroch, že pri akomkoľvek spore mu nestačí byť v práve,
ale že sa správa namyslene až domýšľavo... B. Franklin vtedy dopísal do svojho zoznamu
aj 13-tu cnosť/ hodnotu, a to POKORU. (Lebo bol presvedčený, že aj táto cnosť by mala byť
jeho súčasťou na ceste k „dokonalosti“ ... v duchu čistých a vysokých vibrácií)
Každú cnosť popísal niekoľkými slovami, aby bolo zjavné, čo pod nimi rozumie.
Potom si usporiadal život do cyklov – 13 hodnôt/cností = 13 týždňov, pričom vždy jeden
týždeň sa sústredil na jednu hodnotu a usiloval sa žiť v súlade s ňou, v súlade so svojimi
hodnotami.
♡ Ak ste si už napísali svoj vlastný zoznam hodnôt, najskôr ste prirodzene prišli na to, že si
zoznam vyžaduje prioritizáciu... teda zoradenie hodnôt podľa priorít ★
Ak ste tak ešte neurobili, odporúčam urobte tak.
Potom aj Vaše rozhodnutia budú postavené na Vašich skutočných prioritách a nie
na momentálnej nálade.

NAJVYŠŠIE HODNOTY, CNOSTI A KVALITY
TRÉNING
Rovnako sa k téme vyjadruje aj Hyrum Smith, autor, ktorý hovorí o vnútorných hodnotách
ako kritériách, ktoré keď budeme rešpektovať, získame kontrolu nad svojím časom
i životom, totiž: všetko naše konanie vychádza z našich prioritných hodnôt a ak si
stanovíme ciele, ktoré im nezodpovedajú, môže sa nám podariť množstvo práce, ale nikdy
sa nebudeme cítiť úplne spokojní, budeme zaneprázdnení, ale nie produktívni.
Je nevyhnutné sústrediť sa na rozpoznanie hodnôt, ktoré sú našimi prioritami, lebo nám to
pomôže lepšie si stanoviť ciele a rýchlejšie a správnejšie sa v súlade
s naším presvedčením rozhodnúť a kráčať cestou vnútornej motivácie.
--Benjamin Franklin vyhodnotil svoje celoživotné snaženie v pamätiach, vo svojich 80-tich
rokoch, nasledovne: "NAKONIEC MUSÍM PRIZNAŤ, ŽE SOM K ONEJ DOKONALOSTI,
PO KTOREJ SOM TAK TÚŽIL, NEDOSPEL A NEDOSIAHOL TAK SVOJ CIEĽ, NO
SAMOTNÉ MOJE ÚSILIE, MA UROBILO LEPŠÍM
A ŠŤASTNEJŠÍM MUŽOM, AKO KEBY SOM SA O DOKONALOSŤ ANI NEPOKÚSIL".
A pripísal aj jedno priznanie, týkalo sa práve POKORY - "Nemôžem sa pochváliť, že by som
bol príliš úspešný, v skutočnom osvojení si tejto cnosti, dosiahol som však značný úspech v
snahe pôsobiť pokorným dojmom."
Naše hodnoty sa v živote môžu meniť, dopĺňať, tak ako sa menia, vyvíjajú ony, tak sa mení
aj naša identita, to kým sme. Stagnovať nie je možné v žiadnej oblasti - buďto rastieme,
alebo upadáme, nič medzi tým. Práve tréning z nás robí majstra.
Vypísanie hodnôt nám môže zabrať 15 min až niekoľko hodín...môžeme dopisovať aj
po niekoľkých dňoch, keď nám ešte nejaká užitočná hodnota napadne .. a potom môžeme
tréning praktizovať po celý život.
Vytúžený cieľ nie je len na konci cesty, najkrajšou vášňou života je, ak samotná cesta je
cieľ.
Zapíšte si, po týždni, ku každej hodnote:
- Ako sa vám darilo ju uskutočňovať
- Váš najmilší zážitok a tiež situáciu, kedy bolo
najťažšie sa danej hodnoty držať
- Čomu ste sa v danom týždni naučili

Ak sa vám niektorú hodnotu nepodarilo praktikovať uspokojivo, zaraďte ju opäť na koniec
zoznamu a keď skončíte pôvodný plán postupnosti, túto hodnotu si opäť zažite.

ZOPAKUJME SI STRUČNE
4 KROKY K SEBAPOZNANIU
1. Aké životné hodnoty, cnosti a kvality uznávate (u svojho partnera/partnerky, u seba,
u svojich priateľov), čo vás inšpiruje, čo vám príde zmysluplné?
-

Napíšte si svoj zoznam na čistý papier (dopisujte svoj zoznam pokojne aj niekoľko dní)
Prioritizujte svoje hodnoty od čísla 1- XY (1 je najdôležitejšia)
Prepíšte tieto hodnoty v poradí priorít, do špeciálneho zošita
Každej hodnote venujte jednu stranu, ak hodnôt nie je viac ako je počet strán

2. Každú hodnotu, cnosť, kvalitu popíšte niekoľkými slovami, aby bolo zjavné, čo
pod nimi rozumiete.
POVOLENÁ OBMENA!
Nemusíte praktizovať uvedomovanie si 1 HODNOTY týždeň, môžete sa rozhodnúť venovať
jej deň, aj to je postačujúce, ak to tak urobíte vedome a naozaj zodpovedne.
3. Potom si usporiadajte život do cyklov – (13 hodnôt = 13 cyklov) XY týždňov/dní,
pričom vždy jeden týždeň (alebo deň, ako sa rozhodnete) sa skúste sústrediť na jednu
hodnotu a usilujte sa čo najviac žiť v súlade s ňou, v súlade so svojimi hodnotami.
4. Zapíšte si poznámku, po týždni/dni, ku každej hodnote
- Ako sa vám darilo ju uskutočňovať
- Váš najmilší zážitok a tiež situáciu, kedy bolo najťažšie sa danej hodnoty držať
- Čomu vás to naučilo
Vo vašom živote sa začnú diať zázraky od prvého dňa... To vám garantujem.
A niekedy nabudúce si môžeme povedať, ako použiť náš zoznam osobných hodnôt
a cností, z iného dôvodu, napríklad:
- Pozvať si do života čo chcem!
- Rozlúčiť sa s tým, čo nechcem!
Budem čakať a tešiť sa na vašu správu, že si prajete vo svojom osobnostnom rozvoji
a raste pokračovať.
Krásne a úspešné dni, priatelia.
S úctou k vašej jedinečnosti
Erika Feketová, ACC
Professional Training & Coaching
Espiral, s.r.o.
+421 903 221 950
erika.feketova@espiral.sk

Už na seba dovidíme!

AUTORKA
Erika Feketová, ACC, lektorka profesijného a osobnostného rozvoja, akreditovaná koučka,
s certifikovaným výcvikom celosvetovo uznávaného koučovania ICF - s praxou
v individuálnom a tímovom koučovaní, viac ako 1500 h.
Denne žijem svoje poslanie a zároveň vášeň a som vďačná za to, že smiem ľuďom
pomáhať odstraňovať bariéry a bloky na ich ceste, objavovať a rozvíjať ich jedinečný
potenciál.
Som zakladateľkou spoločnosti Espiral a svoju, viac ako 25-ročnú prax práce s ľuďmi,
rozvíjam nie len v biznise, ale i v zdravotníctve, školstve, na ranči, v športe,
v dobrovoľníckych projektoch pre mládež, či spolu s ľuďmi hľadajúcimi ich životné
smerovanie.

Pre našich klientov realizujeme rôznorodé rozvojové programy:
• skupinovo i individuálne
• pre firmy i záujemcov širokej verejnosti
Tréningy sú šité na mieru a organizované za účelom dosahovania výnimočných
požadovaných výsledkov v oblasti mäkkých – manažérskych a špeciálnych zručností,
rovnováhy človeka v osobnom i pracovnom živote.
Vždy pihliadame na osobnostný potenciál ako i aktuálne vedomosti a zručnosti, každého
z účastníkov.
So zázemím v IT oblasti tradičného manažmentu (2004-2010), som vyštudovala Podnikový
manažment VSM – City University of Seattle. Následne som absolvovala výcvik
profesionálneho kouča, trénerský výcvik a v roku 2011 založila vzdelávaciu a poradenskú
spoločnosť Espiral. Venujem sa ako osobnému kontinuálnemu vzdelávaniu, tak vzdelávaniu
a vedeniu tímu lektorov a koučov.
Moje úvodné zdravotnícke zameranie, bolo dokonalým štartom a ladným prepojením
so súčasnou pomáhajúcou profesiou, s využívaním psychologických, terapeutických metód,
pri rozvoji a pomoci ľuďom, s individuálnym prístupom aj v neštandardných podmienkach.
Veľmi sa budem tešiť na osobné stretnutie s Vami.
Majte krásne dni,
Erika Feketová

