
FORPLIGT DIG PÅ AT HANDLE PÅ DINE VÆRDIER 

 

Værdier er principper eller kriterier som giver dit liv mening. De peger dig i den rigtige retning, lidt 

ligesom vejskilte.  De kan også hjælpe dig med at udholde vanskelige oplevelser.  

 

Hvis du ikke er sikker på hvad dine værdier er, så har du sandsynligvis behov for at bruge noget energi 

og tid på at tanke over dette, så du kan definere dem. 

 

Og hvis det viser sig, at du udfører handlinger, som er i modstrid med dine værdier, så har du sikkert 

brug for at handle på måder, der styrker dine værdier i dit liv. 

 

Én måde du kan definere dine værdier på er at tænke på de kerneområder, som giver dit liv mening.  

Det er forskelligt fra menneske til menneske, men her er nogle typiske områder: 

 

 Fysisk og psykisk pleje af dig selv 

 Familie 

 Venskaber 

 Parforhold 

 Andre mennesker og det samfund der omgiver dig 

 Arbejde 

 Uddannelse 

 Penge 

 Nydelse 

 Religion/spiritualitet 

 Rejser 

 Sport/motion 

 

Find først ud af hvilke af disse områder der er vigtige for dig. 

 

Spørg derefter dig selv hvor vigtige disse områder er for dig på en skala fra 0-10. 

 

Spørg nu dig selv hvor meget anstrengelse du lægger i hvert område – fra 0-10. 

 

Forskellen mellem et områdes vigtighed og den anstrengelse du lægger i det viser nu, 

hvor meget arbejde du har brug for at gøre inden for dette område for at dit liv kan føles 

tilfredsstillende. 

 

For at mindske forskellen mellem vigtighed og anstrengelse, så forpligt dig på at handle på dine værdier.  

Også selvom det kun vil være et lille skridt i den rigtige retning: 

        - Angiv 1 forpligtelse for hvert område der betyder noget for dig.  

            (Fx at sætte lørdag eftermiddag af til at tage børnene med på en legeplads,  

             eller at arbejde mindre om aftenen, så du kan spise aftensmad med familien tre gange om ugen) 

        - Vær konkret mht. hvad du forpligter dig på.  

        - Sæt rimelige og realistiske mål. 

        - Angiv et tidspunkt for hvornår du har planlagt at gå i gang. 

 

Husk at skrive i din træningsdagbog hvor mange gange om dagen du har handlet på dine værdier. 

 


