
APPENDIKS 3 

V/ERDIAFKLARING 

Dette materiale reproduceres, med tilladelse, fra m i n bog Lykkefselden 
- stop kampen, lev livet. Dansk Psykologisk Forlag 2010. (Engelsk origi
nal The Confidence Gap: From Fear to Freedom. Penguin Group Austra
lia, Camberwell, Vic, 2010). 

Et hurtigt blik pa dine vaerdier 

Vaerdier er dit hjertes inderste 0nsker for, hvordan du 0nsker at opf0re 
dig som menneske. Vaerdier handler ikke om, hvad du 0nsker at fa eller 
opna; de handler om, hvordan du t i l enhver t id 0nsker at handle. 

Der findes bogstavelig talt hundredvis af forskellige vaerdier, men 
herunder v i l du finde en liste over almindelige vaerdier. De v i l sandsyn-
ligvis ikke alle sammen vaere relevante for dig. Husk, at der ikke findes 
noget, der hedder en „rigtig" vaerdi eller en „forkert" vaerdi. Det er l idt 
som med vores smag med hensyn t i l pizzaer. Hvis du foretraekker skin-
ke og ananas, men jeg foretraekker salami og oliven, betyder det ikke, 
at min smag i pizzaer er rigtig, og din erforkert. Det betyder bare, at v i 
har forskellig smag. Og pa samme made kan v i have forskellige vaerdi
er. Sa laes listen herunder igennem, og skriv et bogstav ud for hver af 
vaerdierne: M = meget vigtig, R = ret vigtig og I = ikke sa vigtig; og 
s0rg for, at du scorer mindst t i af dem som M = meget vigtig. 

1. Accept: At vaere aben og accepterende over for mig selv, andre, l i 
vet ogsa videre. 

2. Eventyr: At vaere eventyrlysten; aktivt at S0ge, skabe eller udforske 
nye eller stimulerende oplevelser. 

3. Assertivitet: At insistere pa en paen made og bede andre om det, 
jeg 0nsker. 

4. Autenticitet: At vaere aegte og virkelig; at vaere tro mod mig selv. 
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5. Sk0nhed: At vaerdsaette, skabe, fremelske eller udvikle sk0nhed 
hos mig selv, andre, milj0et og sa videre. 

6. Omsorgsfuld: At vise omsorg over for mig selv, andre, milj0et og 
sa videre. 

7. Udfordringer: At blive ved med at udfordre mig selv for at vokse, 
laere og udvikle mig . 

8. Medf0lelse: At opf0re mig venligt over for de mennesker, der har 
det svaert. 

9. Forbindelse: At engagere mig fuldt ud i det, jeg g0r, og vaere fuldt 
naervaerende sammen med andre. 

10. Bidrage: At hjaelpe andre eller g0re en positiv forskel for mig selv 
og andre. 

11. Konformitet: At vaere respektfuld og lydig over for regler og for-
pligtelser. 

12. Samarbejde: At samarbejde og samvirke med andre. 
13. Mod: At vaere modig; at holde ved pa trods af frygt, trusler eller 

vanskeligheder. 
14. Kreativitet: At vaere kreativ eller innovativ. 
15. Nysgerrighed: At vaere fordomsfri og interesseret; at udforske og 

opdage. 
16. Opmuntring: At bel0nne adfaerd, som jeg vaerdsaetter hos mig selv 

og andre. 
17. Lighed: At behandle andre som lige med mig selv og vice versa. 
18. Spaending: At S0ge, skabe og engagere mig i aktiviteter, der er 

faengslende, stimulerende eller spaendende. 
19. Fairness: At vaere fair over for mig selv og andre. 
20. Fitness: At bevare eller forbedre m i n form; at tage vare pa m i n fy-

siske og mentale sundhed og m i t velbefindende. 
2 1 . Fleksibilitet: Vil l igt at tilpasse mig efter og indrette mig pa skif-

tende omstaendigheder. 
22. Frihed: At leve f r i t ; selv at vaelge hvordan jeg lever og opf0rer mig 

eller hjaelpe andre t i l at g0re det samme. 
23. Venlighed: At vaere venlig, omgaengelig eller elskvaerdig over for 

andre. 
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24. Tilgivelse: At vaere tilgivende over for mig selv og andre. 
25. Sjov: At s0ge, skabe og engagere mig i fornojelige aktiviteter. 
26. Gener0sitet: At dele og vaere givende over for mig selv og andre. 
27. Taknemmelighed: At vaere taknemmelig for og at vaerdsaette de 

positive sider hos mig selv, andre og livet. 
28. ^ r l i g h e d : At vaere aerlig, sandfaerdig og oprigtig over for mig selv 

og andre. 
29. Humor: At se og vaerdsaette den humoristiske side af livet. 
30. Ydmyghed: At vaere ydmyg eller beskeden; at lade mine praestatio-

ner tale for sig selv. 
3 1 . Flid: At vaere flittig, hardtarbejdende, engageret. 
32. Selvstaendighed: At klare mig selv og vaelge m i n egen made at g0re 

tingene pa. 
33. Intimitet: At abne mig, afsl0re og dele ud af mig selv - f0lelses-

maessigt eller fysisk - i mine taette personlige relationer. 
34. Retfaerdighed: At opretholde retfaerdighed og fairness. 
35. Venlighed: At vaere venlig, medf0lende, hensynsfuld, st0ttende el

ler omsorgsfuld over for mig selv og andre. 
36. Kaerlighed: At opf0re mig kaerligt eller omsorgsfuldt over for mig 

selv eller andre. 
37. Mindfulness: At vaere bevidst om, aben over for og nysgerrig med 

hensyn t i l m i n her og nu-oplevelse. 
38. Orden: At vaere disciplineret og organiseret. 
39. Fordomsfrihed: At taenke tingene igennem, se tingene fra andres 

synsvinkel og vurdere det, de siger og g0r, pa en fair made. 
40. Talmodighed: At vente stille og roligt pa det, jeg 0nsker. 
41 . Vedholdenhed: At fortsaette beslutsomt pa trods af problemer el

ler vanskeligheder. 
42. Glaede: At skabe og give glaede for mig selv eller andre. 
43. Magt: At have staerk indflydelse pa eller ud0ve autoritet over an

dre; at ga foran, lede og organisere. 
44. Gensidighed: At opbygge relationer, hvor der er en rimelig balan

ce mellem at give og at tage. 
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45. Respekt: At vaere respektfuld over for mig selv og andre; at vaere 
h0flig, hensynsfuld og udvise positiv agtelse. 

46. Ansvarlighed: At vaere ansvarlig for mine handlinger. 
47. Romantik: At vaere romantisk; at udvise og udtrykke kaerlighed el

ler staerk hengivenhed. 
48. Tryghed: At skabe, beskytte eller sikre tryghed for mig selv eller 

andre. 
49. Selv-bevidsthed: At vaere bevidst om mine egne tanker, f0lelser og 

handlinger. 
50. Selvomsorg: At tage vare pa m i n sundhed og mit velbefindende og 

fa mine behov opfyldt. 
51 . Selvudvikling: At blive ved med at opdyrke, udvikle eller forbedre 

m i n viden, m i n karakter eller mine livserfaringer. 
52. Selvkontrol: At handle i overensstemmelse med mine egne idea-

ler. 
53. Sensualitet: At skabe, udforske og nyde oplevelser, der stimulerer 

de fern sanser. 
54. Seksualitet: At udforske eller udtrykke m i n seksualitet. 
55. Spiritualitet: At forbinde mig med t ing , der er st0rre end mig selv. 
56. Dygtighed: Konstant at praktisere og forbedre mine faerdigheder 

og engagere mig selv fuldt ud , narjeg anvender dem. 
57. St0ttende: At vaere st0ttende, hjaelpsom, opmuntrende og tilgaen-

gelig for mig selv eller andre. 
58. T i l l id : At vaere palidelig; at vaere loyal, trofast, oprigtig og reel. 
59. Indsaet din egen vaerdi her, hvis den ikke er naevnt. 
60. Indsaet din egen vaerdi her, hvis den ikke er naevnt. 

• • • 

Nar du har markeret hver af vaerdierne som M, R eller I (meget, ret eller 
ikke sa vigtig) , skal du gennemga alle M'erne og udvaelge de seks, der 
er allervigtigst for dig. Marker hver af dem med et 6-tal for at vise, at 
det er en af de seks vigtigste. Skriv t i l sidst de seks vaerdier herunder 
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