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STERKARI út í lífiðGildi — verkefni

Heilsa
Hvað er góð heilsa fyrir þér?
Hvers konar hreyfingu stundar  
þú og/eða myndir vilja stunda?
Hvernig fer maður vel með sjálfan 
sig á líkama og sál?

Áhugamál og tómstundir
Hvað finnst þér gaman að gera?
Hvað langar þig að gera meira af?
Hvað finnst þér gott að gera til að 
slaka á? Hvað ertu að gera þegar þú 
gleymir stað og stund?

Framtíðin
Hvað dreymir þig um? Hvað getur 
þú gert núna til að láta draumana 
rætast? Hvað viltu gera þegar þú 
verður fullorðinn?

Ég sem manneskja
Hvað finnst þér best við þig?
Í hverju viltu verða betri?
Hvernig manneskja viltu vera?

Fjölskylda
Hvernig samskipti viltu eiga við 
fjölskylduna þína? Hvernig dóttir/
sonur/systir/bróðir/frænka/frændi 
viltu vera?

Vinir/félagsleg samskipti
Hvernig vinur/vinkona viltu vera?
Hvernig viltu hegða þér gagnvart 
öðru fólki? Hvernig vinum viltu 
kynnast og af hverju?

Gildin geta verið allskonar og flokkarnir hér að neðan eru þau svið 
sem algengt er að gildi fólks snúist um. Settu allar hindranir til hliðar, 
skoðaðu þessi mismunandi svið og hugsaðu um hvað er mikilvægt fyrir 
þig á hverju þeirra. Svaraðu spurningunum fyrir hvert svið hér á blaðið 
og sjáðu svo hvort þú getur fundið eitt orð sem lýsir því sem þú svaraðir á 
hverju sviði. Það eru orðin sem gætu verið gildin þín.
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STERKARI út í lífiðGildin mín

Taktu saman gildin sem þú fannst út úr í flokkunum hér að ofan og 
skrifaðu þau upp í röð eftir því hversu mikilvæg þér finnst þau vera. 
Byrjaðu á því sem þér finnst skipta þig mestu máli og skrifaðu eins mörg 
gildi og þú vilt.

Geymdu þetta blað á góðum stað í herberginu þínu. Reglulega er svo 
gott að skoða blaðið og sjá hvort þú vilt breyta einhverju eða laga. Þá er 
mikilvægt að velta því fyrir þér hvort þú sért að lifa í samræmi við gildin 
þín. Það að lifa eftir gildum sínum læltur manni líða vel.


