
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 ADIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DERİN DÜŞÜNME 



Değerleri Açığa Çıkarmak 
 

‘’Ardımızda kalanlar ve önümüzde uzananlar, içimizde yatanlarla 
kıyaslandığında çok küçük kalırlar.’’ - Ralph Waldo Emerson 

 
 
 
4. Modüle Giriş 
 
Değerlerin ne olduğunu, değerlerinizi netleştirdiğinizde ne fayda 

sağlayacağınızı ve değerleriniz ile örtüşmeyen seçimler 

yaptığınızda neler yaşayacağınızı biliyorsunuz. Şimdi, 

değerlerinizi açığa çıkaracağınız bir çalışma yapacağız. Bu 

çalışmada hayatta sizin için nelerin en önemli olduğu konusunda 

netlik kazanacak ve bu değerlerinizi onurlandırmak için nasıl 

aksiyonlar almanız gerektiğini keşfedeceksiniz.  

 
 

  



 
Değerlerinizi Açığa Çıkarmak 
 
O halde başlayabiliriz ! Şimdi değerler sıralamanızı yapmanın 

zamanı. Bunu düzgün bir şekilde yapabilmek için, kendinize en az 

yarım saat ayırmanızı rica ediyorum. Sessiz, rahatsız 

edilmeyeceğiniz bir yer bulun kendinize.  

 

Öncelikle bütün bu bölümü okuyun ve süreci anladığınızdan emin 

olun. Hazır olduğunuzda, başlayın. Bu çalışmayı hakkıyla 

yaptığınız zaman, kim olduğunuz ve sizi motive eden şeyler ile 

ilgili çok güçlü bir anlayışınız olacak.  

 

Bu çalışma 6 adımdan oluşuyor.  

 

 
6 Adımda Değerlerinizi Açığa Çıkarın 
 
Bu metod değerleri açığa çıkarma konusunda çok güvendiğim ve 

bu sebeple de koçluk çalışmalarımda çok sık kullandığım bir 

metod. Bazı yerlerde Derin Düşünme Çalışması’na ya da Yaşam 

Çemberi Çalışması’na değinildiğini göreceksiniz.  

 

1) Değerleri Açığa Çıkarma Çalışması’nı açın.  

2) Rahatsız edilmeyeceğiniz bir yerde olun. Bir kalem alın. 

3) 6 adımlık çalışmanın ilk adımını doldurun. 

 

 



 

1. ADIM: Size Dayatılmış Olan Değerleri 
Anlamak 
 
Yaptığınız bazı şeyler aslında yapmayı çok da istediğiniz şeyler 

olmayabilir.  

 

Kendinize hiç şunları söylediğiniz oluyor mu? ‘Bunu yapıyor 

olmalıydım’, ‘Şunu yapıyor olmalıydım’, ‘Bunu yapmıyor olmam 

lazım’,  ya da ‘Bunu yapmam gerekiyor’. Eğer durum böyle ise, o 

bahsettiğiniz şeyi yapmak için enerji ya da motivasyonunuz yok 

demektir. Eğer bunları söylemek yerine, şöyle deseydiniz; ‘Bunu 

yapmak istiyorum’, ‘Bunu yapmak için sabırsızlanıyorum’, ya da 

‘Bu harika olacak’, bu demek olurdu ki, yapmak üzere olduğunuz 

şey her ne ise, sizin değerlerinizle daha çok örtüşen bir şeydir.  

 

Çalışmanın ilk kısmında, size dayatılmış olması muhtemel olan 

değerlerinizin farkına varacaksınız. Bu değerler sizin için çok 

önemli olsun olmasın, başkalarının değerleridir ve siz onlar için 

yaşıyorsunuzdur.   

 

Aksiyon:  

• Aşağıdaki tablonun sol tarafına size hayatınızla ilgili 

yapmanız gerektiği söylenen şeyleri yazın.  

• Sağ tarafa ise size empoze edilen bu fikirlerden her 

birinin nereden geldiğini yazın.  

 



Bu çalışmanın amacı hayatınızı etkilemesi muhtemel olan bu 

potansiyel ya da ‘ideal’ değerlerin farkına varmanızdır. Bunların 

farkına vardığınızda, sizin için hangilerinin gerçekten önemli 

hangilerinin ise önemli olmadığını kolayca anlayabilirsiniz.  

 

Hayatımla ilgili ne yapmam 

gerektiği söyleniyor? 

 

Bu fikir nereden geliyor? 

Örn. Para biriktirmek Baba, servet/refah ilkeleri 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Başkalarının değerlerine göre yaşıyor olabileceğinizin 
işaretleri: 
 
1. Mecburiyet/zorunluluk cümleleri kullanıyorsunuzdur  

 
a. Bunu yapıyor olmalıyım 

b. Bunu yapmam gerekiyor 



c. Bunu yapmam bekleniyor 

d. Bunu yapmak zorundayım 

e. Bunu yapmam lazım 

 

2. ADIM: Ne Yapmayı Sevdiğinizi Anlamak 
 
Şimdi, bir sonraki forma, yapmayı sevdiğiniz her şeyi yazmanızı 

istiyorum. ‘…… u seviyorum’ cümlelerini tamamlayın. Gerçekten 

sevdiğiniz her şeyi buraya yazın. Kendi kendinize dürüst olun. 

‘Yazmanız gerektiğini’ düşündüğünüz için bir şey yazmayın.  

 

Örneğin;  
 

• Çocuklarımla zaman geçirmeyi seviyorum. 

• Sakin bir restaurantta arkadaşlarımla yemek yemeği 

seviyorum. 

• İşimi büyütmeyi seviyorum. 

• Müzakere yapmayı seviyorum. 

• Evde yalnız zaman geçirmeyi seviyorum. 

 

Bu çalışmayı hemen şimdi yapın. Bu çalışmanın amacı en tutkulu 

olduğunuz, size en çok enerji veren, ve sizin için gerçekten önemli 

olan şeyleri açığa çıkarmak.  

 

 

 

 



…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

…………………………………………………… seviyorum.  

 



 

Şimdi, neler yazdığınıza bakın. Sağdaki kutuya, yazdıklarınız 

içinde size en çok ilham verenleri işaretleyin. En önemli 

değerlerinize göre yaşadığınızın işaretleri şunlardır: 

 

1. Olumlu cümleler kurarsınız 

a. Bunu yapmayı seviyorum 

b. Bunu yapmaktan ilham alıyorum 

c. Bunu yaptığımı hayal ediyorum 

d. Bunu yapmanın kaderim olduğunu hissediyorum 

e. Bunu yapmayı seçiyorum 

 

2. En yüksek değerleriniz ve aksiyonlarınız arasında bir uyum 

vardır. 

a. Tam olarak hayal ettiğim ve planladığım gibi yaptım 

b. Davrandığım şekilden ilham alıyorum 

c. Yaptığım şeye hayranım 

d. Yaptığım şeyi seviyorum 

e. Sevdiğim şeyi yaptığım için minnettarım  

 

3. ADIM: Boşluk ve Acılarınızı Anlamak 
 
Şimdi sıra hayatınızdaki en büyük boşluk ve acıları anlamaya 

geldi. 

Sıklıkla, en yüksek değerleriniz hayatınızdaki büyük bir boşluğu 

doldurmak ya da bir acıdan kaçmak konusundaki güçlü 

arzunuzdan ortaya çıkar. Spora tutkuyla bağlı ancak talihsiz bir 



kaza sonucu engelli konumuna düşmüş kişileri düşünün. 

Yürüyemedikleri, koşamadıkları, yüzemedikleri için ve özgürlükleri  

olmadığı için, bu onların en büyük, en derin arzuları haline gelir. 

Kendilerine ve topluma özgür olduklarını kanıtlamak için yaptıkları 

herşeyde özgürlük değerlerinin peşinden giderler.  

Dünyadaki en önemli liderlerin, milyonerlerin ve başarı 

hikayelerinin arkasında büyük boşluklarla ya da acılarla verilmiş 

büyük mücadeleler olduğunu görebilirsiniz. Oprah Winfrey’nin 

hikayesini biliyor musunuz? Fakirlik içinde doğmuş, 9 yaşında 

tecavüze uğramış, 14 yaşında çocuğu olmuş. Sizce bu acılardan 

başarıya geçişi ne kadar sürdü? Hikayesini okumanızı tavsiye 

ederim. 

Gelelim nispeten biraz daha sıradan olan örneklere.  

Örneğin benim kişisel deneyimim şu şekilde; kurumsal hayatta, 

keyif aldığım ancak bir o kadar da kısıtlandığımı hissettiğim, çok 

stresli olduğum bir görevi yürütmekteydim. Uzunca bir süre 

geçtikten sonra aslında başkalarının değerlerine göre yaşadığımı 

farkettim. Hem bir acı (stres) hem de boşluk (kendi değerlerime 

göre olan, daha büyük bir şey yapma arzusundan kaynaklı) 

hissediyordum. 

Acı ya da boşluk ne kadar büyükse, diğer tarafa doğru geçiş te o 

kadar büyük olur. Bunun kendi hayatınızdaki örneklerini düşünün.  

 
Aksiyon 
 

• Hayatınızdaki en büyük 10 acı ya da boşluğu belirleyin. 



• Bunları hayatınızı ne kadar etkilediğine göre sıralandırın.  

 

Hayatımdaki En Büyük Boşluk ya da Acıların Kaynağı 

 

Boşluk ya da Acı Kaynağı Sıralama 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 

Başınıza gelen herşeyde bir anlam ve bir öğrenim vardır. Bu bakış 

açınızı değiştirmekle ilgilidir. Bu, en büyük değerlerinizin açığa 

çıkmasına ön ayak olabilir.  

 
 
Aksiyon 
 

En büyük 5 acı ya da boşluğunuz için, bunun hayatınıza nasıl bir 

olumlu etkisi olabileceği ile ilgili 3 er örnek yazın.  

 

 



 

Bu Acı ya da Boşlukların Bana Sağladıkları Nedir? 

 

Acı ya da Boşluk Kaynağı Faydaları 

örn. Stresli ve imkanları kısıtlı 

bir iş. 

örn. Daha büyük bir şey yapmak 

istediğimi farkettirdi.  

örn. Eğer farklı bir şey 

yapmazsam 

her zaman aynı durumda 

olacağımı farkettirdi.  

örn. İşim sayesinde networküm  

ve repütasyonumu arttırdım.  

 

 

Acı ya da Boşluk Kaynağı Faydaları 

   

 

  

 

  

 

 

 



Acı ya da Boşluk Kaynağı Faydaları 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Acı ya da Boşluk Kaynağı Faydaları 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



Acı ya da Boşluk Kaynağı Faydaları 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Acı ya da Boşluk Kaynağı Faydaları 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 



 
4. ADIM: Değerlerinizi Açığa Çıkarmak İçin 
Sorular 
 

Şimdi size 10 soru soracağım. Bu sorular hayatınızı şu anda neyin 

domine ettiğini ve gerçekten sizi neyin ilgilendirdiği ile ilgili sorular. 

Her bir soru için 3 örnek vermenizi isteyeceğim.  

Şimdi bu soruları ilgili bölüme yazarak cevaplandırın.  

 

1. Zamanınızı nasıl harcıyorsunuz? 

 

 

 

Örnek 1. 

Örnek 2. 

Örnek 3.  

 

 

 

 



2. Enerjinizi nasıl harcıyorsunuz? 

 

 

 

Örnek 1. 

Örnek 2. 

Örnek 3.  

 

 

3. Paranızı nasıl harcıyorsunuz? 

 

 

 

Örnek 1. 

Örnek 2. 

Örnek 3.  

 

 

 



4. En çok hangi alanda düzen sahibisiniz? 

 

 

 

Örnek 1. 

Örnek 2. 

Örnek 3.  

 

 

5. En çok hangi alanda güvenilir, disiplinli ve odaklanmış 

durumdasınız? 

 

 

 

Örnek 1. 

Örnek 2. 

Örnek 3.  

 

 



6. Düşüncelerinizi domine eden nedir? En çok neyin 

hayalini kuruyorsunuz? Kendi kendinizle en çok ne 

konuşuyorsunuz? 

 

 

 

Örnek 1. 

Örnek 2. 

Örnek 3.  

 

7. Sosyal ortamlarda ne konuşuyorsunuz? 

 

 

 

Örnek 1. 

Örnek 2. 

Örnek 3.  

 

 



8. Size ilham veren nedir? 

 

 

 

Örnek 1. 

Örnek 2. 

Örnek 3.  

 

 

9. Hangi hedefleriniz hayatınızda büyük yer kaplıyor? 

 

 

 

Örnek 1. 

Örnek 2. 

Örnek 3.  

 

 

 



10. Hangi konular üzerine çalışmayı, okumayı ya da 

araştırma yapmayı seviyorsunuz? 

 

 

 

Örnek 1. 

Örnek 2. 

Örnek 3.  

 

 

5. ADIM: En Güçlü 10 Değerinizi 
Tanımlamak 
 

Bu adıma kadar, değerlerinizi ortaya çıkarmak adına derin 

çalışmalar yaptınız. Buna size empose edilmiş olma ihtimali olan 

değerlerinizi bulmak dahil. 1. adımdan 5. adıma kadar olan 

çalışmalara şöyle bir bakın ve en çok tekrar eden, en sabit olan ve 

sizi en çok parlatan/mutlu eden değerlerinizi çıkarın. Eğer 

karşınıza uzun cümleler çıkıyorsa, bunu tek bir kelimeye indirmeye 

çalışın. Örneğin, eğer başarılı bir kariyer yapmak istiyorsanız ve 

bunu organizasyonunuzun başına geçerek yapmak istiyorsanız, 

buna kısaca ‘başarı’, ya da ‘kariyer’, ya da ‘başarılı bir kariyer’ 

deyin. 



Ve kendinize neden sorusunu da sorun. ‘Başarılı bir kariyer’ 

örneğini alalım, bunun altında yatan gerçek değerinizin ‘güç’ ya da 

‘sosyal statü’ olduğunu görebilirsiniz. Unutmayın, bunlar sizin 

değerleriniz, herkesin sizde olduğunu düşündüğü ya da istediği 

değerler değil. 

Yazdığınız şeylerin sizin için bir anlamı olduğundan ve yazarken 

bir tutku hissettiğinizden emin olun. Bir dur noktasına gelirseniz 

ve sizin için önemli olan alanlarda tükenmiş hissettiğinizi fark 

ederseniz, aşağıdaki değerler listesine bir göz atın ve bu listede 

sizi çağıran, gözünüzü parlatan bir değer bulursanız onu da 

listenize ekleyin.  



Açık fikirlilik Akıllılık, usluluk Arkadaş canlısı 

olma 

Bağlılık, vefa, 

sadakat 

Bilinçlilik Cesaret 

Açık ve anlaşılır 

olma 

Akış Arkadaşlık Barış Birlik Cesaretlendirme 

Açık yüreklilik Aktiflik Arzu, istek Başarı Bolluk Çeşitlilik 

Açıklık Alçak gönüllülük Asalet Başkalarını 

düşünme 

Büyülenme Çeviklik 

Adalet Aldırmazlık Aşırılık Beceriklilik Canlılık Cinsellik, cinsel 

çekicilik 

Ağırbaşlılık,  

denge, duruş 

Anlam Aşk Berraklık,  

sükunet, huzur 

Canlılık, hayat  

doluluk 

Cömertlik 

Ahenk Anlamlı olma,  

önemli olma 

Atılganlık Bilgelik Canlılık, neşe, 

şenlik 

Coşkunluk 



Aile Anlamlılık Azim, cesaret, 

ataklık 

Bilgelik, akıllılık Çalışkanlık Dahil olma 

Ait olma Anlayışlı olma Bağ Bilgi Çekicilik Dakik olma 

Akıcılık Anlayışlılık Bağımsızlık Bilim Çekicilik, güzellik, 

ilginçlik 

Dayanıklılık 

Dayanışma,  

birlik 

Dikkatli olma Doğruluk,  

gerçeklik 

Eğlence Etik Gayret 

Değerli olma,  

değer olma 

Dinamizm Doğruluk,  

kesinlik 

Eğlendirme Etkilenme Gayret, şevk,  

heves 

Değişim Dinçlik, canlılık, 

kuvvet 

Dolaysızlık Eğlenme,  

dinlenme 

Etkili olma Gelensellik 

Denge Dindarlık Domine etme Empati Etkin olma Gelişim, büyüme 

Dengelilik,  

sağlamlık 

Dinginlik, huzur, 

Sakinlik 

Dürtü En iyi olma Evlilik Gençlik 



Derin düşünme Dinlenme Dürütstlük Enerji Fark yaratma Gerçekçilik 

Derin görüşlülük Dirayet Dürüstlük,  

doğruluk 

Erdem, fazilet Farkındalık Gerçekleştirme 

Derinlik Disiplin Düşüncelilik Erdemli olma Farklılık Gevşeme, yavaş- 

lama 

Destek görme Dışadönüklük Düzen, intizam Ermişlik, azizlik Faydalı olma Girişkenlik 

Devamlılık Doğa Düzenlilik Esneklik Finansal özgürlük Gizemlilik 

Dikkat,  

Uyanıklılık 

Doğruluk Eğitim Eşsizlik Fit olma Gönüllü olma 

Görgü Güzellik Hız İlerleme İsteklilik Katkı sağlama 

Görünür olma Hafiflik Hoşa gitme, 

güzellik 

İlham İyi hissetme Kaygısızlık 

Güç Hayal gücü İç rahatığı İnanç Kabiliyet Kazanma 



Güç, kuvvet Hayal kurma İçe bakış İnandırıcılık Kabul görme Kendine güven 

Güçlülük, 

kuvvetlilik 

Hayat doluluk Içe dönüklük İncelik, kibarlık Kahramanlık Kendine güvenme 

Gurur Hazır bulunma İçtenlik İnsancıllık Karar verebilme Kendini adama 

Güven Hazırlıklık olma İdrak, anlayış, 

kavrayış 

İsabetlilik Karar, niyet, azim Keşfetme 

Güvenebilme Hevesli olma İhtimam İşbirliği Kararlılık Keşif 

Güvenilirlik Heyecan İhtişam İşe yarama Kar alma Kesinlik 

Güvenlik Hijyen Keyif Kibarlık Kibralık, zarafet Kıymet bilme 

Kolaylık Mahremiyet, 

gizlilik 

Motivasyon Organize etme Özgüven Rehberlik etme 

Konsantre olma Mantık Mükemmellik Orjinal olma Özveri, fedakarlık Rekabet 

Kontrol Mantıklılık Mutluluk Ortaklık Parlaklık, zarafet Ruh 



Korkusuzluk Memnun olma Neşelenebilme Oyunbazlık Paylaşma Ruhsallık 

Koruyuculuk Merak Neşelilik, ümitlilik Öz saygı Popülerlik Sabır 

Kültürlülük, görgü Metanet Odaklanma Özdenetim Pragmatik olma Saçmalık,  

gülünçlük 

Kurnazlık Meydan okuma Öğrenme Özgünlük Proaktif olma Sadakat 

Kutsallık Minnettarlık,  

şükran 

Olgunluk Özgünlük,  

farklılık 

Profesyonellik Sadelik 

Kuvvet, metanet Misafirperverlik Onaylanma Özgürlük Refah Sağlık 

Liderlik Mizah Onur Özgürlük,  

serbest kalma 

Saflık Sakinlik 

Macera Moda Optimizm Özgürlük,  

serbestlik 

Sağlamlık Samimiyet 

Maharet, ustalık, 

yaratıcılık 

Samimiyet, iyi 

niyet, dürüstlük 

Saygı Saygı gösterme, 

hürmet etme 

Saygı, hürmet, 

Allaha adama 

Sebat, azim, 

direnme 



 

Şefkat Sessizlik,  

sükunet 

Sıradışılık Şükran duyma Tanınma Tedbirli olma, 

uyanıklık 

Sempati Sezgi Soğuk kanlılık Sürpriz Tarafsızlık Temkin, ölçülülük 

Serbestlik Sezgisellik Sükunet, sarsıl- 

mazlık 

Tabiiyet TAsarruf Titizlik 

Serinlik Sezme Sorumluluk Takım çalışması Tatılık Toplum severlik 

Sertlik, ciddiyet Sinerji Spontanlık Tamamlama Tatmin, doyum Tutarlılık 

Servet, zenginlik Sıcak kalplilik Statü Tamlık,  

mükemmellik 

Tecrübe Tutku 

Sessizlik Sıcaklık,  

samimiyet 

Tutumluluk Tasarruf Ulaşılabilme Ümit eme 

Ümitli olma Ün Ün, repütasyon Ün, şöhret Ustalık Üstünlük 



 

 

Uyabilme Uyanıklık Uysallık Uyum, ahenk Uzmanlık Uzun ömürlülük 

Vakitlilik Varlık gösterme Verici olma Vericilik Vicdan Vizyon, ileri 

görüşlülük 

Yakınlık Yaklaşılabilme Yalnızlık, inziva Yapma, inşaa  

etme 

Yaratıcı olma Yaratıcılık 

Yardım etme,  

fayda sağlama 

Yardımseverlik Yatırım yapma Yiğitlik Yiğitlik, cesaret, 

mertlik 

Yılmazlık 

Yırtıcılık Yırtıcılık, vahşilik Yoğunluk Yönetme Yüceltme Zafer 

Zalimlik Zarafet Zariflik, nezaket,  

çekicilik 

Zariflik, şıklık Zeka Zeka parlaklığı 

Zeka, hazır  

cevaplılık 

Zeka, kavrayış Zeka, kurbazlık, 

akıllılık 

Zenglinlik Zenginlik, servet, 

para başarısı 

Zevk alma 



 

Çalışma bölümündeki ilgili forma, en güçlü 10 değerinizi yazın.  

 

En Önemli 10 Değerim 
(sıralamasız) 

 
 Değerlerim  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 



 

Bu listeyi okuduğunuzda ne hissediyorsunuz? Ne yaşıyorsunuz? 

Eğer bir heyecan ya da tutku hissetmiyorsanız ya da emin 

değilseniz ya da tereddütleriniz varsa, yazdıklarınız sizin için en 

güçlü değerler olmayabilir. Okuduğunuzda sizi heyecanlandıran, 

içinizi kıpırdatan, sizi pozitif hissettiren şeyler sizin güçlü 

değerlerinizdir. Kendinize her bir değeriniz için şu soruları sorun: 

 

• Bu GERÇEK ANLAMDA benim değerim mi yoksa olmasını 

arzu ettiğim bir özellik mi? 

• Bu değer benim için neden önemli? 

• Bu değeri ne zaman sergiliyorum? 

• Bu beni motive ediyor mu? 

• Bu benin mutlu hissettiriyor mu? 

• Bu değeri gerçekten yaşıyor muyum? 

 

6. ADIM: Değerler Sıralamanızı Yaratmak 
 

Şu anda hayatınızda neyin önemli olduğunu temsil eden öz bir 

değerler listeniz var, bu size nasıl hissettiriyor? Listenizdeki 

değerlere baktığınızda ‘evet, doğru’ diyor musunuz? Bunlar size 

ilham veriyor mu, sizi motive ediyor mu? Sizinle ve gitmek 

istediğiniz yerle örtüşüyorlar mı? 

Bir adım daha ileri gidelim. Şimdi sizin için önemli olan şeyler 



listeniz olduğuna göre, bunların sıralamasını yapalım ve değerler 

sıralamanızı bulalım. Sizin için en önemli olan değerler nedir. 

1) Oluşturduğunuz listeyi gözden geçirin ve sizi 

heyecanlandıran, içinizi kıpırdatan değerleri 1’den 10’a kadar 

sıralayın.  

2) Eğer iki değer arasında kalıyorsanız, hangisinin daha önemli 

olduğunu anlamak için o iki değer ile ilgili bir senaryo düşünün. 

Örneğin, Öğrenme ve Fit Olma değerleri arasında kaldınız, 

kendinize şu soruyu sorun: ‘genellikle hangisini tercih ediyorum; 

kitap okumayı mı spor salonuna gitmeyi mi?’ 

3) Çalışma bölümündeki bir sonraki sayfaya 1’den 10’a kadar 

sıraladığınız değerleri yazın. Bu sayfa, her zaman yakınınızda bir 

yerlerde olsun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En Önemli 10 Değerim 
 

 

 Değerlerim 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

‘’Değerlerinizi paylaşan insanlar bulun ve birlikte dünyayı 

fethedin.’’ - John Ratzenberger 

 
 
 



Bitiş 
 

Tebrikler ! Hayatınızda sizin için gerçekten önemli olan değerler 

listeniz oluştu. Bu listeyi okuduğunuzda nasıl 

hissediyorsunuz? 

Size doğru bir his veriyor mu? Kim olduğunuz hakkında size bir 

şeyler söylüyor mu? 

Daha önce de söylediğim gibi, değerleriniz kim olduğunuzdur. 

Aşağıdaki değerlere bir bakalım. 

1. Servet 

2. Kariyer 

3. Öğrenme 

4. Kararlılık 

5. Fit Olma 

6. Dürüstlük 

7. Bireysellik 

8. Eğlence 

9. Arkadaşlık 

10. Aile 

 

Bu değerler listesinden, o kişi ile ilgili bir fikir sahibi olabilirsiniz. 

Başarılı bir kariyer, servet değerlerin listesinin en üst sıralarında. 

Bu kişi doğal olarak kararlarını da bu parallelde verecektir. Her ne 

kadar bu kişi, fit olma ve sosyalleşme değerlerine sahip te olsa, 

servet yaratmak ile bu iki değerden biri arasında kaldığı zaman, 

servet değerini seçecektir. Bu tabi ki, her seçim zamanında aynı 



şeyi seçecek demek değildir, ama çoğunlukla en güçlü değerlerini 

ikinci üçüncü planla itiyor olması ondan bir uyumsuzluk ve 

tatminsizlik duygusu yaratacaktır.  

 

Şimdi başka bir örneğe bakalım. Bir önceki değerler listesini şöyle 

bir karıştıralım ve aşağıdaki listeyi elde edelim. 

 

1. Aile 

2. Arkadaşlar 

3. Eğlence 

4. Bireysellik 

5. Dürüstlük 

6. Fit Olma 

7. Kararlılık 

8. Öğrenme 

9. Kariyer 

10. Servet 

 

Şimdi bu liste size o kişi ile ilgili neler söylüyor? Hala değerleri 

aynı. Ancak, sıralaması farklı. Bu kişi kesinlikle ailesi ve 

arkadaşları ile zaman geçirmeyi seven bir kişi. Halen servet ve 

başarılı bir kariyer değerleri var, ancak kariyer ile ilişki değerleri 

karşı karşıya gelirse, sizce bu kişi ne yapar? 

 

 



Değerlerinizi Ne Kadar Yaşıyorsunuz? 
 
 

Değerler listenize baktığınızda sizin için en önemli olan şeyleri 

onurlandırdığınızı düşünüyor musunuz? 

 

Değerlerinizi Yaşam Çemberiniz ile karşılaştırın ve bakın; sizin için 

en önemli olan değerlerinizin mevcut durumu nedir? Değerlerinizi 

Derin Düşünme Çalışmanız ile de karşılaştırın. Geçtiğimiz 12 ay 

boyunca değerlerinizi onurlandırmış mısınız? Değerleri Yaşam 

Çemberi ile karşılaştırmak, değerlerinizin onurlandırılıp 

onurlandırılmadığı yani daha açık bir şekilde, doyumda, mutlu bir 

hayat yaşayıp yaşamadığınız ile ilgili ip uçlarıdır.  

 

Değerlerinizi Anlamak ve Aksiyon Almak 
 
Hayatta sizin için nelerin en önemli olduğunu gösteren değerler 

listeniz olduğuna göre, bunları nasıl kullanacağınız konusunda 

biraz daha derinleşebiliriz.  

 

 
1) Karar Alma 

Değerlerinizi anlamak, zaman konusunda önceliklendirme 

yapmanıza ve  tutarlı kararlar almanıza yardımcı olur. Çünkü 

sizin için neyin önemli olduğunu biliyorsunuz. Sizi neyin mutlu 

edeceğini de biliyorsunuz. Nereye ulaşmak istediğinizi de 

biliyorsunuz. Bu konuda farkındalığınız oluştuğuna göre, 

kararlarınız birbirleriyle daha tutarlı olacaklar ve değerlerinizle de 



paralel olacaklar. Bu da şu demek; sizi mutluluğa götürecek olan 

kararları daha kolay verebileceksiniz ve ulaşmak istediğiniz yere 

daha hızlı ulaşabileceksiniz.  

 

2) Uyumu Gerçekleştirme 

Uyum ile neyi kastettiğimizi konuşmuştuk. Ve değerleriniz ile 

aksiyonlarınız arasında bir uyum olmadığında nasıl bir durumda 

olacağınızdan da bahsettik. Yeni farkındalığınızla, değerlerinizle 

uyumlu aksiyonlarda bulunabilirsiniz. Suçluluk, hayal kırıklığı, öfke 

gibi hisleriniz olduğunda, buraya sizin neyin getirdiğini biliyor 

olacaksınız. Daha da önemlisi, kendinizi tekrar uyum seviyesine 

getirmek, yani değerlerinize paralel hale gelmek için yeterli 

bilinç seviyesine ulaştınız. Uyumu yakalamak mutluluk için ve 

hayatı doyumda yaşamak için şarttır, ki bu da hayat boyu bağlı 

kaldığınızdan emin olmanız gereken bir durumdur.  

 

3) Hayatınızı Planlamak 

Hayatınızda nereye gitmek istiyorsunuz? 

Her sabah tamamen motive olmuş olarak yataktan çıkmak ve gün 

bitip tekrar yatağa girdiğinizde günün hakkını sonuna kadar verdim 

demek istemez misiniz? Değerlerinizi bilmek ve onurlandırmak 

size bunu sağlayacak. 

Bir kez değerlerinizi belirlediğinizde ve onlara göre bir hayat 

yaşamaya başladığınızda, artık durdurulamaz olacaksınız.  Her 



gün kendinize şu soruyu sorun: Bugün değerlerimi nasıl 

yaşayacağım/onurlandıracağım? 

Şimdi artık nereye gitmek istediğinizi ve sizi oraya götürecek 

kararları nasıl alacağınızı belirleme zamanı.  

 

Sonraki Adımlar 
 

Bir sonraki adımda hayatınızda nereye gitmek istediğinize 

bakacağız. Tatlı Nokta’nızı bulacağız. Tatlı Noktanız; Tutkularınız, 

Kabiliyetleriniz ve Kazanma Potansiyelinizin kesişim noktasıdır. 

Tamamen sahip olabileceğiniz, ve dünyadaki en iyisi olabileceğiniz 

şeydir. Tatlı Nokta’nız, hayat amacınızdır.  

.  

 


