SPREJETOST

NATANČNOST

USPEŠNOST

biti sprejet takšen kot si

biti točen in natančen pri
svojih mnenjih in dejanjih

nekaj uspešno dokončati ali
doseči svoj cilj

1

3

2

PUSTOLOVŠČINE

PRIVLAČNOST

AVTORITETA

imeti nove in vznemirljive
izkušnje

biti privlačnega videza

biti odgovoren za druge;
biti vodja
5

4

6

SAMOSTOJNOST

LEPOTA

IZZIVI

odločati sam zase in biti
neodvisen od drugih

ceniti lepoto okoli sebe

prevzemati težke naloge in
reševati probleme
8
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SODELOVANJE

UDOBJE

PREDANOST

uspešno sodelovati z drugimi

imeti prijetno in udobno
življenje

biti dolgoročno in globoko
predan drugi osebi
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SOČUTJE

PESTROST

DOPRINOS

imeti občutek za druge ljudi

živeti življenje polno
sprememb in raznolikosti

imeti trajen prispevek družbi,
skupnosti
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VLJUDNOST

USTVARJALNOST

ZANESLJIVOST

biti vljuden in obziren do
drugih

imeti nove in originalne ideje

biti zanesljiv in vreden
zaupanja

16

17
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VESTNOST

EKOLOGIJA

ZVESTOBA

izpolnjevati svoje dolžnosti in
obveznosti

živeti v sožitju z naravo

biti zvest in zanesljiv v
partnerskem odnosu
20
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SLAVA

DRUŽINA

RAZVEDRILO

biti znan in prepoznaven
med ljudmi

živeti v srečni, ljubeči družini

se zabavati, igrati se

22

23

27

ODPUŠČANJE

PRIJATELJSTVO

PRILAGODLJIVOST

znati odpuščati drugim

imeti dobre prijatelje, ki te
podpirajo

se hitro in zlahka prilagajati
novim ali nenavadnim
situacijam

25
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RADODARNOST

PRISTNOST

VERA V BOGA

svoje imetje deliti z drugimi

obnašati se v skladu s tem,
kar si

iskati in slediti božji volji

28
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OSEBNOSTNA RAST

ZDRAVJE

KORISTNOST

nenehno osebnostno rasti in
se razvijati

biti zdrav in se fizično dobro
počutiti

biti v pomoč drugim

31
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POŠTENOST

UPANJE

SKROMNOST

biti pošten in pristen

ohraniti pozitiven in
optimističen pogled

biti skromen in nezahteven

34

35

36

HUMOR

NEODVISNOST

DELAVNOST

videti smešno stran sebe in
sveta

biti neodvisen od drugih

trdo delati in dobro opravljati
naloge

37
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NOTRANJI MIR

INTIMNOST

PRAVIČNOST

doživeti osebni notranji mir

deliti svoje globoke občutke
in razmišljanja z drugimi

zavzemati se za
enakopravnost in pravično
obravnavo vseh

40

41

ZNANJE

PROSTI ČAS

učiti se in si pridobiti
dragoceno znanje

vzeti si čas za sprostitev in
zabavo
43

42
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BITI LJUBLJEN

LJUBITI

MOJSTRSTVO

biti ljubljen s strani svojih
bližnjih

ljubiti druge

biti kompetenten pri
vsakodnevnih aktivnostih

46
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ZMERNOST

MONOGAMIJA

SKRBNOST

izogibati se presežkom in
najti srednjo pot

imeti eno tesno in ljubečo
partnersko zvezo

skrbeti za druge

49
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ODPRTOST

UREJENOST

STRAST

biti odprt za nove izkušnje,
ideje in mnenja

imeti dobro organizirano in
urejeno življenje

čutiti strast do idej,
dejavnosti ali ljudi

52
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UŽITEK

POPULARNOST

VPLIV

izkusiti in delati stvari, ki so v
užitek

biti všeč veliko ljudem

imeti moč nad drugimi;
obvladovati druge

55

56

57

ZASEBNOST

SMISEL

RAZUMNOST

imeti čas in prostor samo
zase

imeti smisel in usmerjenost v
življenju

imeti razum kot vodilo v
življenju

58

59
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REALIZEM

ODGOVORNOST

TVEGANJE

biti praktičen in imeti
realističen pogled na svet

zavedati se svojih dolžnosti
in jih izpolnjevati

biti pripravljen tvegati in
izkoristiti dane priložnosti

61

62

63

ROMANTIČNOST

VARNOST

SVETOVNI MIR

imeti intenzivno, vznemirljivo
ljubezensko življenje

biti varen in zaščiten

zavzemati se za mir na svetu

64

65

80

SAMOKONTROLA

SAMOZAVEST

BOGASTVO

biti zmožen počakati na
dobrobit, ne pa iskati
takojšnje ugodje

imeti dobro mnenje o sebi

imeti veliko denarja

67

68

79

SPOLNOST

PREPROSTOST

SAMOTA

imeti aktivno in zadovoljujoče
spolno življenje

živeti preprosto življenje z
minimalnimi zahtevami

imeti čas, ki ga preživiš sam

70

71

72

DUHOVNOST

STABILNOST

MOČ

duhovno rasti

imeti razmeroma stabilno
življenje, brez večjih
sprememb

biti telesno močan

73

74

75

STRPNOST

TRADICIJA

VRLINA

sprejemati in spoštovati
drugačne ljudi

spoštovati in slediti
ustaljenim običajem iz
preteklosti

živeti življenje moralno čisto
in dobro

76

77
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RAZUMEVANJE
SAMEGA SEBE

SPREJEMATI
SAMEGA SEBE

ŽIVETI V
SEDANJOSTI

imeti globoko in iskreno
razumevanje samega sebe

imeti rad samega sebe
takšnega kot si

se ne pretirano osredotočati
na preteklost ali prihodnost,
ampak živeti v tem trenutku
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