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Cada pessoa tem fundações profundas que determinam parte da
sua identidade e individualidade.

Esses alicerces constituem uma matriz ética que norteia a forma
com entendemos e aceitamos a nossa realidade.
A essa estrutura chamo Hierarquia de Valores.

Por outras palavras, refiro-me aquilo em que acreditas ser o certo e
o errado, os princípios pelos quais te reges e o teu carácter como
ser humano.
Podes pensar em tudo o que, para ti, não é negociável. Os limites
entre o que estás disposto a aceitar e a lidar.

Como perceber se os teus valores intrínsecos estão a ser
respeitados?

Através da inquietação. Daquela sensação que algo não bate certo.
Do sentimento de vergonha, revolta e injustiça. De tudo aquilo
que traz conflito e caos à tua vida.

No contexto da tomada de decisão, torna-se fundamental verificar
se os teus valores estão a ser respeitados.

Ou seja, se estás alinhado com a tua matriz. 
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Para descobrires os teus valores, sugiro-te uma dinâmica simples,
mas poderosa.

Segue estes passos:

EXERCÍCIO 3

1

2

3

4

5

ESCOLHE CINCO VALORES
Da lista que te deixo na página seguinte, selecciona os cinco valores que mais
vibram contigo.
Atenção que deves tentar distinguir entre os que são mesmo teus e os que te
foram passados.

PEDE A DUAS PESSOAS
Escolhe duas pessoas que te conheçam para identificarem cinco valores que
associem a ti. Não lhes mostres os que escolheste para não as influenciar

FAZ A SELEÇÃO FINAL
Com os elementos que reuniste no ponto um e dois, faz a escolha final dos teus
cinco valores

ORDENA POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA
Coloca os cinco valores do mais para o menos importante.

PREENCHE A TABELA FINAL
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VALORES
Honestidade

Tolerância

Liberdade

Compaixão

Igualdade

Compreensão

Disciplina

Paciência

Prudência

Gratidão

Abnegação

Respeito

Responsabilidade

Lealdade

Harmonia

Ambição

Altruísmo

Confiança

Coragem

Valentia

Modéstia

Perseverança

Solidariedade

Vontade

Autocontrole

Superação

Justiça

Objetividade

Pontualidade

Aprendizagem

Fidelidade

Generosidade

Honra

Sinceridade

Força

Discernimento

Empatia

Cortesia

Colaboração

OS TEUS VALORES
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OS TEUS VALORES
(0 a 10)

ALINHAMENTO

5 PREENCHE A TABELA FINAL

Coloca no primeiro rectângulo a área que escolheste para a tua
decisão.

Depois avalia o alinhamento ATUAL dos teus valores em relação a
essa mesma área.

ÁREA ESCOLHIDA NO DESAFIO 1


