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КругліСтоли™ 
допоможуть вам 

сягнути
поза межі 

транзакційних
розмов.

«Живий» зв’язок



Уже зараз світ потребує лідерів. І Ви - один із них.

Ласкаво просимо до Global Priority Solutions (GPS) - Глобальних Пріоритетних 
Рішень. Це методологія КруглогоСтолу™. У теперішній час світової невизначеності 
та соціального дистанціювання, група лідерів GPS має честь подарувати вам цей 
дискусійний матеріал для зміцнення зв’язків, сприяти усвідомленню та заохоченню 
до особистісного зростання і, найголовніше - нести надію. Ми спеціально обрали 
6 цінностей для цього часу змін в історії. Зараз не час відволікатися на другорядні 
речі та піддаватись страху. Ми повинні цілеспрямовано обирати те, що заслуговує 
нашої уваги. Сьогодні, як ніколи, ми повинні розуміти важливість цінування 
стосунків та культивування надії.

Трансформація починається з мене. Кожен з нас відіграє важливу роль у розвитку 
нас самих, наших сімей та громад. Коли виникають труднощі, роблячи правильні 
речі, приймаючи складні рішення та випромінюючи надію, ми створюємо сильних 
лідерів та сіємо зерно, яке обіцяє краще майбутнє.

Ми щиро бажаємо, щоб ви використали цей матеріал для спілкування та для 
зв’язку із вашою сім’єю, друзями та бізнес-партнерами. Щиро віримо, що вам 
вдасться розкрити і виявити найкращі  якості в кожному з вас. КруглийСтіл™ - це 
перевірена методологія двосторонньої комунікації, під час якої люди переживають 
саморозкриття та стають все ближчими, так як вони ростуть разом. Вони 
можуть зробити це як особисто, так і віртуально через смартфон чи відеокамеру. 
Як команда, ми були частиною багатьох чудових та дивовижних віртуальних 
КруглихСтолів™ та даємо вам можливість використати цей час, дотримуючись 
фізичної дистанції для зв’язку на глибшому рівні.

Настав час проявити співпереживання, вести інших завдяки власному прикладу, 
проявити мудрість, поставити під питання свої страхи та бути переконаним у своїй 
вірі. Є зміни, які можете зробити лише ви.

Ми всі в одному човні.

Команда GPS
Джеррі Андерсон, Майк Поулін, Берні Торренс, Керол Йодер і Доун Йодер            
         

ВІТАЄМО!

Для дозволу на завантаження та друку для особистого користування 
на час проведення Віртуального круглого столу™ (Virtual RoundTable™) 

вам необхідно щоразу підтверджувати вашу електронну пошту - на 
сайті www.globalpriority.org до подальшого повідомлення. Цю книгу не 

можна продавати чи розповсюджувати.
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Метод досить простий, проте високоефективний. Кожен розуміє цінність двосторонньої 
комунікації. Однак, найпоширенішою формою навчання є одностороння комунікація: 
коли одна людина говорить, а інші слухають. Це може бути хорошим способом передачі 
інформації, але не ефективним для трансформації.
КруглийСтіл™ - це використання двосторонньої комунікації у структурованому 
середовищі. Ідеям не навчають, а сприяють їх дослідженню. Впродовж КруглогоСтолу™ 
певна людина є ведучою, проте усі учасники діляться своїм досвідом. Як результат - усі 
зростають разом. КругліСтоли™ є ефективними, тому що:
• Вони проводяться у невеликих групах - від 4 до 10 людей.
• Зазвичай вони тривають від 30 (4 людини) до 60 (10 людей) 

хвилин.
• Вони дають кожному учаснику можливість висловитися та 

перемогти.
• Вони розроблені для підсилення та сприяють особистому 

розвитку. 

Модуль 1 
1. Ставлення

2. Старанна праця

3. Чесність

4. Слухання

5. Цілі

6. Збереження

7. Відповідальність

8. Терпеливість

9. Щедрість

10. Вирішення 
конфліктів

Moдуль 2 
1. Розуміння людей

2. Факти

3. Надійність

4. Кордони

5. Прощення

6. Борг

7. Здоровий глузд

8. Амбіції

9. Протистояння

10. Обмеження  

Moдуль 3 
1. Натхнення

2. Мотиви

3. Розвиток людей

4. Тиск

5. Напрямок

6. Власність

7. Прозорість

8. Критика

9. Емоції

10. Правильне 
мислення

Moдуль 4 
1. Скромність

2. Вплив

3. Продуктивність

4. Стійкість

5. Етика

6. Оцінка

7. Виправлення

8. Планування

9. Посів

10. Процвітання

Moдуль 5 
1. Надія

2. Повага

3. Підготовка

4. Самооцінка

5. Креативність

6. Робота команді

7. Зв’язок
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ЦІННОСТІ 45+

МЕТОДОЛОГІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ©
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• Оцініть, як у вас ідуть справи у даний час з точки 
зору цінності. Використайте шкалу від 1 до 10, де 1 
означає “жахливо”, а 10 - “ідеально”. Будьте чесні 
з собою і не використовуйте 5. Щоб бути чесним, 
оцінюючи себе, подумайте про те, яку оцінку може 
дати вам ваш чоловік/дружина, діти і колеги по 
роботі. 

• Напишіть, чому ви поставили собі саме таку оцінку.
• Напишіть, яку користь ви отримаєте від 

підвищення власної оцінки.
• Назвіть людину, яку ви знаєте і яка демонструє цю 

цінність, та опишіть, що ви обожнюєте в цій людині.
• Оберіть невелику, досяжну та вимірювальну дію, 

яку ви виконаєте цього тижня, щоб втілити в життя 
цю цінність. Запитайте себе, хто, що, де і коли 
допоможе вам виконати цю дію.

• Читайте цю цінність щодня. Коли ви це робите, 
відмічайте відповідне поле (П, В, С, Ч, П, С, Н).

Що?
Коли?
Із ким? 

Оцініть себе від 1 до 10. 

Чому ви оцінили 
себе саме так?

Я дивюсь в телевізор поки мій 
чоловік / дружина розмовляє 

зі мною. 

Яку користь ви 
отримаєте від 

підвищення власної 
оцінки?

Мій чоловік / дружина буде 
почуватись більш цінним для 

мене.

Хто та людина, яка 
демонструє цю 

цінність та чому?

Стів. Коли я захожу до нього в 
офіс, він відкладає усі справи 
та справді приділяє мені свою 

увагу.  
Напишіть 

конкретний крок до 
дій, який ви зробите 

сьогодні, щоб
зрости в цій цінності.

Сьогодні я попрошу вибачення 
у чоловіка / дружини та 

послухаю її / його 10 хвилин 
без жодних перебивань. 

Контрольний список
щоденного читання цієї 

цінності П В С Ч П С Н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10X

X

1. Кожен має одну хвилину, щоб поділитися результатом виконаних кроків минулого 
тижня, висловлюючись по колу, починаючи з координатора.

2. Кожен по черзі читає вголос цінність відповідного тижня. Починаючи з координатора 
та продовжуючи по колу, поки кожен абзац не буде зачитаний вголос. Під час читання 
абзаців, кожен підкреслює найважливіші для нього ідеї.

3. Кожен має одну хвилину для того, щоб поділитися однією річчю, яку він підкреслив 
та пояснити, чому ця цінність, думка або вислів важливі. Це розпочинається з 
координатора та продовжується по колу.

4. Кожен має 2-3 хвилини, щоб написати відповіді в розділі “Оцінка та дія”.

5. Кожен ділиться тим, що він/вона написали у розділі «Оцінка та дія», починаючи із 
координатора та продовжуючи по колу.

ЗАПОВНЕННЯ ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ТАБЛИЦІ

П’ЯТЬ КРОКІВ ДЛЯ СПРИЯННЯ

ЦІННІСТЬ ВМІННЯ СЛУХАТИ 



Яким 
був ваш 

дієвий крок 
минулого 
тижня? 

Які 
результати?
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Інструкція: По черзі читайте параграфи 
нижче. Читаючи, підкреслюйте ідеї, які 
привернули вашу увагу.

ЗВ’ЯЗКУ
Цінність

Написано Доуною Йодер та Танею Міллер 

“Іноді наше світло гасне, але знову миттєво спалахує при зустрічі з 
іншою людиною,” – Альберт Швейцер.

Оскільки світ працює в обмеженому контактному 
середовищі у зв’язку з COVID-19, як ніколи важливо 
цілеспрямовано звертати увагу на встановлення 
емоційного контакту з іншими людьми. Замість 
того, щоб наповнювати наше життя справами, 
що нас відволікають, як перегляд різних відео чи 
сидіння в інтернеті, ми маємо унікальну можливість 
служити тим, хто нас оточує. В такі часи як зараз 
ми уповільнюємося, що і дає нам можливість 
розслабитися, заспокоїтися та дати відчуття 
спільності іншим.

Люди народжені для зв’язку з іншими. Будучи 
немовлям, ми потребували когось, хто піклувався 
про нас, щоб вижити. Зростаючи, ми стали більш 
здатними дбати про свої фізичні потреби, проте наше 
бажання до зв’язку з людьми залишилося. Ієрархія 
потреб Маслоу – одне з найвідоміших досліджень, яке 
пояснює, що необхідно людям, щоб бути щасливими. 
Воно стверджує, що найбільш важливими потребами 
є любов та приналежність. Нам потрібне місце, де 
нас чують, вірять та приймають.

Зв’язок - це більше, ніж те, що ми говоримо, це 
ставлення, яке ми виражаємо. Це не просто бути в 
одній кімнаті, привітатися чи поділитися останніми та 
найкращими новинами. Це  зустріч з людьми на рівні 
серця з відкритістю та вразливістю. Це думати про те, 
що їм потрібно та за допомогою того, як ми слухаємо 
та відповідаємо, зробити так, щоб вони почувалися 
у безпеці та відкривалися. Джон Максвелл сказав: 
«Люди повинні відчувати, що їх цінують. Якщо ви 
хочете впливати на них, вони повинні бути впевнені, 
що ви вірите в них та хочете більшого для них, ніж 
вони самі».

Дослідження в галузі психічного здоров’я показують 
нам, що ми потребуємо людей і люди потребують 
нас. Емоційна ізоляція може спричинити безліч 
негативних результатів, в тому числі депресію, 

недовіру, гнів, низьку самооцінку, емоційний 
конфлікт, зловживання алкоголем та суїцидальні 
думки. Одне знакове дослідження (sciencemag.org) 
показало, що відсутність соціальних зв’язків завдає 
здоров’ю більшої шкоди, ніж ожиріння, куріння 
та високий кров’яний тиск. Брене Браун пояснює 
це так: «Глибоке почуття любові та приналежності 
– непереборна потреба усіх людей. Біологічно, 
когнітивно, фізично та духовно ми пов’язані один 
з одним, щоб любити та бути любленими. Коли ці 
потреби не задовольняються, ми не функціонуємо 
так, як мали б. Ми ламаємось. Ми розпадаємось. 
Ми німіємо. Відчуваємо біль. Завдаємо біль іншим. 
Ми хворіємо».

Емоційні зв’язки допомагають нам зцілювати розум, 
тіло та душу, і дають можливість жити в щасті та 
надії. Вони можуть мотивувати нас до росту та 
розширення наших горизонтів. Зв’язок відкриває 
наші серця для таких емоцій, як співчуття та радість.

КОРИСТЬ
Якщо ви практикуватимете цінність Зв’язку, ви 
отримаєте такі переваги:

1. Ви матимете кращі стосунки та менше конфліктів. 
Коли ви покажете  людям,  що ви турбуєтеся, 
вислуховуючи їх та  показавши, що справді 
поділяєте їхні думки, почуття та переживання, ви 
створите зв’язок та місце для достатку у вашому 
житті.

2. Ви матимете хорошу систему підтримки. Коли 
ви будуєте стосунки з іншими, ви будуєте 
довіру з людьми, до яких можна звернутися 
за допомогою у важкі часи, або коли ви 
потребуватимете поради.

3. Ви будете здоровішими. Залишаючись на 
зв’язку з іншими, ви зміцнюєте вашу імунну 
систему та знижуєте рівень тривоги та депресії. 
Дослідження також показують, що це підвищує 
рівень самооцінки, сприяє більшій емпатії та 
покращує загальне самопочуття.



Оцініть себе від 1 до 10.

Чому ви оцінили себе 
саме так?

Яку користь ви отримаєте 
від підвищення вашого 

рейтингу?

Хто та людина, яка 
демонструє цю цінність 

та чому?

Напишіть конкретний 
крок до дій, який ви 

зробите сьогодні, щоб 
зрости в цій цінності.

Контрольний список 
щоденного читання цієї 

цінності
П В С Ч П С Н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Що?
Коли?
Із ким? 

Пам’ятайте… Думки переростають 
у дії. Дії стають звичками. Звички 

стають нашою долею.
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4. Ви знизите рівень стресу. Шон Ахор, автор 
книги «Переваги щастя», виявив, що «люди, які 
найкраще переживають стрес – це  насправді  
ті, хто збільшує свої соціальні інвестиції під час 
стресу, що є протилежним тому, що робить 
більшість з нас».

5. «Ви позиціонуватимете себе так, щоб 
максимально скористатися своїми навичками 
та талантами.» (Джон Максвелл, «Мистецтво 
спілкування»). Зв’язок з іншими дає нові 
можливості, стимулює вашу винахідливість та 
креативність, і заохочує робити більше справ.

 ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Ці люди щирі та наділені мужністю бути 

вразливими та чесними. Вони ризикують любити 
інших навіть тоді, коли не впевнені, що отримають 
взаємність.

2. Ці люди ставляться до інших так, як хотіли б, щоб 
ставились до них. Вони часто думають про те, як 
почуваються інші та проявляють тепле співчуття 
замість осудження.

3. Цим людям довіряють. Вони будуть зберігати 
конфіденційність, берегти особисту інформацію, 
а не пліткувати чи використовувати інформацію 
для привернення уваги до себе.

4. Ці люди шукають найкраще в інших. Вони 
постійно шукають та викликають благородство 
в людях. Вони відкидають своє его, заради 
потенціалу іншої людини.

5. Ці люди ініціюють зв’язок. Вони не чекають, щоб 
моменти зв’язку самі прийшли до них. Вони самі 
шукають їх та показують, що їм не байдуже.

6. Ці люди в безпеці із собою. Вони впевнені в тому, 
хто вони та розуміють величезну цінність, яку інші 
приносять їм.

КРОКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
1. Будьте прозорими та надійними. Довіра є 

життєво важливою під час спілкування з іншими 
людьми. Якщо ви не чесні та не надійні, люди 
будуть обережними із вами. Якщо ви підвели 
когось у минулому, попросіть вибачення та 
загладьте вашу провину.

2. Звертайтесь до інших. Не чекайте поки хтось 
звернеться до вас. Зателефонуйте, напишіть 
записку, зробіть щось, щоб показати, що ви 
турбуєтеся та хочете встановити зв’язок. 
Виберіть сьогодні людину, яку ви цінуєте та 
зв’яжіться із нею значущим чином.

3. Ставте запитання. Коли ви налагоджуєте 
зв’язок  з іншими, не фокусуйтеся на собі. Замість 
того, зосередьтеся на них. Підготуйте питання. 
Дізнайтеся, як вони почуваються і зрозумійте їх 
точку зору. Якщо вони переживають важкі часи, 

усвідомте їх складнощі та запитайте, як ви можете 
допомогти їм. Переконайтеся що ви виконали 
запропоновану допомогу.

4. Об’єднуйте людей, які можуть допомогти 
один одному. Подумайте про різних людей, яких 
ви знаєте та як вони можуть отримати користь 
від пізнання один одного. Познайомте їх та 
подивіться, до чого це призведе.

5. Цілеспрямовано використовуйте свої сильні 
сторони, щоб допомогти іншим. Складіть список 
своїх сильних сторін та можливостей. Подумайте 
про тих, на кого ви маєте вплив та як ви можете 
активувати свої сильні сторони, щоб додати їм 
цінність.

6. Будьте інклюзивними. Прагніть залучати інших 
до розмов, справ, проєктів та навчальних груп. 
Як тільки вони будуть там, заставте їх сяяти. 
Знайдіть способи зробити їм комплімент, віддати 
належне та додати їм цінності. Кожен хоче бути 
частиною чогось великого.
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нижче. Читаючи, підкреслюйте ідеї, які 
привернули вашу увагу.

ВміннЯ слУхати
Цінність

Написано Доуною Йодер

“Найосновніша із всіх людських потреб – потреба розуміти та 
потреба бути зрозумілим. Найкращий спосіб зрозуміти людей – 
це слухати їх. ” – Ральф Ніколс.

Вміння слухати виходить за рамки чути 
людину. Вміння слухати – означає слухати, 
щоб зрозуміти. Оскільки ми використовуємо 
цю особливу навичку щодня, ми часто 
сприймаємо її як належне. Проте розвиток 
наших здібностей слухати може мати 
великий вплив на наше життя. Те, наскільки 
добре ми вміємо слухати, може сильно 
вплинути на наші стосунки та здатність 
досягати успіху.

Погані навички комунікації часто є 
причиною невдач у наших професійних 
та особистих стосунках. Слухання - це 
ключовий компонент комунікації. Якщо ми 
не розуміємо людей, які нас оточують, то це 
часто відбувається тому, що ми не уважно 
їх слухаємо. Це стосується  і спілкування 
з колегами по роботі і подружжя. Коли ми 
справді слухаємо, ми покращуємо нашу 
здатність  спілкуватись та розуміти людей, з 
якими ми взаємодіємо щодня.

Щоб могти слухати якнайкраще, необхідно 
відкласти внутрішні та зовнішні відволікання, 
щоб ми могли почути людину без засудження 
чи переривання. Щоб слухати на такому 
рівні, ми повинні емоційно та ментально 
інвестувати у розмову. Це означає, що 
ми повністю присутні під час розмови. Ми 
повинні відкласти те, що робили, встановити 
зоровий контакт та звертати увагу на те, 
що нам говорять. Це може здатися легкою 
справою, проте більшість з нас, зазвичай, не 

слухає інших на такому рівні.

Стаючи кращими слухачами, ми можемо 
значно підвищити свою ефективність в 
особистих та професійних стосунках. Ми 
також можемо збільшити нашу здатність 
впливати, переконувати та вести переговори 
з іншими. Ми можемо бути ефективнішими 
з клієнтами. Ми можемо більш ефективно 
співпрацювати з членами команди. Ми 
можемо покращити свої сімейні стосунки. 
У кожній ситуації та обставинах ми можемо 
отримати вигоду, слухаючи інших.

Слухання не лише впливає на наш успіх 
і досягнення, але і на нашу здатність до 
росту. Ми вчимося, тому що слухаємо. Ми 
зростаємо, тому що вчимося. Хороші слухачі 
завжди прагнуть вчитися в оточуючих. 
Вони розуміють, що можуть навчитися 
чогось у кожної людини, яку зустрічають. 
Якщо ми цінуємо людей та намагаємося 
зрозуміти їх, ми можемо почерпнути їх 
мудрість та досвід. Мудрість здобувається 
завдяки безперервному часу та енергії, 
які ми вкладаємо в слухання, навчання, 
спостереження та розуміння.

КОРИСТЬ
Якщо ви практикуватимете цінність вміння 
слухати, ви отримаєте такі переваги:

1. Ви встановите взаємну повагу з іншими 
людьми. Коли ви цінуєте те, що кажуть 
інші, ви демонструєте, що цінуєте їх 
самих та їхню точку зору. Це створить 
взаємну лояльність та довіру.

2. Ви розвинете навички вирішення 
конфліктів. Найскладніші ситуації, в 
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які залучені наймінливіші люди можна 
вирішити, згладивши гострі кути, коли в 
них з’явиться можливість бути почутими.

3. Ви вчитиметеся та ростимете в міру того, 
як шукатимете та прислуховуватиметеся 
до цінних знань та досвіду інших людей.

4. Ви здобудете прихильність та вплив з 
людьми, оскільки вони знають, що ви 
турбуєтеся про те, що вони кажуть та як 
почуваються.

5. Ви створите позитивне середовище, 
уникаючи конфліктів та непорозумінь.

ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Ці люди – дисципліновані слухачі. Вони 

свідомо менше говорять та більше 
слухають. 

2. Ці люди прагнуть вчитися. Вони постійно 
шукають можливість рости у будь-якій 
ситуації та в кожній розмові.

3. Ці люди шукають правди. Їм недостатньо 
поверхневої інформації, саме тому вони 
ставлять питання, щоб отримати ясність 
та глибше розуміння конфліктів та 
ситуацій.

4. Ці люди є посередниками між 
протилежними точками зору. Вони більш 
стурбовані тим, що правильно, ніж тим, 
хто правий.

5. Ці люди розвивають близькі стосунки 
вдома та на роботі. Вони спонукають 
почуватися цінними та важливими, 
прислуховуючись до їх потреб та 
прагнень.

КРОКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
1. Слухайте із відкритим розумом. Будьте 

готовими вислухати та розглянути усі 
сторони питання.

2. Відкладіть усі справи, встановіть 
зоровий контакт та повністю включіться 
в розмову. Приділіть людині вашу 
нероздільну увагу. Відкладіть електронну 
пошту, телефонні дзвінки та інші можливі 
фактори, що вас відволікають.

3. Слухайте об’єктивно. Підходячи до 
розмови з неупередженим ставленням, 
ви створюєте довіру, яка необхідна для 
встановлення відкритого та чесного 
спілкування.

4. Ставте запитання. Переконайтесь, що 
ви справді розумієте те, що вам говорять. 
Уникайте непорозумінь, ставлячи 
додаткові запитання. Перефразуйте чи 
узагальніть думку іншої людини, щоб 
показати, що ви слухаєте та переконайте, 
що ви справді розумієте її точку зору.

5. Уникайте спокуси думати про те, що 
сказати далі. Натомість зверніть увагу 
на все, що говорить людина, перш ніж 
сформулювати свою відповідь.

Оцініть себе від 1 до 10.

Чому ви оцінили себе 
саме так?

Яку користь ви отримаєте 
від підвищення вашого 

рейтингу?

Хто та людина, яка 
демонструє цю цінність 

та чому?

Напишіть конкретний 
крок до дій, який ви 

зробите сьогодні, щоб 
зрости в цій цінності.

Контрольний список 
щоденного читання цієї 

цінності
П В С Ч П С Н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Що?
Коли?
Із ким? 

ОЦІНКА ТА ДІЯ 
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стриманості
Цінність

Написано Доуною Йодер

“Швидка відповідь може все зруйнувати.”
– Перефразовано від царя Соломона

Цінність Стриманості означає стримувати наші 
слова, витрачати час на обдумування, перш 
ніж говорити та подумати про те, як краще 
донести те, що хочемо сказати. Як тільки ми 
промовляємо слова, їх неможливо забрати 
назад, проте можна зупинити їх, перш ніж 
дозволити їм вийти з наших уст. Стриманість 
є ключем для будь-яких успішних стосунків, 
як особистих, так і професійних. Неправильні 
слова в неправильний час можуть спалити 
мости, які неможливо відновити. І навпаки, 
правильні слова в правильний час можуть 
вдихнути життя та енергію в  людину, як ніщо 
інше. Бенджамін Франклін одного разу сказав: 
«Пам’ятайте не лише сказати правильну 
річ в правильному місці, але, що найважче, 
залишити несказану річ у спокусливому 
моменті».

Один з найбільших викликів щодо стриманості 
полягає в тому, щоб не говорити все, що 
спадає на думку. Скільки разів ми потрапляли  
в неприємності, говорячи надто багато? Плітки 
та поширення чуток створюють тріщини, які 
відділяють нас від наших членів сім’ї та друзів. 
Це також погіршує нашу довіру та призводить 
до того, що інші нам не довіряють. У той же 
час добре бути дружелюбним та товариським, 
дисциплінуючи нашу мову, коли мова йде про 
хвастощі, перебільшення чи розмови про інших. 
Висловлення наших думок може відбуватися 
легко та швидко, але може призвести до 
болісних та довготривалих наслідків.

Рана на тілі може зажити протягом декількох 
місяців, проте духовні рани можуть не заживати 

протягом всього життя. Навіть найсильнішу, 
найвпевненішу людину можна знеохотити, 
деморалізувати згубними словами. Слова 
мають силу, що може поховати мрії, зруйнувати 
самооцінку та знищити потенціал людини. Ми 
часто вказуємо на недоліки чи погані звички 
людей, але не здатні розпізнати їх таланти 
та потенціал. Це може призвести до того, що 
люди втратять надію чи відвернуться від нас. 
Можуть пройти роки, щоб люди відновились і 
вилікувались від образливих речей, які ми їм 
говоримо.

Сказані нами слова завжди будуть в повітрі і, 
зрештою, вони повернуться до нас. Подальше 
ускладнення цього полягає в тому, що те, що 
ми говоримо, так само важливо, як і те, як ми 
це кажемо. Тон, вираз, ставлення, з яким ми 
передаємо наші думки, говорить багато та 
має величезний вплив на слухача. Більшість з 
нас думають двічі, перш ніж ударити когось, 
проте часто не задумуються, перш ніж вдарити 
у приступі гніву жорстокими, образливими та 
залякуючими словами.

Стриманість – це дисципліна, яка досягається 
за рахунок стійкої та сумлінної практики. Ми 
здатні створювати хороші та погані ситуації 
силою наших слів. Тому, будьте обережні з 
мовою: від цього залежить ваше майбутнє.

КОРИСТЬ
Якщо ви практикуватимете цінність 
Стриманості, ви отримаєте такі переваги:

1. Ви позбудетеся відчуття засмучення, яке 
відчуваєте після того, коли сказали щось 
болісне або недоречне.

2. Ви здобудете довіру інших людей, які 
будуть відкритими до ваших думок, 
оскільки ви встановили довіру з ними, 
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уникаючи порожніх і руйнівних розмов.

3. Ви отримаєте уявлення про людей та 
ситуації і зможете краще аналізувати їх. 
Коли люди віритимуть, що ви маєте розумну 
відповідь, вони швидше відкриються вам.

4. Ви станете кращим співрозмовником. 
Використовуватимете знання, отримані 
під час слухання, щоб сформувати кращі 
відповіді та говорити таким чином, щоб інші 
могли легко зрозуміти їх.

5. Ви відчуєте більший спокій та продуктивність 
під час спілкування з іншими. Ваша енергія 
буде спрямована на пошук рішень, а не 
суперечки.

ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Ці люди послідовні і тактовно зберігають 

свою цілісність. Вони  мають єдність  думки, 
слова та дії. Вони усвідомлюють те, що інші 
тлумачитимуть, так як їхні переконання та 
принципи базуватимуться на тому, що вони 
говорять та як вони це говорять.

2. Ці люди думають, перш ніж говорити. В 
них немає емоційних вибухів або звички 
перебивати. Вони усвідомлюють, що їх 
слова є виразом того, ким вони є, тому 
ретельно їх підбирають.

3. Ці люди шукають можливості підбадьорити 
та заохотити інших.

4. Ці люди підтримують ставлення, 
спрямоване на допомогу та зцілення 
інших, а не на зарозуміле, зневажливе чи 
агресивне ставлення.

5. Ці люди не дозволяють емоціям чи 
обставинам визначати їх відповідь.

КРОКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
1. Перш ніж говорити, знайдіть хвилину, 

щоб подумати. Ваші слова мають силу. 
Використовуйте свою силу розумно.

2. Розпізнайте силу правильних слів  
у правильний час. Вітайте інших та 
заохочуйте їх. У більшості випадків, це може 
змінити обставини та життя, і змінити долі...

3. Напишіть те, що хочете сказати. Коли ви 
конфліктуєте із людиною, то це хороший 
спосіб переконатись, що ви використовуєте 
найкращий підхід до вирішення проблеми. 
Коли ви записуєте те, що хочете сказати, ви 

маєте можливість оцінити себе, виправити 
та відшліфувати свої слова. Це допоможе 
вам говорити так, щоб інша людина вас 
почула, усвідомлюючи ясність думки, та 
застереже вас від реакцій в емоційному 
запалі.

4. Працюйте над тим, щоб зберігати спокій. 
Коли ви відчуваєте негативні емоції, зробіть 
глибокий вдих і дайте собі кілька секунд, 
перш ніж відповісти. Якщо ви все ще хочете 
говорити поспіхом, натомість задайте  
уточнювальне запитання і слухайте, щоб 
зрозуміти, а не відповісти.

5. Уникайте пліток та розповсюдження 
чуток. Коли ви чуєте плітки та чутки від 
інших людей, постарайтесь змінити  тему  
чи  вийти із розмови. Обіцяйте собі не 
пліткувати або поширювати чутки.

Оцініть себе від 1 до 10.

Чому ви оцінили себе 
саме так?

Яку користь ви отримаєте 
від підвищення вашого 

рейтингу?

Хто та людина, яка 
демонструє цю цінність 

та чому?

Напишіть конкретний 
крок до дій, який ви 

зробите сьогодні, щоб 
зрости в цій цінності.

Контрольний список 
щоденного читання цієї 

цінності
П В С Ч П С Н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Що?
Коли?
Із ким? 

ОЦІНКА ТА ДІЯ 



Яким 
був ваш 

дієвий крок 
минулого 
тижня? 

Які 
результати?
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Інструкція: По черзі читайте параграфи 
нижче. Читаючи, підкреслюйте ідеї, які 
привернули вашу увагу.

самооцінКи
Цінність

Написано Доуною Йодер

“Найважливіша думка, яку ви маєте – це те, що ви думаєте про себе, 
та найважливіші речі, які говорите весь день – ті, які ви говорите 
собі.” – (Невідомий автор)

Самооцінка складається із наших думок та 
почуттів стосовно себе. Вона відповідає на 
запитання: «Моє ставлення до того, ким я є?». 
Це впливає на нашу поведінку та продуктивність 
більше, ніж будь-що інше. Наші переконання про 
себе завжди визначатимуть висоту нашого росту. 
Коли ми не віримо у свої сили, ми обмежуємо наші 
можливості, незалежно від ідей чи можливостей, 
які у нас є. Наше сприйняття себе змінюється із 
внутрішніми розмовами. У нас завжди є вибір між 
здоровим та нездоровим сприйняттям себе.

Здорова самооцінка – це коли ми здатні чесно 
оцінити себе. Ми визнаємо свої сильні та слабкі 
сторони. Ми достатньо впевнені в собі, щоб 
визнати потребу в інших та швидко віддати їм 
належне. Ми не зациклюємось на наших недоліках 
чи нестачі можливостей і ресурсів. Натомість, ми 
дозволяємо собі святкувати перемоги, пробачати 
помилки та розвиватися в напрямку своїх 
природних нахилів.

Може виникнути думка про те, що у нас завищена 
самооцінка, проте це рідко трапляється. 
Вихваляння та приниження інших не є ознакою 
здорової самооцінки, так само, як і негативне 
висловлювання про самих себе не є ознакою 
скромності. Швидше за все, це ознака того, що 
ми відчуваємо нестачу. Ми можемо боятись або 
нам може бути важко оцінити те, що є добрим в 
нас самих.

Коли у нас занижена самооцінка, ми перебуваємо 
в стані постійної оцінки себе. Це дозволяє 
нам зробити висновок, що ми незначні та не 
здатні робити щось цінне. Ми думаємо, що не 
заслуговуємо подяки навіть за те, що робимо 
добре. Ми можемо проводити багато часу, 
критикуючи себе і зосереджуючись на тому, чого 

нам не вистачає. Ми також схильні недооцінювати 
наші думки, ідеї, навички та переваги. Ми віримо, 
що інші мають більшу здатність та більш успішні, 
тому важко приймати позитивні відгуки.

Кожна людина має цінність. У багатьох з 
нас спільні інтереси та таланти, проте кожен 
індивідуальний, не схожий на інших. Саме тому, 
кожен має потенціал, щоб внести щось унікальне в 
наше середовище. Коли у нас здорова самооцінка 
і ми бачимо нашу цінність, тоді ми можемо зробити 
свій внесок та бути корисним для інших.

КОРИСТЬ
Якщо ви практикуватимете цінність Самооцінки, 
ви отримаєте такі переваги:

1. Ви почуватиметеся щасливим та у безпеці 
із самим собою. Це допоможе вам вийти 
за рамки самообмежуючих переконань та 
розвивати свій потенціал.

2. Ви розвиватимете здорові стосунки. Ви не 
обиратимете позицію захисту та не будете 
дріб’язковими . Ви зможете встановити межі 
та працювати з труднощами, якщо у вас 
виникнуть з кимось проблеми.

3. У вас розвинеться здорова впевненість у 
собі. Незалежно від того, чи працюєте ви 
над проектом чи готуєте презентацію, ви 
віритимете у себе достатньо, щоб віддати усі 
свої сили.

4. Ви досягнете більшого успіху. Коли ви 
зіткнетеся із викликами та не відступите 
назад. Ви розглянете їх, як можливість знайти 
рішення та подолання перешкод.

5. Ви станете амбіційними. Дослідження 
показують, що люди із здоровою самооцінкою 
більш амбіційні, ніж люди  із низькою 
самооцінкою, тому що вірять у себе, щоб 
спробувати.



Пам’ятайте… Думки переростають 
у дії. Дії стають звичками. Звички 

стають нашою долею.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Ці люди впевнені в своїх силах та рішеннях. 

Вони знають твої сильні сторони та стараються 
отримати із них вигоду. Вони беруть на  
себе відповідальність за свої рішення та не 
дозволяють іншим контролювати їх.

2. Ці люди відкриті до отримання зворотного 
зв’язку та навчання. Це допомагає їм вносити 
корективи та постійно вдосконалюватися.

3. Ці люди мають реалістичні очікування від себе 
та інших. Вони не очікують, що інші будуть 
ідеальними, і не засуджуватимуть себе та 
інших надто суворо.

4. Їх важко образити. Вони не надто чутливі 
до зауважень інших людей і не вважають, 
що кожен негативний коментар чи вираз 
стосується їх.

5. Ці люди справжні. Вони не міняють себе, щоб 
вразити інших чи спробувати влитися в їхнє 
середовище.

6. Ці люди не шукають своєї вартості в думках 
інших про них. Коли вони чують щось 
негативне, вони пропускають це через призму 
об’єктивного мислення. Якщо це обгрунтовано, 
вони змінять це. Якщо ж навпаки, вони 
відпускають це та не переймаються про 
сказане.

КРОКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
1. Будьте своїм найкращим другом. У вашій 

голові постійно відбуваються розмови. Лише 
ви контролюєте те, що говорите. Говоріть з             
собою так, як з кращим другом. Заохочуйте, 
замість критики. Будуйте, а не руйнуйте. 
Позитивна внутрішня розмова змінить ваше 
ставлення та ваше життя.

2. Приймайте компліменти. Отримуйте похвалу 
від людей та надихайтесь їхніми словами. 
Не відхиляйте компліменти, базуючись на 
тому, як почуваєтеся в цей момент. Шукайте 
можливості зробити компліменти. Коли ви 
шукаєте добро в собі та інших, зрештою ви 
знайдете.

3. Будьте кращою версією себе. Не порівнюйте 
себе з іншими чи занижуйте свою вартість. 
Виберіть одну річ, яку можете зробити цього 
тижня, щоб покращити та розкрити свій 
потенціал. 

4. Зосередьтесь на тому, що можете змінити. 
Якщо ви не задоволені собою, ви можете це 
змінити, почніть сьогодні. Якщо це не можливо 
змінити, не дозволяйте собі зациклюватись 

на цьому. Одержимість речами, на які ми 
не впливаємо – трата енергії, яка негативно 
впливатиме на самооцінку.

5. Зробіть щось для когось. Обов’язково 
зробіть щось для інших цього тижня. Коли ви 
допомагаєте іншим і бачите, як можете змінити 
ситуацію на краще, це надихає вас почуватися 
позитивно щодо того, хто ви є і що можете 
зробити свій внесок.

6. Вчіться на власних помилках та рухайтесь 
далі. Помилки – частина процесу росту. Замість 
того, щоб думати: «Я нічого не можу зробити 
правильно», зосередьтесь на тому, чого ви 
навчились та як можете це використати, щоб 
розвиватися як особистість. Не зупиняйтеся у 
момент вашої помилки. Пробачте себе, зробіть 
висновок та рухайтесь вперед.

Оцініть себе від 1 до 10.

Чому ви оцінили себе 
саме так?

Яку користь ви отримаєте 
від підвищення вашого 

рейтингу?

Хто та людина, яка 
демонструє цю цінність 

та чому?

Напишіть конкретний 
крок до дій, який ви 

зробите сьогодні, щоб 
зрости в цій цінності.

Контрольний список 
щоденного читання цієї 

цінності
П В С Ч П С Н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Що?
Коли?
Із ким? 

ОЦІНКА ТА ДІЯ 



Яким 
був ваш 

дієвий крок 
минулого 
тижня? 

Які 
результати?
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Інструкція: По черзі читайте параграфи 
нижче. У міру прочитання, підкресліть ідеї, 
які привернули вашу увагу.

ПробаченнЯ
Цінність

Написано Доуном Йодером 

“Пробачити – означає звільнити в’язня та дізнатись, що в’язнем був 
ти,” – Льюіс Смедес.

Майже усі страждали через дії інших. 
Більшість з нас, наприклад, зазнавали 
критики, зраду чи помсту зі сторони друга, 
члена сім’ї чи колеги по роботі. Виникає 
спокуса триматися на почуттях гніву, 
болю та гіркоти, для власного захисту. 
Ми навіть можемо хотіти покарати 
нашого кривдника. Хоча ці почуття 
спочатку невеликі, вони можуть ставати 
все більшими та сильнішими. Зрештою, 
якщо ми дозволимо негативним почуттям 
витіснити позитивні, ми можемо опинитися 
поглиненими почуттям несправедливості.

Ці рани можуть зробити нас в’язнями 
минулого. Хоча наша гіркота може 
нашкодити іншій людині, тій, що справді 
страждає та тримається за біль. Якщо ми 
використовуємо нашу енергію для злості, 
ми не можемо скористатися нею, щоб 
реалізувати наш потенціал чи отримати 
максимальну користь в майбутньому. 
Однак, коли ми пробачаємо, ми дозволяємо 
собі зцілитися та відчути мир та щастя.

Прощення вимагає одного: рішення 
відпустити біль минулого. Важливо 
зрозуміти, що ми можемо вибрати 
пробачити людині, не вибачаючи її дії. 
Прощення не означає заперечення 
відповідальності людини в тій ситуації і не 
зводить до мінімуму те, що було заподіяно. 
Дія, яка спричинила нам біль, може бути 
частиною нашого життя назавжди, проте 

пробачення може зменшити його вплив на 
нас. Коли ми прощаємо, ми перестаємо 
жити спогадами минулого. Неможливо 
жити в минулому та скористатися 
можливостями сьогодення чи будувати 
плани на майбутнє.

Так само, як багатьом з нас потрібно 
пробачити інших, ми також можемо 
просити пробачення. Усі ми завдавали 
біль комусь іншому, так само як і інші 
спричиняли біль нам. Ми можемо бути 
пов’язаними з минулим нашою провиною 
чи невирішеними проблемами. Обравши 
прощення з щирим та сповненим 
каяттям серцем, ми можемо пробачити 
себе, незалежно від того, як відреагує 
інша людина. Ми повинні розуміти, що 
неможливо контролювати когось, окрім 
себе. Коли ми пробачаємо чи просимо 
вибачення, ми робимо це, тому що так 
правильно.

КОРИСТЬ
Якщо ви  практикуватимете цінність 
Пробачення, ви отримаєте такі переваги:

1. Ви покращите свій психологічний стан.

2. Ви відчуєте спокій, як тільки відпустите 
старий біль та гнів.

3. У вас будуть здоровіші стосунки, коли 
почнете приймати себе та інших.

4. Ви зможете зосередитися на 
удосконаленні себе та свого 
майбутнього, коли ви більше не будете 
зосереджуватися на минулому.



Пам’ятайте… Думки переростають 
у дії. Дії стають звичками. Звички 

стають нашою долею.
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5. Ви краще керуватимете своєю вдачею.

6. Ви знизите загальний стрес у вашому 
житті, що покращить ваше здоров’я. 
Ви матимете менший ризик депресії, 
тривоги чи зловживання алкоголем.

ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Ці люди відпускають кривду та гіркоту. 

В результаті вони звільняються від болю 
та впливу минулого.

2. Ці люди розуміють, що в основі 
прощення раціональне вирішення, а не 
емоції.

3. Ці люди зосереджуються на 
майбутньому, а не на болісних спогадах 
про минуле.

4. Ці люди беруть на себе відповідальність 
за власні дії та просять пробачення, 
коли необхідно.

5. Ці люди докладають зусилля, щоб 
зрозуміти та прийняти себе та інших.

КРОКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
1. Відкиньте вашу гордість. Не 

дозволяйте вашій гордості стримувати 
вас від спроби прощення.

2. Спробуйте зрозуміти ситуацію з точки 
зору іншої людини. Іноді нам боляче 
від дій інших, незалежно від того, що 
їх наміри були хорошими. Спробуйте 
зрозуміти їх погляд на ситуацію.

3. Попросіть пробачення. Якщо ви винні 
в невирішеному питанні, підійдіть до 
людини та попросіть пробачення. 
Незалежно від того чи пробачить вона 
вас, пробачте самі себе. Ви можете 
відпустити ситуацію, як тільки спробуєте 
її вирішити.

4. Пробачайте, щоб забути про власну 
вигоду. Можливо, важко пробачити 
людину, яка завдала тобі шкоди, але 
тримаючись за неї, ми самі шкодимо 
собі.

5. Зрозумійте, що, можливо, нам 
доведеться пробачати одне і те ж 
кілька разів. Залежно від сили болю, 

можливо, вам доведеться зробити вибір, 
щоб пробачити себе чи інших людей 
кілька разів, перш ніж, справді отримати 
мир.

6. Зверніться за консультацією. 
Можливо, вам знадобиться допомога 
ззовні, якщо заподіяна шкода більша, 
ніж ви можете з нею впоратись. Не 
бійтеся звертатись за допомогою.

Оцініть себе від 1 до 10.

Чому ви оцінили себе 
саме так?

Яку користь ви отримаєте 
від підвищення вашого 

рейтингу?

Хто та людина, яка 
демонструє цю цінність 

та чому?

Напишіть конкретний 
крок до дій, який ви 

зробите сьогодні, щоб 
зрости в цій цінності.

Контрольний список 
щоденного читання цієї 

цінності
П В С Ч П С Н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Що?
Коли?
Із ким? 

ОЦІНКА ТА ДІЯ 



Яким 
був ваш 

дієвий крок 
минулого 
тижня? 

Які 
результати?
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Інструкція: По черзі читайте параграфи 
нижче. У міру прочитання, підкресліть ідеї, 
які привернули вашу увагу.

надії
Цінність

Написано Доуном Йодером 

«Там, де немає надії на майбутнє, немає сил на сьогодення,» 
       - Джон Максвелл

Надія - це те, що заохочує нас думати: «Ми 
можемо пройти через все це та робити великі 
справи». Це допоможе нам рухатися вперед у 
найважчі моменти життя, та є найдивовижнішим 
подарунком, який можемо подарувати іншим. 
Вона здатна змінити те, у що ми віримо та 
що очікуємо. «Надія бачить те, що очима не 
побачити, відчуває нематеріальне та досягає 
неможливого» (Хелен Келлер). Вона дозволяє 
нам бачити можливості в наших проблемах та 
дає впевненість, що ми можемо створювати 
зміни та покращувати якість нашого життя. Надія 
дає нам стимул жити. Єдине, що залишається 
робити, коли людина втратила надію, поховати 
її. Це єдина річ, без якої тут не обійтися.

Надія – основний фактор, що впливає на наше 
життя. Вона підживлює нашу уяву, збільшує 
імпульс командної роботи та заохочує людей йти 
на обдуманий ризик з впевненим очікуванням 
винагороди. Надія змінює наше бачення 
себе, як ми бачимо інших та як підходимо до 
наших обставин. Вона має силу змінювати 
наші цінності та, безпосередньо, впливає на 
те, що робимо із нашими талантами, часом та 
ресурсами. Наші ситуації можуть бути такими ж, 
проте ми можемо почуватися зовсім по-іншому 
щодо них, коли відбувається одна річ - коли ми 
маємо надію. Надія – переломний момент між 
неможливим та можливим. Коли ви забираєте 
слово «неможливе» з вашого мислення, ви 
автоматично збільшуєте ваш потенціал для 
досягнення цілей.

Мати надію означає, що ми зосереджуємось 
на тому, що можемо зробити замість того, щоб 
зациклюватися на тому, чого не можемо. Для 

того, щоб мати надію, ми повинні взяти під 
контроль своє ставлення та дисциплінувати 
себе, щоб залишатися позитивними тоді, коли 
все, що всередині нас, кричить про поразку. 
Коли ми стикаємось із кризою, ми повинні 
докласти зусилля. Ми повинні позбутися страху, 
невпевненості, розчарування та усвідомити, 
що незалежно від обставин, саме  сьогодні 
має значення. Ми маємо можливість зробити 
сьогодні щось інше, відмінне від того, що робили 
вчора. Те, щось може змінити наше майбутнє. 
Надто часто, коли виникають проблеми, ми 
зупиняємося і піддаємося тому, що заважає нам 
досягти поставлених цілей замість того, щоб 
використати нашу креативність, щоб надихнути 
себе та інших на пошук рішень.

КОРИСТЬ
Якщо ви практикуватимете цінність Надії, ви 
отримаєте такі переваги:

1. Ви притягнете до себе можливості та людей. 
Коли ви маєте надію і ділитесь нею з іншими, 
то вам, швидше за все, довірять  ідеї та мрії. 
Вони знають, що ви шукатимете можливості, 
щоб заохотити та допомогти втілити ці ідеї 
та мрії в реальність.

2. Ваша креативність зросте. Надія дасть 
вам мужність і віру в те, що ви зможете 
дослідити можливості та розвинути нові, 
більш ефективні методи.

3. Ви подолаєте труднощі. Це дозволить вам 
та іншим досягти успіху.

4. Ви матимете натхнення на розширення 
ваших горизонтів. Коли ви мрієте 
масштабно, то ви не лише збільшуєте свій 
потенціал для досягнення більшого, але і 
зможете допомогти іншим потрапити туди, 
куди вони і не думали, що мають змогу дійти.



Пам’ятайте… Думки переростають 
у дії. Дії стають звичками. Звички 

стають нашою долею.
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5. У вас буде причина щодня працювати з 
ентузіазмом та захопленням. Надія дає 
енергію, коли ви втомлені. Це як отримати 
дозу адреналіну.

ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Ці люди мають позитивне ставлення. Вони 

бачать та вірять у речі, які ще не відбулись.

2. Ці люди не керуються своїм страхом. Вони 
бачать можливості у будь-якій ситуації та 
вірять, що із креативністю, наполегливістю та 
співпрацею, успіх може бути та відбудеться.

3. Ці люди не дозволяють розчаруванню 
поглинути їх. Коли вони розчаровуються, 
вони шукають натхнення в інших та 
використовують його, щоб зміцнити свою 
надію та рухатися вперед.

4. Ці люди зосереджуються на своєму 
потенціалі та продовжують старатися. Вони 
не дозволяють своїм недолікам та минулим 
невдачам диктувати їхнє майбутнє. Замість 
того вони використовують свої невдачі, як 
можливості для розвитку свого потенціалу.

5. Ці люди вірять у рішення та використовують 
всі можливі шляхи для їх пошуку. Вони 
продовжують шукати відповіді протягом 
довгого часу, після того як інші здаються чи 
перестають ставити питання.

КРОКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
1. Будьте позитивними та зменшіть негативні 

розмови з собою. Важливо розуміти те, 
у що ви вірите стосовно себе. Негативні 
висловлювання, які постійно присутні у вашій 
голові, завдають великий вплив на те, що ви 
відчуваєте та думаєте. Зрештою, ці негативні 
думки погасять надію у вас. Дисциплінуйте 
себе, обмежте себе від таких думок та 
перенаправте своє мислення.

2. Зосередьтесь на тому, що може відбутись 
правильно. Перестаньте зациклюватися на 
тому, що може піти не так. Направляючи свою 
енергію в те, що могло б вийти правильно, 
ви підживлюєте свою креативність та 
наближаєтесь до рішень.

3. Знайдіть інших людей, які мають надію та 
проводьте час з ними. Їхня надія заразна! 
Шукайте хороші речі, які роблять інші люди і 
застосовуйте їх в тому, що робите ви. Ставте 
запитання і адаптовуйтесь до їх ставлення.

4. Знайдіть час для рефлексії. Згадайте успіхи, 
перешкоди, які ви подолали, та шлях, який 
вже пройшли. Часто згадування того, що ви 
вже зробили, може дати вам сміливість та 
переконання, необхідні для подальшого руху.

5. Допоможіть іншим змінити їх спосіб 
мислення. Знайдіть час, щоб запропонувати 
їм ширшу перспективу та поясніть можливості. 
Ознайомтеся з історіями, що надихають, та 
поділіться ними.

Оцініть себе від 1 до 10.

Чому ви оцінили себе 
саме так?

Яку користь ви отримаєте 
від підвищення вашого 

рейтингу?

Хто та людина, яка 
демонструє цю цінність 

та чому?

Напишіть конкретний 
крок до дій, який ви 

зробите сьогодні, щоб 
зрости в цій цінності.

Контрольний список 
щоденного читання цієї 

цінності
П В С Ч П С Н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Що?
Коли?
Із ким? 

ОЦІНКА ТА ДІЯ 
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Модулі 1-5 ВКЛЮЧАЮТЬ НАШІ 45+ 
ЦІННОСТЕЙ:

Колекція цінностей у кожній книжці 
пропонує збалансований підхід як 

директивних, так і підтримуючих навичок для 
фізичних осіб та компаній.

НАШІ НАЙНОВІШІ МОДУЛІ ВКЛЮЧАЮТЬ 
6 ЦІННОСТЕЙ У КОЖНІЙ:

Оберіть з 45+ цінностей, щоб створити 
цілеспрямований трансформаційний досвід.
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