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Það er þörf fyrir leiðtoga í heiminum í dag. Þú ert einn þeirra.

Velkomin í aðferðafræði Global Priority Solutions (GPS) RoundTable™. Það er okkur hjá 
GPS-leiðtogateyminu ánægjuefni, á tímum óvissu og félagslegra takmarkana um allan 
heim, að geta gefið þér aðgang að meðfylgjandi efni, en markmið þess er að hlúa að 
samböndum, efla vitund, hvetja til persónulegs vaxtar, ásamt því sem mestu máli skiptir, 
að veita von. Við völdum sérstaklega sex tiltekin gildi sem eiga vel við á þessum mikil-
vægu tímum. Nú er ekki tíminn til að dvelja við það sem ekki skiptir máli eða láta óttann 
buga okkur, heldur þurfum við að vera meðvituð um hvað er vert athygli okkar. 
Nú sem aldrei fyrr þurfum við að muna mikilvægi þess að kunna að meta sambönd við 
aðra og byggja upp von.

Við þurfum sjálf að eiga frumkvæði að þeirri umbreytingu sem við viljum að nái fram 
að ganga. Við spilum öll mikilvægt hlutverk í þroska okkar sjálfra, fjölskyldu okkar og     
samfélags. Það að taka rétta ákvörðun með vonina að leiðarljósi þegar á móti blæs er 
það sem gerir okkur að sterkum leiðtogum og sáir fræi fyrirheits um betri framtíð. 

Það er einlæg von okkar að þú notir þetta efni til að eiga samskipti við og tengjast 
fjölskyldu, vinum og samstarfsfélögum á einlægan hátt, sem dregur þá fram það besta 
í hverjum og einum meðlimi hópsins. RoundTables™ er sannreynd aðferðafræði sem 
gengur út á  gagnkvæm samskipti þar sem fólk tileinkar sér gagnsæi, kynnist sjálfu sér 
og verður nánara hvert öðru á göngunni saman. Hægt er að eiga þessi samskipti í eigin 
persónu eða stafrænt í gegnum síma eða vefmyndavél. Sem teymi höfum við tekið þátt 
í mörgum dásamlegum hringborðsumræðum og við skorum á þig að nýta þennan tíma 
á meðan við höldum líkamlegri fjarlægð til að tengjast öðrum á dýpri hátt.

Nú er tíminn til að sýna samkennd, vera leiðandi fyrirmyndir, ganga í visku, efast um ótta 
okkar og vera staðföst í trúnni. Þú ein(n) getur komið í kring þeirri breytingu sem þú vilt 
sjá.

Við erum saman í þessu.
 
GPS-teymið

Jerry Anderson, Mike Poulin, Bernie Torrence, Dawn Yoder og Carol Yoder

VELKOMIN!

Leyfi til að hlaða niður og prenta eitt eintak til persónulegra nota í stafrænu 
RoundTable™ á www.globalpriority.com uns annað verður tekið fram. 

Óleyfilegt er að selja eða dreifa þessari bók.
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Nálgun RoundTable™ er afar einföld, en einstaklega áhrifarík. Allir skilja mikilvægi gagnkvæmra 
samskipta. Hins vegar er algengara en ekki að fólk sé þjálfað í samskiptum þar sem einn einstaklingur 
talar ótæpilega og allir aðrir hlusta. Þetta kann að vera góð leið til að koma upplýsingum til skila, en 
getur vart talist sem áhrifarík leið ef knýja á fram umbreytingu í samskiptum fólks. 

RoundTable™ gengur út á að vinna með gagnkvæm samskipti fólks í skipulögðu umhverfi. Hugmyndir 
að áhrifaríkum samskiptum eru kynntar, frekar en að vera kenndar. Á meðan á hringborðsumræðum 
stendur, er einn sem leiðir hópinn og allir þátttakendur deila eigin reynslu. Niðurstaðan er sú að allir 
vaxa saman andlega. Hringborðsumræður eru áhrifaríkar vegna þess að:
• Þær fara fram í litlum hópum sem samanstanda af fjórum til tíu 

einstaklingum.
• Þær taka oftast 30 (fjórir þátttakendur) til 60 (tíu þátttakendur) mínútur.
• Þær gefa öllum þátttakendum rödd og tækifæri til að njóta árangurs. 
• Þær eru hannaðar til að stuðla að persónulegum vexti. 

Hluti 1
1. Viðhorf

2. Eljusemi

3. Heiðarleiki

4. Að hlusta

5. Markmið

6. Sparsemi

7. Ábyrgð

8. Þolinmæði

9. Örlæti

10. Að leysa úr 
ágreiningi

Hluti 2
1. Að skilja fólk

2. Staðreyndir

3. Áreiðanleiki

4. Mörk

5. Fyrirgefning

6. Skuld

7. Heilbrigð skynsemi

8. Metnaður

9. Uppgjör

10. Taumhald

Hluti 3
1. Innblástur

2. Hvatir 

3. Að stuðla að     
þroska fólks

4. Álag

5. Leiðsögn

6. Eignarhald

7. Gagnsæi

8. Gagnrýni

9. Tilfinningar

10. Rétt hugsun

Hluti 4
1. Auðmýkt

2. Áhrif

3. Afköst

4. Þolgæði

5. Siðferði

6. Dómgreind

7. Leiðrétting

8. Áætlanagerð

9. Fjárfesting

10. Að hámarka eigin 
gæði

Hluti 5
1. Von

2. Virðing

3. Undirbúningur

4. Sjálfsmynd

5. Sköpunargáfa

6. Samvinna

7. Tengsl

8. Samkennd
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• Leggðu mat á hvernig þér gengur að vinna með tiltekið gildi 
þessa dagana, einkum í dag. Notastu við skalann 1-10 þar 
sem 1 merkir ‘hræðilega’ og 10 merkir ‘fullkomlega’. Vertu 
heiðarlegur við sjálfan þig og forðastu að nota töluna 5. 
Tryggðu heiðarleika við útfyllingu sjálfsmatsins með því að 
leiða hugann að því hvaða einkunn maki, börn eða vinnufélagar 
myndu gefa þér.  

• Skráðu niður hvers vegna þú gefur þér þessa ákveðnu einkunn.

• Skráðu niður ágóða þess að fá hærri einkunn. 

• Nefndu einhvern sem þú þekkir sem ber með sér kosti þessa 
tiltekna gildis og lýstu því hvað það er í fari hans sem þú dáist 
að.

• Veldu litla en framkvæmanlega og mælanlega athöfn sem þú 
munt koma í verk í þessari viku þar sem þú hefur gildið í heiðri. 
Spyrðu sjálfan þig hver, hvað, hvar og hvenær, til að hjálpa þér 
að skipuleggja athöfnina af kostgæfni.

• Lestu daglega yfir gildið. Þegar þú hefur lokið því, merktu þá 
jafnóðum við vikudaginn með því að haka í viðeigandi kassa 
(M, Þ, M, F, F, L, S).

Hvað?
Hvenær?
Með hverjum?

Gefðu sjálfum þér einkunn á 
skalanum 1 til 10.

Af hverju gafstu þér þessa 
einkunn?

Ég horfi gjarnan með öðru auganu 
á sjónvarpið á meðan maki minn 

ræðir við mig.  

Hver væri ágóði þess að fá 
hærri einkunn?

Maka mínum mun finnast hann 
meira metinn af mér. 

Hvern þekkirðu sem hefur 
þetta gildi að leiðarljósi og 
hvað er það í fari hans eða 
hennar sem gefur það til 

kynna?

Jóhann. Alltaf þegar ég mæti á 
skrifstofuna hans setur hann öll sín 
verkefni til hliðar um stund og veitir 

mér óskipta athygli.  

Gerðu áætlun sem þú munt 
framkvæma í dag með það í 
huga að rækta tiltekið gildi. 

Í kvöld mun ég biðja maka minn 
afsökunar og hlusta á hann í 10 
mínútur án nokkurra truflana. 

Gátlisti fyrir daglegan lestur í 
tengslum við tiltekið gildi. M Þ M F F L S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10X

X

1. Hver og einn tekur eina mínútu í að deila árangrinum sem hlaust af því gildi sem unnið var 
með í vikunni á undan, byrjað er á stjórnandanum og svo er farið hringinn.

2. Allir skiptast á að lesa málsgreinar upphátt úr efni fyrir gildi líðandi viku. Byrjið á þeim sem 
stjórnar og farið síðan hringinn þar til búið er að lesa upp alla hlutana. Á meðan á upplestri 
stendur strika allir undir þær hugmyndir sem eru þeim mikilvægastar.

3. Hver og einn tekur eina mínútu í að deila einu atriði sem hann eða hún strikaði undir og 
útskýra hvers vegna það sé honum eða henni mikilvægt. Sem áður hefur stjórnandinn 
umræðuna, sem fer svo koll af kolli.

4. Allir taka tvær til þrjár mínútur í að fylla út sjálfsmatskönnun.

5. Allir deila með hópnum svörum sínum úr könnuninni undir forystu stjórnandans.

AÐ LJÚKA VIÐ SJÁLFSMATSKÖNNUN

FIMM SKREF TIL EINFÖLDUNAR

Gildi þess að hlusta



Hvaða athöfn 
einsettirðu þér 

að framkvæma í 
síðustu viku þar 
sem þú hafðir 
tiltekið gildi í 

heiðri? 

Hver var 
niðurstaðan?

6 Global Priority Solutions ©2014 • Ljósritun á gildum Global Priority er óheimil • www.globalpriority.org

Leiðbeiningar:  Skiptist á að lesa málsgreinarnar 
hér að neðan. Á meðan á lestri stendur þá strikið 
þið undir það sem grípur athygli ykkar.

Tengsl
Gildi

Höfundar Dawn Yoder og Tanya Miller

„Stundum slokknar ljósið okkar, en kviknar leiftursnöggt á ný þegar 
við hittum aðra manneskju.“ – Albert Schweitzer

Nú þegar heimsbúar eru í takmörkuðum samskiptum 
sín á milli vegna Covid-19 faraldursins, er mikilvægara 
sem aldrei fyrr að rækta tilfinningatengslin við aðra 
á meðvitaðan hátt. Í stað þess að fylla líf okkar með 
afþreyingu eins og hámhorfi á sjónvarp eða að hanga á 
netinu, búum við yfir einstöku tækifæri til að þjóna þeim 
sem í kringum okkur eru. Á tímum sem þessum hægjum 
við á okkur og gefum okkur þannig færi á að hugga, 
hvetja og vera til staðar fyrir hvert annað. 

Mannfólkið fæðist forritað til tengsla við annað fólk. Sem 
ungabörn þurfum við á því að halda að einhver annist 
okkur til að við lifum af. Eftir því sem við vöxum úr grasi 
verðum við færari um að sjá um líkamlegar þarfir okkar, 
en þrá okkar eftir mannlegum tengslum helst óbreytt. 
Þarfapýramídi Maslows er ein þekktasta rannsókn sem 
gerð hefur verið og afhjúpar hvers fólk þarfnast til að 
öðlast hamingju. Hún sýnir að mikilvægustu þarfir 
mannsins eru ást og það að tilheyra. Við þurfum að eiga 
okkur stað þar sem á okkur er hlustað, einhver hefur trú 
á okkur og við erum viðurkennd.

Tengsl ganga út á meira en það sem við segjum, þau 
eru það viðhorf sem við tjáum. Þau snúast ekki bara um 
að vera í sama herbergi og annað fólk, að heilsast eða 
að deila því nýjasta og besta úr lífi okkar. Þau snúast um 
náin samskipti þar sem fólk er það sjálft og berskjaldar 
tilfinningar sínar.

Tengsl snúast um að hugsa um hvers fólk þarfnast og 
leyfa því að upplifa að það sé öruggt að deila með okkur 
því sem því liggur á hjarta. Það gerum við með því að 
hlusta og bregðast við á viðeigandi hátt. John Maxwell 
sagði: „Fólk þarf að upplifa sig mikilsmetið. Ef þú vilt 
hafa áhrif á fólk, verður það að vera sannfært um að þú 
hafir meiri trú á því en það hefur á sjálfu sér. 

Rannsóknir á geðheilsu halda áfram að sýna fram á að 
mannfólkið þarf á hvert öðru að halda. Tilfinningaleg 

einangrun getur haft í för með sér ýmis vandkvæði, 
svo sem þunglyndi, vantraust, reiði, lágt sjálfsmat, 
tilfinningaflækjur, vímuefnanotkun og sjálfsvígshugsanir. 
Áhrifamikil rannsókn (sciencemag.org) leiddi í ljós að 
skortur á félagslegum tengslum skaðar heilsuna meira 
en offita, reykingar og of hár blóðþrýstingur. Eins 
og Brené Brown orðar það: „Að finna fyrir innilegum 
kærleika og því að tilheyra eru grunnþarfir okkar allra. Við 
erum líffræðilega-, vitsmunalega- líkamlega- og andlega 
forrituð til að elska og vera elskuð og að tilheyra. Þegar 
þessum þörfum er ekki mætt þá störfum við ekki sem 
skyldi. Við brotnum niður. Við verðum dofin. Við finnum 
til. Við sköðum aðra. Við verðum veik.“

Tilfinningatengsl hjálpa okkur að lækna huga okkar, 
líkama og sálir og gera okkur kleift að búa við hamingju 
og von. Þau hvetja okkur til að vaxa og öðlast víðsýni. 
Tengsl við aðra opnar hjörtu okkar fyrir tilfinningum líkt 
og meðaumkun og gleði.

ÁGÓÐI
Ef þú hefur í heiðri gildi tengsla muntu upplifa eftirfarandi 
ágóða:

1. Þú munt eiga betri sambönd við fólk og upplifa 
færri árekstra. Þegar þú sýnir því að þér sé annt 
um það með því að hlusta á það og deila þínum 
eigin hugsunum, tilfinningum og erfiðleikum 
hreinskilnislega, muntu skapa tengingu sem er 
uppfull af náð. 

2. Þú munt eignast gott stuðningsnet. Þegar þú ræktar 
sambönd við aðra byggir þú upp traust til að leita til 
þeirra þegar erfiðleikar bjáta á og þú þarfnast ráða.

3. Þú munt verða heilbrigðari. Það að vera í tengslum 
við aðra styrkir ónæmiskerfið þitt og dregur úr kvíða 
og þunglyndi. Rannsóknir sýna einnig að tengsl 
styrkja sjálfsmyndina, auka samkennd og almenna 
vellíðan.

4. Þú munt draga úr streitu. Shawn Achor, höfundur The 
Happiness Advantage (Ávinningur hamingjunnar), 
komst að þeirri niðurstöðu að „þeir sem ná að vinna 
úr streitu hvað best, eru þeir sem eru í auknum 



Gefðu sjálfum þér einkunn 
á skalanum 1 til 10.

Af hverju gafstu þér þessa 
einkunn? 

Hver væri ágóði þess að fá 
hærri einkunn?

Hvern þekkirðu sem hefur 
þetta gildi að leiðarljósi og 
hvað er það í fari hans eða 
hennar sem gefur það til 

kynna? 

Gerðu áætlun sem þú munt 
framkvæma í dag með það 

í huga að rækta tiltekið 
gildi. 

Gátlisti fyrir daglegan lestur 
í tengslum við tiltekið gildi. M Þ M F F L S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hvað?
Hvenær?
Með hverjum?

Munið: Hugsanir okkar verða að 
athöfnum, athafnir að venjum, og 

venjur að hlutskipti okkar. 
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samskiptum við aðra þegar álagið stendur sem hæst, 
sem er öfugt við það sem við flest gerum.“

5. „Þú munt búa þannig um hnúta að kunnátta þín og 
hæfileikar munu skína sem skærast.“ (John Maxwell, 
Everyone Communicates Few Connect). Það að 
tengjast öðrum skapar tækifæri, örvar hugvit þitt og 
sköpunargáfu og hvetur þig til að áorka meiru.

EINKENNI 
1. Þetta fólk er einlægt og hefur hugrekki til að vera 

berskjaldað og heiðarlegt. Það tekur þá áhættu að 
elska aðra jafnvel þegar það er ekki öruggt um hvað 
það hlýtur í staðinn.

2. Þetta fólk kemur fram við aðra eins og það vill láta 
koma fram við sig. Það hugsar oft um það hvernig 
öðrum líður og mætir öðrum af hlýrri samkennd í 
stað þess að vera dómhart. Þessir einstaklingar eru 
meðvitaðir um samskipti sín við aðra og hugsa um 
útkomuna áður en þeir tala eða framkvæma.

3. Það er hægt að treysta þessu fólki. Það heldur 
trúnaði, varðveitir persónulegar upplýsingar og 
slúðrar ekki eða notar upplýsingarnar til að fá athygli.

4. Þetta fólk dregur fram það besta í öðrum með því að 
leita stöðuglega eftir kostum í fari fólks. Það dregur 
sig til hlés svo að aðrir megi skína sem skærast. 

5. Þetta fólk hefur frumkvæði að myndun tengsla. Það 
situr ekki aðgerðalaust og bíður eftir að hlutirnir gerist 
af sjálfu sér, heldur leitar það sjálft að tækifærum til 
að tengjast öðrum.

6. Þetta fólk er öruggt í eigin skinni. Það efast ekki um 
eigið ágæti og hefur skilning á því mikla virði sem 
aðrir færa því. 

SKREF TIL AÐ FYLGJA
1. Vertu hreinskilinn og traustsins verður. Það að 

treysta er ómissandi þáttur í því að tengjast fólki. Ef 
þú ert ekki heiðarlegur og áreiðanlegur þá mun fólk 
vera á varðbergi gagnvart þér. Ef þú hefur brugðist 
einhverjum í fortíðinni, biðstu þá fyrirgefningar og 
bættu fyrir það.

2. Taktu af skarið og hafðu samband við aðra. Ekki 
bíða eftir því að aðrir hafi samband við þig. Hringdu, 
skrifaðu bréf – gerðu eitthvað sem sýnir að þér sé annt 
um aðra og að þú viljir tengjast þeim. Veldu einhvern 
í dag sem þú metur mikils og leggðu þig fram við að 
tengjast honum eða henni á innihaldsríkan hátt.

3. Spyrðu spurninga. Þegar þú tengist öðrum, ekki 
einblína á sjálfan þig heldur á þann aðila sem þú 
talar við. Vertu tilbúinn með spurningar. Leggðu þig 
fram við að komast að því hvernig viðkomandi líður 
og reyndu að skilja hans eða hennar sjónarhorn. Ef 
aðilinn er að ganga í gegnum erfiðleika, settu þig inn 
í aðstæðurnar og spyrðu hvernig þú getir hjálpað. 

Gættu þess að framkvæma það sem þú býðst til að 
gera.

4. Tengdu saman fólk sem getur hjálpað hvert öðru. 
Hugsaðu um allt það mismunandi fólk sem þú þekkir 
og hvernig það gæti notið góðs af því að þekkja hvert 
annað. Kynntu það og sjáðu hvert það leiðir.

5. Nýttu styrkinn þinn á meðvitaðan hátt til að hjálpa 
öðrum. Búðu til lista yfir styrkleika þína og úrræði. 
Hugsaðu um það fólk sem þú hefur áhrif á og hvernig 
þú getur nýtt styrkleika þína til að efla það.

6. Bjóddu öðrum að vera með. Leggðu þig allan fram við 
að gera fólk að þátttakendum í samtölum, hugsjónum, 
verkefnum og námshópum. Hjálpaðu því að skína 
skært þegar það hefur fundið sinn stað. Leitaðu leiða 
til að hrósa því, gefa því heiðurinn og auka virði þess. 
Allir vilja vera hluti af einhverju stórkostlegu.
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Að hlusTA
Gildi

Höfundur Dawn Yoder 

„Helsta grunnþörf allra manna er þörfin fyrir að skilja og 
að vera skilinn. Besta leiðin til að skilja fólk er að hlusta á 
það.“ – Ralph Nichols

Að hlusta er meira en það eitt að heyra. Að 
hlusta er að heyra þannig að við skiljum. Þar 
sem við notum á hverjum degi þennan ákveðna 
hæfileika þess að hlusta, tökum við honum oft 
sem sjálfsögðum hlut. Það að þróa hæfni okkar 
í hlustun getur haft gríðarleg áhrif á líf okkar. Það 
hversu vel við hlustum getur haft mikil áhrif á 
sambönd okkar við aðra og getu til að ná árangri.

Léleg samskiptahæfni er oft ástæðan fyrir því 
að okkur mistekst í persónulegum og faglegum 
samböndum okkar.  Það að hlusta er lykilatriði 
í samskiptum. Þegar við misskiljum fólk er það 
oft vegna þess að við vorum ekki að hlusta 
nægilega vel. Þetta á jafnt við um þegar við 
eigum í samskiptum við vinnufélaga og maka 
okkar. Þegar við hlustum vandlega, bætum við 
getu okkar til að tengjast og skilja það fólk sem 
við eigum í samskiptum við í daglegu lífi.

Að hlusta á aðra á sem áhrifaríkastan hátt 
krefst þess af okkur að við leggjum til hliðar 
eigin hugsanir og áhyggjur og lágmörkum aðrar 
truflanir í umhverfinu, þannig að við getum 
einsett okkur að hlusta án alls ónæðis. Þetta 
þýðir að við tökum virkan þátt og erum fyllilega 
til staðar á meðan hinn aðilinn talar. Við verðum 
að hætta því sem við erum að gera þá stundina, 
mynda augnsamband og veita orðum þess sem 
við hlustum á athygli. Til þess að geta hlustað á 
þennan hátt þurfum við að hafa einlægan áhuga 
á samtalinu. Þetta hljómar kannski sem auðvelt 
verk, en raunin er sú að fæst okkar hlusta á 

þennan hátt dags daglega.

Með því að gerast betri hlustendur getum við 
bætt árangur okkar í persónulegum og faglegum 
samböndum svo um munar. Við getum líka bætt 
getu okkar til að hafa áhrif, fá aðra á okkar band 
og ná samkomulagi um hlutina. Við getum náð 
betri árangri í samskiptum okkar við viðskiptavini 
sem og meðlimum okkar teymis. Þá getum 
við dýpkað fjölskyldusambönd okkar. Í öllum 
aðstæðum verður það okkur til góðs að hlusta 
á aðra. 

Það að hlusta hefur ekki bara áhrif á velgengni 
okkar og áorkan, heldur hefur það einnig áhrif 
á getu okkar til að vaxa sem einstaklingar. Við 
lærum vegna þess að við hlustum. Við vöxum 
vegna þess að við lærum. Góðir hlustendur 
eru alltaf að leitast eftir því að læra af fólkinu í 
kringum sig. Þeir gera sér grein fyrir því að þeir 
geta lært eitthvað af öllum þeim sem þeir hitta. 
Ef við virðum fólk og leitumst eftir því að skilja 
það, getum við dregið lærdóm af visku þess og 
reynslu. Viska ávinnst í gegnum þá samfleyttu 
atorku og tíma sem við leggjum í að hlusta, læra, 
fylgjast með og skilja.

ÁGÓÐI
Ef þú ástundar gildi þess að hlusta þá munt þú 
upplifa eftirfarandi ágóða:

1. Þú munt öðlast gagnkvæma virðingu við 
þá sem í lífi þínu eru. Þegar þú virðir hvað 
aðrir segja, þá sýnir þú þeim að þú kunnir 
að meta þá og sjónarhorn þeirra. Þetta mun 
skapa tryggð og traust á milli ykkar.

2. Þú munt þróa með þér hæfileika til að leysa 
úr ágreiningi.  Jafnvel hið hviklyndasta fólk 

Hvaða athöfn 
einsettirðu þér 

að framkvæma í 
síðustu viku þar 
sem þú hafðir 
tiltekið gildi í 

heiðri? 

Hver var 
niðurstaðan?

Leiðbeiningar:  Skiptist á að lesa málsgreinarnar 
hér að neðan. Á meðan á lestri stendur þá strikið 
þið undir það sem grípur athygli ykkar.
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róast oft við það eitt að fá tækifæri til þess að 
á það sé hlustað. 

3. Þú munt læra og vaxa þegar þú leitast eftir og 
hlustar á þá verðmætu þekkingu og reynslu 
sem aðrir búa yfir.

4. Þú munt öðlast velvild og áhrif meðal fólks 
vegna þess að það veit að þér er annt um 
það sem það hefur að segja og hvernig því 
líður.

5. Þú munt skapa jákvætt umhverfi með því að 
forðast bæði ágreining og misskilning.

EINKENNI
1. Þetta fólk hlustar af heilum hug. Það velur 

meðvitað að tala minna og hlusta meira.

2. Þetta fólk er ákaft í að læra nýja hluti. Það 
leitar stöðuglega tækifæra til að vaxa í hvers 
kyns aðstæðum og samræðum.

3. Þetta fólk leitar sannleikans. Það lætur sér 
ekki duga yfirborðskenndar upplýsingar, 
heldur spyr það spurninga til að öðlast 
skýrari mynd og dýpri skilning á ágreiningi 
og aðstæðum.

4. Þetta fólk er sáttasemjarar og miðlar málum 
á milli einstaklinga með ólík sjónarmið. Það 
hefur meiri áhuga á því hvað er rétt, heldur 
en hvaða aðili hefur rétt fyrir sér.

5. Þetta fólk myndar náin sambönd heima fyrir 
og í vinnunni.  Það lætur öðrum líða eins og 
þeir séu mikils metnir og mikilvægir með því 
að hlusta af áhuga á þarfir þeirra og þrár.

SKREF TIL AÐ FYLGJA
1. Hlustaðu með opnum hug. Vertu reiðubúinn 

að hlusta á og velta fyrir þér öllum hliðum 
málsins.

2. Hættu því sem þú ert að gera þá stundina, 
myndaðu augnsamband og taktu fullan þátt. 
Gefðu þeim sem þú hlustar á þína óskiptu 
athygli. Settu tölvupóst, símtöl, og aðrar 
mögulegar truflanir til hliðar.

3. Hlustaðu á hlutlægan hátt. Þegar þú hefur 
samræður með fordómalausu viðmóti skapar 
þú það traust sem nauðsynlegt er til að 
mynda opin og heiðarleg samskipti.

4. Spyrðu spurninga. Gættu þess að skilja 
merkingu á bak við orð þess aðila sem 
þú hlustar á. Forðastu misskilning með 
því að spyrja spurninga sem skýra málið. 
Endurorðaðu eða dragðu saman orðræðu 
hans til að sýna að þú sért með sanni að 
hlusta og einnig til að tryggja að þú skiljir 
raunverulega hans sjónarhorn.

5. Forðastu að falla í þá freistingu að hugsa um 
hvað þú ætlir að segja næst. Þess í stað skaltu 
veita athygli öllu því sem einstaklingurinn er 
að segja áður en þú mótar svar þitt.

Munið: Hugsanir okkar verða að 
athöfnum, athafnir að venjum, og 

venjur að hlutskipti okkar. 

Gefðu sjálfum þér einkunn 
á skalanum 1 til 10.

Af hverju gafstu þér þessa 
einkunn? 

Hver væri ágóði þess að fá 
hærri einkunn?

Hvern þekkirðu sem hefur 
þetta gildi að leiðarljósi og 
hvað er það í fari hans eða 
hennar sem gefur það til 

kynna? 

Gerðu áætlun sem þú munt 
framkvæma í dag með það 

í huga að rækta tiltekið 
gildi. 

Gátlisti fyrir daglegan lestur 
í tengslum við tiltekið gildi. M Þ M F F L S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hvað?
Hvenær?
Með hverjum?

SJÁLFSMATSKÖNNUN
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TAumhAld
Gildi

Höfundur Dawn Yoder 

„Skjót viðbrögð geta eyðilagt allt.“ – Umorðað frá Salómoni konungi

Gildi taumhalds merkir það að halda aftur af orðum 
okkar, gefa okkur tíma til að hugsa áður en við 
tölum og velta því fyrir okkur hvernig best sé að 
koma til skila því sem við höfum að segja. Það 
er ómögulegt að taka orð til baka sem hafa verið 
töluð, en það er mögulegt að stoppa orðin áður en 
við leyfum þeim að falla af vörum okkar. Taumhald 
er lykillinn að árangursríkum samböndum, 
persónulegum jafnt sem faglegum. Röng orð á 
röngum tíma geta valdið óafturkræfum skaða. 
Aftur á móti geta rétt orð á réttum tíma blásið lífi 
í fólk og tvíeflt það. Benjamin Franklin sagði eitt 
sinn: „Mundu að það er ekki bara mikilvægt að 
segja réttu hlutina þegar við á, heldur einnig og 
það sem meira er, að láta ósagt það ranga þegar 
það freistar allra mest.“

Ein stærsta áskorunin þegar kemur að taumhaldi 
er að muna að við þurfum ekki að segja allt það 
sem kemur upp í huga okkar. Hversu oft höfum við 
komið okkur í vanda með því að segja of mikið? 
Það að slúðra og dreifa sögusögnum býr til gjár 
sem aðskilja okkur frá fjölskyldu okkar og vinum. 
Það dregur líka úr trúverðugleika okkar og leiðir til 
þess að aðrir treysta okkur ekki. Þó það sé gott 
að vera vinalegur og félagslyndur, þá verðum við 
með öguðum hætti að hafa taumhald á tungu 
okkar þegar kemur að því að stæra okkur, ýkja eða 
tala um aðra. Það að tjá hugsanir okkar getur verið 
einfalt og fljótlegt verk, en það getur á hinn bóginn 
haft varanlegar og sársaukafullar afleiðingar í för 
með sér.

Sár á líkamanum getur tekið einhverja mánuði 
að gróa, en sár á sálinni getur varað alla ævi. 

Jafnvel þeir sterkustu og sjálfsöruggustu geta 
fyllst vonleysis og misst kjarkinn vegna meiðandi 
orða. Orð hafa mátt til að gera út af við drauma, 
rústa sjálfsmyndum og eyðileggja möguleika fólks. 
Við bendum oft á galla og slæma siði annarra, en 
sjáum ekki hæfileika þeirra og möguleika. Þetta 
getur valdið því að fólk missi vonina og dragi sig 
í hlé. Það getur tekið fólk fleiri ár að jafna sig af 
særandi orðum sem við tölum til þess. 

Þau orð sem við látum falla verða aldrei tekin til 
baka –  og munu á endanum rata til okkar aftur. 
Það hvað við segjum er mikilvægt, en það sem 
flækir málið enn frekar er að það hvernig við 
segjum hlutina er ekki síður mikilvægt. Tónninn, 
tjáningin og viðhorfið sem við notum til að koma 
hugsunum okkar til skila segja feikna mikið og 
hafa gríðarleg áhrif á þann sem hlustar. Flest okkar 
myndu hugsa sig tvisvar um áður en við kýldum 
einhvern, en raunin er oftast önnur þegar kemur 
að því að láta út úr okkur grimm, móðgandi og 
ógnandi orð.

Taumhald er þjálfun sem fæst með stöðugri og 
samviskusamlegri ástundun. Við höfum getuna til 
að skapa góðar jafnt sem slæmar aðstæður með 
mættinum sem liggur í orðum okkar. Gættu þess 
því hvaða orð líða af vörum þínum: framtíð þín 
veltur á því. 

ÁGÓÐI
Ef þú ástundar gildi taumhalds muntu upplifa 
eftirfarandi ágóða:

1. Þú munt losna við þá eftirsjá sem hlýst af því 
að segja eitthvað særandi eða óviðeigandi.

2. Þú munt öðlast traust annarra og þeir virða 
skoðanir þínar vegna þess trúverðugleika 
sem þú hefur skapað þér með því að forðast 

Hvaða athöfn 
einsettirðu þér 

að framkvæma í 
síðustu viku þar 
sem þú hafðir 
tiltekið gildi í 

heiðri? 

Hver var 
niðurstaðan?

Leiðbeiningar:  Skiptist á að lesa málsgreinarnar 
hér að neðan. Á meðan á lestri stendur þá strikið 
þið undir það sem grípur athygli ykkar.
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tilefnislausa og skaðlega orðræðu.

3. Þú munt öðlast skilning á fólki og aðstæðum og 
verður betri í að greina það. Þegar fólk treystir 
því að þú munir bregðast við á sanngjarnan 
hátt, er það líklegra til að vera hreinskilið við 
þig.

4. Þú munt þjálfa upp betri samskiptafærni. Þú 
munt nýta þá innsýn sem þú hefur öðlast með 
því að hlusta til að móta betri svör og tala á 
þann hátt sem aðrir eiga auðvelt með að skilja. 

5. Þú munt upplifa meiri frið og afköst í samskiptum 
þínum við aðra. Orka þín mun beinast að því að 
finna lausnir í stað þess að rífast.

EINKENNI
1. Þetta fólk hefur að geyma heilsteypta skapgerð 

og er samkvæmt sjálfu sér. Hugsanir þess, orð 
og athafnir haldast í hendur. Það gerir sér grein 
fyrir því að aðrir munu túlka sannfæringu þess 
og lögmál út frá því hvað það segir og hvernig 
það segir það.

2. Þetta fólk hugsar áður en það talar. Það týnir 
sér ekki í löngum orðræðum eða grípur fram 
í fyrir öðrum. Það viðurkennir að orð þess eru 
tjáning á því hvert það er, svo það velur þau 
vandlega.

3. Þetta fólk leitar tækifæra til að upphefja aðra og 
hvetja þá til dáða.

4. Þetta fólk tileinkar sér viðhorf sem gengur út á 
það að hjálpa og lækna, frekar en viðhorf sem 
er niðurlægjandi, útilokandi eða óvægið.

5. Þetta fólk leyfir ekki kringumstæðum eða 
tilfinningum að hafa áhrif á hvernig það bregst 
við í svari til annarra. 

SKREF TIL AÐ FYLGJA
1. Gefðu þér ávallt augnablik til að hugsa áður en 

þú talar. Orð þín hafa mátt. Notaðu máttinn á 
skynsamlegan hátt.

2. Viðurkenndu styrkinn sem felst í réttum orðum á 
réttum tíma. Samgleðstu öðrum og uppörvaðu 
þá. Þetta getur oft á tíðum umbreytt lífi og 
aðstæðum og breytt hlutskipti fólks.

3. Skrifaðu niður það sem þú vilt segja. Þegar þú 
átt í ágreiningi við einhvern annan er þetta góð 
leið til að tryggja að þú veljir bestu nálgunina til 
að leysa málið. Þegar þú skrifar niður það sem 

þú vilt segja, gefurðu sjálfum þér færi á að meta, 
leiðrétta og fínpússa orð þín. Þetta mun hjálpa 
þér að gera þig skiljanlegan, halda utan um 
hugsanir þínar, og bregðast við orðum annarra 
án þess að það byggi á tilfinningum þínum þá 
stundina. 

4. Reyndu eftir fremsta megni að halda ró þinni. 
Þegar þú finnur að neikvæðar tilfinningar byrja 
að láta kræla á sér, dragðu þá andann djúpt og 
gefðu þér augnablik áður en þú bregst við. Ef 
þú ert enn óðamála, spyrðu þá heldur spurninga 
til útskýringar og hlustaðu til að öðlast skilning 
frekar en að bregðast við.

5. Forðastu að slúðra og dreifa sögusögnum. 
Þegar þú heyrir slúður frá öðrum, leggðu þig 
þá fram við að breyta um umræðuefni eða slíta 
þig frá samtalinu. Taktu loforð af sjálfum þér 
um það að þú munir ekki slúðra eða dreifa þeim 
sögum sem þú heyrir. 

Munið: Hugsanir okkar verða að 
athöfnum, athafnir að venjum, og 

venjur að hlutskipti okkar. 

Gefðu sjálfum þér einkunn 
á skalanum 1 til 10.

Af hverju gafstu þér þessa 
einkunn? 

Hver væri ágóði þess að fá 
hærri einkunn?

Hvern þekkirðu sem hefur 
þetta gildi að leiðarljósi og 
hvað er það í fari hans eða 
hennar sem gefur það til 

kynna? 

Gerðu áætlun sem þú munt 
framkvæma í dag með það 

í huga að rækta tiltekið 
gildi. 

Gátlisti fyrir daglegan lestur 
í tengslum við tiltekið gildi. M Þ M F F L S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hvað?
Hvenær?
Með hverjum?

SJÁLFSMATSKÖNNUN
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sjálfsmynd
Gildi

Höfundur Dawn Yoder 

„Mikilvægasta skoðunin sem þú hefur er sú sem þú hefur á sjálfum 
þér, og það þýðingarmesta sem þú segir allan daginn er það sem þú 
segir við sjálfan þig.“ – Höfundur ókunnur

Sjálfsmynd samanstendur af hugsunum okkar og 
tilfinningum gagnvart sjálfum okkur. Sjálfsmynd 
liggur í svörum við þessari spurningu: „Hvaða álit hef 
ég á sjálfum mér?“ Þessi spurning hefur meiri áhrif 
á hegðun okkar og frammistöðu en nokkuð annað. 
Við getum aldrei orðið stærri eða meiri en trú okkar 
á sjálfum okkur nær. Þegar okkur skortir sjálfstraust 
þá takmörkum við möguleika okkar, sama hvaða 
hugmyndir og tækifæri við kunnum að búa yfir. 
Sjálfsskilningur okkar mótast af því samtali sem við 
eigum innra með okkur sjálfum. Við höfum ávallt val 
um það hvort við tileinkum okkur heilbrigðar eða 
óheilbrigðar hugsanir í garð okkar sjálfra. 

Sterk sjálfsmynd gerir okkur kleift að meta okkur sjálf 
á réttan hátt. Við viðurkennum bæði styrkleika okkar 
og veikleika. Við erum nógu örugg til að játa að við 
þurfum á öðrum að halda og leyfum þeim gjarnan að 
hljóta heiðurinn. Við einblínum ekki á galla okkar eða 
skynjum skort á getu eða styrk. Þess í stað fögnum 
við sigrum okkar, fyrirgefum mistök og stuðlum að 
því að meðfæddir hæfileikar okkar fái að vaxa og 
njóta sín.

Við freistumst kannski til að halda að við getum 
haft of mikið álit á sjálfum okkur, en sú er sjaldnast 
raunin. Að stæra sig eða gera lítið úr öðrum er ekki 
merki um sterka sjálfsmynd, á sama hátt og það að 
tala illa til sjálfra okkar er ekki merki um auðmýkt. 
Það er heldur líklegra að þetta sé vísbending þess að 
okkur finnist við ónóg. Við erum kannski hrædd við 
eða eigum erfitt með að meta það góða í fari okkar.

Þegar sjálfsmat okkar er lágt þá leitum við í það far að 
vera í stöðugri sjálfsskoðun. Við komumst að þeirri 
niðurstöðu að við séum ómerkileg og óhæf til að gera 
nokkuð sem máli skiptir. Okkur finnst við ekki eiga 

heiður skilinn, jafnvel fyrir það sem við gerum vel. 
Við eyðum kannski miklum tíma í að gagnrýna okkur 
sjálf og einblína á það sem okkur skortir. Einnig 
vanmetum við gjarnan skoðanir okkar, hugmyndir, 
kunnáttu og kosti. Við teljum okkur sjálfum trú um að 
aðrir séu mun færari en við eða njóti meiri velgengni, 
og eigum erfitt með að taka hrósi.

Öll erum við jafn mikils virði og hvert okkar hefur sitt 
hlutverk. Mörg okkar deila svipuðum áhugamálum 
og kunnáttu, en þó erum við öll frumeintök af 
okkur sjálfum; við erum einstök og ekkert okkar 
er nákvæmlega eins. Því höfum við öll tækifæri til 
að leggja okkar einstöku hæfileika af mörkum til 
samfélagsins. Þegar við höfum sterka sjálfsmynd og 
sjáum virði okkar, þá getum við gefið af okkur og 
þannig haft áhrif á aðra. 

ÁGÓÐI
Ef þú ástundar gildi sjálfsmyndar muntu upplifa 
eftirfarandi ágóða:

1. Þú munt vera ánægður og öruggur með 
sjálfan þig. Þetta mun hjálpa þér að ná lengra 
en takmörkuð trú þín á sjálfum þér nær og að 
uppfylla möguleika þína.

2. Þú munt mynda heilbrigð sambönd. Í þeim 
samböndum muntu ekki leggja í vana þinn að 
fara í vörn eða vera smámunasamur. Þú munt 
geta sett mörk og unnið úr erfiðleikum sem upp 
koma. 

3. Þú munt öðlast gott sjálfstraust. Hvort sem þú 
ert að vinna að verkefni eða undirbúa kynningu 
þá muntu hafa næga trú á sjálfum þér til að gefa 
allt þitt í það.

4. Þú munt upplifa aukinn árangur. Þegar þú 
stendur frammi fyrir áskorunum muntu taka 
þeim heilshugar. Þú munt sjá í þeim tækifæri til 
að finna lausnir og vinna bug á vandamálum.

Hvaða athöfn 
einsettirðu þér 

að framkvæma í 
síðustu viku þar 
sem þú hafðir 
tiltekið gildi í 

heiðri? 

Hver var 
niðurstaðan?

Leiðbeiningar:  Skiptist á að lesa málsgreinarnar 
hér að neðan. Á meðan á lestri stendur þá strikið 
þið undir það sem grípur athygli ykkar.
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5. Þú verður metnaðargjarn. Kannanir sýna að fólk 
með heilbrigt sjálfsálit er metnaðargjarnara en 
fólk með lágt sjálfsálit, því það hefur nógu mikla 
trú á sjálfu sér til að reyna við hlutina. 

EINKENNI
1. Þetta fólk hefur trú á getu sinni og ákvörðunum. 

Það þekkir styrkleika sína og nýtir þá til góðs. 
Það tekur ábyrgð á ákvörðunum sínum og leyfir 
sér ekki að stjórnast af öðrum.

2. Þetta fólk þiggur endurgjöf því það vill læra. Það 
hjálpar því að leiðrétta sig og þannig bæta sig 
stöðuglega.

3. Þetta fólk hefur raunhæfar væntingar til sjálfs síns 
og annarra. Það ætlast ekki til þess að neinn sé 
fullkominn og dæmir hvorki sjálft sig né aðra á 
óvæginn hátt.

4. Þetta fólk er ekki móðgunargjarnt. Það er ekki 
mjög viðkvæmt fyrir því sem fólk kann að segja 
um það og gerir heldur ekki ráð fyrir því að sérhver 
neikvæð athugasemd eða tjáning beinist að því.

5. Þetta fólk er áreiðanlegt. Það breytir ekki sjálfu 
sér í þeim tilgangi að ganga í augun á öðrum eða 
til að reyna að passa einhvers staðar inn í.

6. Þetta fólk leitar ekki að sjálfsvirði sínu í 
skoðunum annarra. Það tekur ekki neikvæðum 
athugasemdum persónulega. Ef við á, tekur það 
athugasemdirnar til sín, en að öðru leyti virðir þær 
að vettugi. 

SKREF TIL AÐ FYLGJA
1. Vertu þinn besti vinur. Í huga þér ómar stöðuglega 

þín eigin rödd. Þú einn stjórnar því sem sagt er. 
Talaðu við sjálfan þig eins og þú myndir tala við 
besta vin þinn.  Uppörvaðu sjálfan þig frekar en 
að gagnrýna. Byggðu sjálfan þig upp frekar en 
að rífa niður. Jákvæð hugsun mun breyta viðhorfi 
þínu til lífsins. 

2. Taktu hrósi. Meðtaktu hrós frá öðrum og 
leyfðu þeim að uppörva þig með sínum hlýlegu 
orðum. Ekki hunsa hrós frá öðrum byggt á þeim 
tilfinningum sem þú kannt að hafa þá stundina. 
Leitastu einnig eftir því að hrósa öðrum. Þegar 
þú leitar eftir því góða í sjálfum þér og öðrum, 
muntu finna það.

3. Vertu „besta útgáfan af sjálfum þér.“ Ekki bera 
þig saman við aðra eða gera lítið úr sjálfum þér. 
Veldu eitt atriði sem þú munt gera í þessari viku 
til að vinna í sjálfum þér og þannig stuðla að 
persónulegum vexti þínum.

4. Einblíndu á það sem þú getur haft áhrif á. Ef þú 
ert óánægður með eitthvað í eigin fari sem þú 
getur breytt, byrjaðu þá strax að vinna að því að 
snúa blaðinu við. Ef það er eitthvað sem þú getur 
ekki breytt þá skaltu ekki dvelja við það. Það að 
ofhugsa hluti sem þú getur ekki haft áhrif á er til 
þess fallið að eyða orku þinni og hafa neikvæð 
áhrif á sjálfsmynd þína.

5. Gerðu eitthvað fyrir aðra. Veldu einn aðila sem 
þú munt gera eitthvað ákveðið fyrir í þessari viku. 
Þegar þú hjálpar öðrum og sérð hvernig þú getur 
haft áhrif verður þú ánægður með sjálfan þig. 

6. Lærðu af mistökum þínum og haltu ótrauður 
áfram. Það að gera mistök er hluti af ferli þess 
að vaxa. Í stað þess að hugsa: „Ég get ekki gert 
neitt rétt,“ einbeittu þér þá að því sem þú hefur 
lært og hvernig þú getur nýtt þann lærdóm til að 
þroskast sem einstaklingur. Ekki einblína á mistök 
þín. Fyrirgefðu sjálfum þér, dragðu lærdóm af 
hlutunum og líttu ekki um öxl. 

Munið: Hugsanir okkar verða að 
athöfnum, athafnir að venjum, og 

venjur að hlutskipti okkar. 

Gefðu sjálfum þér einkunn 
á skalanum 1 til 10.

Af hverju gafstu þér þessa 
einkunn? 

Hver væri ágóði þess að fá 
hærri einkunn?

Hvern þekkirðu sem hefur 
þetta gildi að leiðarljósi og 
hvað er það í fari hans eða 
hennar sem gefur það til 

kynna? 

Gerðu áætlun sem þú munt 
framkvæma í dag með það 

í huga að rækta tiltekið 
gildi. 

Gátlisti fyrir daglegan lestur 
í tengslum við tiltekið gildi. M Þ M F F L S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hvað?
Hvenær?
Með hverjum?

SJÁLFSMATSKÖNNUN
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fyrirgefning
Gildi

Höfundur Dawn Yoder 

„Að fyrirgefa þýðir það að leysa einhvern úr fjötrum og uppgötva að 
fanginn varst þú sjálfur.“ – Lewis B. Smedes

Nær allir hafa einhvern tíma særst vegna 
gjörða annarra.  Sem dæmi hafa mörg okkar 
upplifað gagnrýni, svik eða hefndaraðgerðir 
vina, fjölskyldumeðlima eða vinnufélaga. 
Það er freistandi að viðhafa tilfinningar líkt 
og reiði, sársauka og biturð sem leið til að 
vernda okkur sjálf. Við finnum jafnvel fyrir 
þörf fyrir að refsa þeim sem á okkur brutu. 
En pó að í byrjun séu þessar tilfinningar 
saklausar, þá vaxa þær og dafna ef við 
tökumst ekki á við þær. Ef við leyfum svo 
neikvæðum tilfinningum okkar að yfirtaka 
þær jákvæðu, verðum við jafnvel gagntekin 
af tilfinningu þess að allt sé ósanngjarnt.

Gömul sár geta haldið okkur í heljargreipum. 
Þó svo að biturleiki okkar geti sært aðra, 
er það sá sem heldur í sársaukann sem 
raunverulega þjáist. Ef við eyðum orku 
okkar í að vera reið, getum við ekki nýtt 
hana í að uppfylla möguleika okkar í lífinu. 
Hins vegar þegar við fyrirgefum þá leyfum 
við sárum okkar að gróa og við fyllumst friði 
og hamingju. 

Fyrirgefning krefst ákveðins atriðis: 
ákvörðunar um að segja skilið við gömul 
sár. Það er mikilvægt að taka til greina að 
við getum valið að fyrirgefa einstaklingi, án 
þess þó að réttlæta gjörðir hans. Það að 
fyrirgefa þýðir ekki að við afneitum ábyrgð 

einstaklingsins á aðstæðunum og gerir 
heldur ekki lítið úr þeim rangindum sem 
framin voru. Verknaðurinn sem særði okkur 
kann að vera varanlegur hluti af lífi okkar, 
en fyrirgefningin getur losað um tangarhald 
hans á okkur. Þegar við fyrirgefum þá 
sleppum við taki á minningum um fortíðina. 
Það er ógerlegt að dvelja í fortíðinni og ætla 
á sama tíma að grípa tækifæri dagsins í dag 
eða skipuleggja framtíðina.

Rétt eins og mörg okkar þurfa að fyrirgefa 
einhverjum, þá getur líka verið að við sjálf 
þurfum að biðja einhvern í kringum okkur 
fyrirgefningar. Öll höfum við sært einhvern 
annan í lífi okkar, alveg eins og við höfum öll 
verið særð af einhverjum öðrum. Við erum 
kannski þrælar fortíðar vegna sektarkenndar 
og óafgreiddra mála. Með því að velja að 
biðjast fyrirgefningar af heilum hug, getum 
við fyrirgefið sjálfum okkur, óháð því hvernig 
hinn aðilinn bregst við. Við verðum að átta 
okkur á því að það er ómögulegt að stjórna 
öðrum en okkur sjálfum. Þegar við fyrirgefum 
eða biðjumst fyrirgefningar, gerum við það 
vegna þess að það er hið rétta í stöðunni. 

ÁGÓÐI
Ef þú ástundar gildi fyrirgefningar muntu 
upplifa eftirfarandi ágóða:

1. Þú munt auka andlega vellíðan þína.

2. Þú munt finna frið þegar þú segir skilið 
við gömul sár og reiði.  

Hvaða athöfn 
einsettirðu þér 

að framkvæma í 
síðustu viku þar 
sem þú hafðir 
tiltekið gildi í 

heiðri? 

Hver var 
niðurstaðan?

Leiðbeiningar:  Skiptist á að lesa málsgreinarnar 
hér að neðan. Á meðan á lestri stendur þá strikið 
þið undir það sem grípur athygli ykkar.
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3. Þú munt eiga heilbrigðari sambönd þegar 
þú lifir í sátt við sjálfan þig og aðra.

4. Þú munt geta einblínt á að bæta sjálfan 
þig og stuðlað að betri framtíð, því þú 
dvelur ekki lengur í fortíðinni.

5. Þú munt öðlast betri stjórn á skapi þínu.

6. Þú munt draga úr streitu í lífi þínu, sem 
leiðir til bættrar heilsu. Þú verður í minni 
áhættu á að fá þunglyndi, kvíða og verða 
ávanaháður.

EINKENNI
1. Þetta fólk er ekki langrækið eða biturt. Þar 

af leiðandi tekst því að sleppa tökum á 
fortíðinni.

2. Þetta fólk skilur að fyrirgefning byggist á 
rökréttri ákvörðun frekar en tilfinningum.

3. Þetta fólk velur að einblína á framtíðina í 
stað sársaukafullra minninga um fortíðina. 

4. Þetta fólk tekur ábyrgð á eigin gjörðum 
og biðst fyrirgefningar þegar þess gerist 
þörf.

5. Þetta fólk leggur sig fram við að lifa í sátt 
við sjálft sig og aðra.

SKREF TIL AÐ FYLGJA
1. Leggðu til hliðar stolt þitt. Leyfðu ekki 

stoltinu að halda þér frá því frelsi sem 
fylgir fyrirgefningunni. 

2. Settu þig í spor annarra. Við verðum 
stundum sár vegna gjörða annarra, jafnvel 
þó að ætlun þeirra hafi verið góð. Reyndu 
að skilja þeirra sjónarhorn á aðstæðurnar.

3. Biðstu fyrirgefningar. Ef þú berð ábyrgð á 
óafgreiddu máli þá skaltu eiga frumkvæði 
að því að biðjast fyrirgefningar. Fyrirgefðu 
sjálfum þér, hvort sem hinn aðilinn 
fyrirgefur þér eða ekki. Þú getur sleppt 
tökunum þegar þú hefur gert heiðarlega 
tilraun til að laga það sem úrskeiðis fór.

4. Veldu að fyrirgefa, þín vegna. Það getur 
verið erfitt að fyrirgefa þeim sem særði 
þig, en þú skaðar sjálfan þig með því að 
halda í fortíðina. Slepptu tökunum.

5. Hafðu það hugfast að þú gætir þurft að 
fyrirgefa sama brotið aftur og aftur áður en 
þú finnur sannan frið. Hversu oft þú gætir 
þurft að fyrirgefa sjálfum þér eða öðrum 
veltur á því hve djúpur sársaukinn er. 

6. Leitaðu faglegrar ráðgjafar. Þú gætir þurft 
á utanaðkomandi aðstoð að halda ef 
skaðinn sem þú varðst fyrir er meiri en svo 
að þú getir unnið úr honum upp á eigin 
spýtur. Ekki vera hræddur við að bera þig 
eftir hjálpinni.

Munið: Hugsanir okkar verða að 
athöfnum, athafnir að venjum, og 

venjur að hlutskipti okkar. 

Gefðu sjálfum þér einkunn 
á skalanum 1 til 10.

Af hverju gafstu þér þessa 
einkunn? 

Hver væri ágóði þess að fá 
hærri einkunn?

Hvern þekkirðu sem hefur 
þetta gildi að leiðarljósi og 
hvað er það í fari hans eða 
hennar sem gefur það til 

kynna? 

Gerðu áætlun sem þú munt 
framkvæma í dag með það 

í huga að rækta tiltekið 
gildi. 

Gátlisti fyrir daglegan lestur 
í tengslum við tiltekið gildi. M Þ M F F L S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hvað?
Hvenær?
Með hverjum?

SJÁLFSMATSKÖNNUN
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Von
Gildi

Höfundur Dawn Yoder 

„Án vonar á framtíðina er mátturinn í núinu 
enginn.“ – Dr. John C. Maxwell

Vonin er í raun það sem fær okkur til að hugsa: „Við 
komumst í gegnum þetta og við getum gert stærri 
hluti.“ Hún heldur okkur á floti í gegnum erfiðustu 
tíma lífs okkar og er ein sú stórkostlegasta gjöf sem 
við getum gefið öðrum. Hún hefur máttinn til að 
umbreyta því sem við trúum á og væntum. „Vonin 
sér það ósýnilega, finnur fyrir því óáþreifanlega 
og afrekar hið ómögulega“ (Helen Keller). Vonin 
opnar augu okkar fyrir því að vandamálunum fylgja 
tækifæri, og gefur okkur vissu um það að við getum 
knúið fram breytingu í lífum okkar og bætt lífsgæði. 
Vonin gefur okkur ástæðu til að lifa. Þeir sem gefið 
hafa upp vonina hafa glatað lífskraftinum. Hún er 
það eina sem við getum ekki án verið.

Vonin er einn stærsti áhrifavaldurinn í okkar lífi. 
Hún leyfir ímyndunarafli okkar að njóta sín til fulls, 
hvetur til samvinnu og þess að fólk taki áhættur 
með væntingar til þess að góður árangur hljótist 
af. Vonin hefur áhrif á sjálfsmynd okkar, hvernig 
við sjáum aðra og hvernig við tökumst á við 
aðstæður í lífinu. Hún hefur mátt til að hafa áhrif 
á það sem skiptir okkur máli og hefur bein áhrif 
á það hvernig við nýtum hæfileika okkar, tíma og 
krafta. Aðstæður fólks geta verið nákvæmlega 
þær sömu en það getur hins vegar haft mjög ólíkar 
hugmyndir um þær, háð því hvort það eigi von í 
hjarta sínu. Vonin er vogaraflið milli þess mögulega 
og ómögulega. Með vonina að veganesti eru þér 
allir vegir færir. Þegar þú fjarlægir orðið ómögulegt 
úr huganum, eykur þú sjálfkrafa möguleika þína á 
að framkvæma hlutina.  

Það að eiga von þýðir að við einblínum á þá hluti 
sem okkur eru færir, í stað þess að beina athyglinni 

að því sem við erum ófær um að gera. Til þess að 
eignast von þá verðum við að stjórna viðhorfi okkar 
og tileinka okkur jákvæðni þegar okkur langar til að 
gefast upp. Þetta á einkum við þegar við stöndum 
frammi fyrir vanda. Við verðum að sleppa tökunum 
á ótta okkar, óöryggi og vonbrigðum og gera okkur 
ljóst að sama hvað á dynur þá skiptir dagurinn í 
dag máli.

Við höfum val um að fara nýjar leiðir í dag, aðrar 
en þær sem við fórum í gær. Það er aldrei að vita 
nema sú ákvörðun leiði með sér breytingar til 
framtíðar. 

Oft þegar við tökumst á við áskoranir flækjum 
við hlutina sem hindrar okkur í að ná markmiðum 
okkar, í stað þess að nýta sköpunargáfuna til að 
veita sjálfum okkur og öðrum innblástur til að finna 
lausnir á vandanum. 

ÁGÓÐI
Ef þú ástundar gildi vonar muntu upplifa eftirfarandi 
ágóða:

1. Þú munt laða að þér fólk sem og tækifæri. 
Þegar þú átt von og deilir henni með öðrum, 
þá er ekki ólíklegt að þér verði treyst fyrir 
hugmyndum þeirra og draumum. Þetta fólk 
veit að þú munt leita allra mögulegra leiða til 
að uppörva það og hjálpa því svo hugmyndir 
þess og draumar megi verða að veruleika.

2. Sköpunargáfa þín mun eflast. Það að eiga von 
veitir þér hugrekki og trú til að kanna möguleika 
þína og þróa nýjar og áhrifaríkari aðferðir.

3. Þú munt sigrast á þeim hindrunum sem á vegi 
þínum verða, sem leiðir til þess að þú og aðrir í 
kringum þig munu njóta velgengni í lífinu. 

Hvaða athöfn 
einsettirðu þér 

að framkvæma í 
síðustu viku þar 
sem þú hafðir 
tiltekið gildi í 

heiðri? 

Hver var 
niðurstaðan?

Leiðbeiningar:  Skiptist á að lesa málsgreinarnar 
hér að neðan. Á meðan á lestri stendur þá strikið 
þið undir það sem grípur athygli ykkar.
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4. Þú munt öðlast innblástur til að víkka 
sjóndeildarhringinn og dreyma stærri drauma. 
Þegar draumar þínir eru stórir, gefurðu þér ekki 
einungis möguleikann á því að inna meira af 
hendi, heldur muntu einnig öðlast tækifæri til 
að aðstoða aðra við að fylgja draumum sínum.

5. Þú munt hafa ástæðu til að ganga inn í hvern 
dag með tilhlökkun. Vonin jafnast á við góða 
vítamínsprautu, hún veitir þér orku þegar þú ert 
þreyttur. 

EINKENNI
1. Þetta fólk hefur jákvætt viðhorf til lífsins. Það 

sér fyrir sér hlutina og hefur trú á þeim áður en 
þeir gerast.

2. Þetta fólk lætur ekki stjórnast af ótta. Það sér 
tækifæri í öllum aðstæðum og trúir því að með 
sköpunargleði, þolgæði og samvinnu muni 
árangur nást.

3. Þetta fólk leyfir ekki gremju sinni að taka 
völdin. Þegar það verður gramt leitast það eftir 
innblæstri frá öðrum og notar hann til að efla 
von sína og stuðla að áframhaldandi vexti.

4. Þetta fólk einblínir á möguleika sína og gefst 
ekki upp. Það leyfir ekki göllum sínum né fyrri 
mistökum að stjórna framtíð sinni. Þess í stað 
dregur það lærdóm af mistökunum og nýtir 
hann til að auka möguleika sína. 

5. Þetta fólk hugsar í lausnum og leitar allra leiða 
til að finna þær. Það spyr spurninga og leitar 
enn leiða til að komast til botns í máli þegar 
aðrir hafa gefist upp.  

SKREF TIL AÐ FYLGJA
1. Veldu að vera jákvæður og eyddu neikvæðum 

hugsunum. Það er mikilvægt að vera 
meðvitaður um það hverju þú trúir um sjálfan 
þig. Neikvæðar hugsanir sem stöðuglega fara í 
gegnum huga þinn hafa mikil áhrif á hvernig þér 
líður og hvernig þú hugsar, og munu á endanum 
slökkva vonina. Haltu slíkum hugsunum í 
skefjum á meðvitaðan hátt og endurstilltu 
hugsun þína.

2. Einblíndu á það sem vel gæti farið. Forðastu 
þráhyggjukenndar hugsanir um hvað gæti farið 
úrskeiðis. Með því að nýta orku þína í það sem 
vel getur farið, ertu að gefa sköpunargáfu þinni 
rými til að vaxa og þú kemst nær því að finna 

lausnir á vandamálunum.

3. Færðu þig nær öðru fólki sem á von í hjarta 
og verðu tíma með því. Von þeirra er smitandi! 
Leitaðu eftir því góða sem aðrir eru að gera og 
nýttu það sem innblástur í það sem þú ert að 
gera. Spurðu þá spurninga og tileinkaðu þér 
viðhorf þeirra.

4. Gefðu þér tíma til að fara yfir stöðuna. Rifjaðu 
upp í huga þínum árangur, hindranir sem þú 
sigraðist á og þá vegferð sem þú hefur valið. Að 
minnast alls þess sem þú hefur þegar afrekað 
getur oft á tíðum gefið þér það hugrekki og trú 
sem þú þarfnast til að halda áfram veginn.

5. Hjálpaðu öðrum að breyta hugsunarhætti sínum. 
Gefðu þér tíma til að opna augu þeirra fyrir 
heildarsýninni og útskýra fyrir þeim möguleika 
þeirra. Hlustaðu á sögur sem veita innblástur og 
deildu þeim með öðrum.

Munið: Hugsanir okkar verða að 
athöfnum, athafnir að venjum, og 

venjur að hlutskipti okkar. 

Gefðu sjálfum þér einkunn 
á skalanum 1 til 10.

Af hverju gafstu þér þessa 
einkunn? 

Hver væri ágóði þess að fá 
hærri einkunn?

Hvern þekkirðu sem hefur 
þetta gildi að leiðarljósi og 
hvað er það í fari hans eða 
hennar sem gefur það til 

kynna? 

Gerðu áætlun sem þú munt 
framkvæma í dag með það 

í huga að rækta tiltekið 
gildi. 

Gátlisti fyrir daglegan lestur 
í tengslum við tiltekið gildi. M Þ M F F L S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hvað?
Hvenær?
Með hverjum?

SJÁLFSMATSKÖNNUN
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A Facilitator learns how to implement the RoundTable™ 
Metholoogy in a personal or not-for-profit setting to impact 
friends, family and colleagues to bring incremental change. 
A Facilitator is not a teacher or trainer, but someone with a 

desire to change themselves and facilitate change in others. 
This entry level training will give you the tools you need to bring 

transformation to your circle of influence.

Transformational
RoundTable™
Trainings

Become a Specialist [Training]

Facilitator [Training]

LEADER
Values-Based Leadership

Small, intentional daily choices build on each other and add up to big 
change. We live and lead in the benefit or consequence of our decisions. 
Join trainers and speakers Mike Poulin, Dawn Yoder and Bernie Torrence 
as they have the crucial conversations that expose the simple truths and 
life application of «values-based leadership». If you are a leader, aspire to 
be a leader or desire personal growth, we welcome you to join us!

www.globalpriority.org
info.globalpriority@gmail.com

Available on your favorite podcast app.

A Transformation Specialist training empowers you with 
the tools you need to become part of a movement of 

world changers impacting the nations with values-based 
leadership. Receive indepth training on Generational 

Communication, Measuring Personal Growth, The 3R›s of 
How to Change a Culture, become a Master Facilitator who 

trains others, and much more!

LIVING LIKE A
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