
1. Opisz swoje najważniejsze
doświadczenie, w  którym  czułeś tzw.
flow .  Co robiłeś?  Jakie wartości były

wtedy dla Ciebie ważne?
2. Pomyśl o  tym, kiedy byłeś sfrustrowany
lub zły: Co się wtedy działo? Jakie wartości
były wtedy przez Ciebie tłumione?
3. Jakie aktywności sprawiają, że  czujesz
w nich pasję, które przynoszą Ci prawdziwą
radość z uczestniczenia w nich?
4.   W oparciu o jakie zasady podejmujesz
najważniejsze decyzje, na czym bazujesz?
5. Jakie rzeczy, jeśli zostałyby Ci odebrane,
uczyniłyby Twoje życie nie do zniesienia?

Jeśli Twoje osobiste wartości nie są zgodne 
z wartościami Twojej organizacji -  
zidentyfikuj rozbieżności i utwórz plan 
działania:
1. Poszukaj pracy o większej zgodności 
Waszych wartości.
2. Popatrz na te rozbieżności, jako okazję 
do dalszego rozwoju w swoim własnym 
przywództwie i pomóż w rozwoju 
Twojej firmy. Jeśli widzisz potencjał, aby 
firma mogła się rozwijać - rozmawiaj o tym 
w Twojej organizacji.

1. Co jest najważniejsze dla Twojej firmy?
2. W co Twoja firma inwestuje swoje
główne zasoby, na co skierowany jest jej
główny focus?
3. Kiedy Twoja organizacja czuje się
najbardziej efektywna, sprawna, skuteczna?
4. Jakie główne działania, będzie realizować
Twoja firma? 
5. Jakie wartości są kluczowe dla Twojego
środowiska pracy?  
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