
ČEMU SLUŽIJO VREDNOTE
Vrednote lahko primerjamo z DNK-jem, 
kjer nastajajo naši dnevni vzorci 
vedenja. S pomočjo prepoznavanja 
vrednot, lahko tako veliko bolje vplivamo 
na naše vedenje kot s prepoznavanjem 
potreb ali nevarnosti. Največja vrednost 
poznavanja naših vrednot je v jasnosti in 
osredotočenosti vaše misli ter posledič-
no vašega delovanja. Raziskovanje vaših 
vrednot vas bo vodilo k izboljšanju vaših 
rezultatov na področjih, ki so za vas res 
pomembna. 
Vrednote določajo, kako boste preživeli 
svoj čas tukaj in zdaj in si torej določili 

svoje prioritete. Prioritete si v življenju 
določamo iz dveh glavnih razlogov.
Prvi razlog je zagotovo v tem, da je naš 
čas omejen. Ko enkrat zapravimo dan, 
je ta izgubljen za vedno. Lahko zasluži-
mo več denarja, izboljšam našo fizično 
kondicijo, ponovno vzpostavimo in 
popravimo uničeno medosebno 
razmerje, ne moremo pa »popraviti« 
včerajšnjega dne. Če bi imeli neskončno 
zalogo časa, vrednote ne bi imele 
velikega pomena. Če pa cenimo naše 
umrljivo življenje, potem je logično, da 
vanj »dobro« investiramo. Kaj pomeni za 
vas » dobro«, ni nujno dobro tudi za 

drugega, zato o tem temeljito razmislite 
in si postavite vaš ideale.
Drugi razlog za poznavanje naših 
vrednot in postavljanje prioritet pa je 
nagnjenost ljudi k nekonsistentnosti pri 
izrabi časa in energije. Veliko ljudi se 
ujame v pasti, da vsak dan živi drugačne 
prioritete. Tako izgubljamo fokus in 
energijo, vse skupaj pa se manifestira v 
slabih rezultatih. Kar predstavljate si 
letalo, ki leti tja, kamor ga veter nosi. 
Takšen let bi bil nadvse stresen, kdo ve, 
če bi sploh uspešno pristalo. 
Omejen čas in nizek indeks konsisten-
tnosti naslavljata na nas potrebo po 

zavestnem življenju v skladu z našimi 
vrednotami. Vrednote v življenju 
delujejo kot kompas, ki nam pomaga, da 
se dan za dnem pomikamo v smeri 
naše definicije dobrega življenja. 
»Dobro« je naš ideal in bolj kot se 
pomikamo k njemu, bolj bomo srečni v 
življenju, četudi našega ideala nikoli ne 
bomo dosegli.
Večino rezultatov našega življenja namreč 
vselej spremljamo na kontinumu. Morda 
ni konsenza o tem, ali je dobro biti 
poročen ali ne, zagotovo pa obstaja 
soglasje o tem, da so naše zdravje, 
finančno stanje, medosebni odnosi ... 
lahko boljši ali slabši in zdi se razumsko, 
da je bolje imeti več zdravja, sreče, 
ljubezni, notranjega miru ..., kot manj. 
Vsakdo pa ima svoj kontinum; dobro 
zdravje je nekomu zelo pomembno, 
drugemu pa morda ne pomeni vsega v 
življenju. Nekomu vse na svetu pomeni 
dobra fizična kondicija in mišičasto telo, 
drugemu pa to ni kaj dosti mar. Vsakdo 
si torej izbere svojo pot, svoj let z 
letalom. Na kontinumu vrednot se tudi 
dolžina leta razlikuje. Če želite izgubiti 5 
kg, bo vaš let krajši kot v primeru, da 
ste si zadali shujšati za 15 kg. Če želite 
postati milijonar, pa ste trenutno 
povsem brez denarja, bo vaš let 
občutno daljši, kot če že imate dobro 
finančno osnovo, ki vam omogoča 
investiranje. Ne glede na dolžino 
potovanja pa je pomemben proces v 
katerem prepoznavamo in živimo naše 
vrednote.

PROCES OBLIKOVANJA VREDNOT
Življenje v skladu z vrednotami je 
proces, ki najprej zahteva, da si 
oblikujemo lastno hierarhijo vrednot. V 
tem sestavku bi vas rada popeljala 
skozi ta proces, pri čemer pa vas želim 
posvariti, da bo to zahtevalo kar nekaj 
vašega časa. Če torej trenutek, ko to 
berete, ni najbolj primeren za to, vas 
vabim, da si prispevek ob bolj primer-
nem času ponovno preberete in 
poglobite v proces oblikovanja hierarhi-
je vrednot. Od vas bo zahteval nekaj 
miselnega napora in več časa kot pri 
lahkotnem branju. Če ste pripravljeni, 
vas vabim, da si vzamete svinčnik in 
papir ter greste na potovanje v mojem 
spremstvu. 
Proces oblikovanja vrednot se sestoji iz 
več zaporednih stopenj. 

1. Stopnja: Izzovite vaše vrednote
Da, prav ste prebrali. Najprej je treba naše 
vrednote zbezati na plan. Ob tem naj 
razkrijem pomembno pravilo, ki pravi, da 
ni ne dobrih ne slabih vrednot. So le 
različne vrednote. Četudi imate o 
določenih vrednotah kot je npr. agresiv-
nost, negativno mnenje, so to še vedno 
vrednote, ki so lahko vam ali komu 
drugemu pomembne in nekomu lahko 
omogočajo materialno preživetje (npr. 
poklicnemu boksarju) ali mu dajejo 
potrebno čustveno stabilnost oz. določajo 
njegovo osebno etiko. V prvi stopnji je 
pomembno le to, da jih prepoznate in o 
njih ne sodite. Vzemite svinčnik in podajte 
10-15 odgovorov na naslednje vprašanje 
(poglejte spodnjo tabelo): 

Vodijo nas vrednote
Kaj za vas predstavlja uspeh? Kako bi ga definirali? Ste uspešni v življenju? 
Ste zadovoljni s svojim delom? Zna vaš vodja osmisliti vaše delo?
In še: Je sreča posledica pravilnega postavljanja osebnih, družinskih in delovnih ciljev? 
Ne glede na to, kako ste odgovorili na zgornja vprašanja, so prav vsa povezana z našimi 
vrednotami, ki določajo, kaj je za nas pomembno in so hkrati gibalo našega vedenja. 
DR. DANIJELA BREČKO

KAJ JE ZAME V ŽIVLJENJU ZARES POMEMBNO?

Primer: (1) Uspešna kariera. (2) Trdno zdravje.

Nato pa iz teh kratkih stavkov izluščite 
ključno vrednoto kot npr. v zgornjih 
primerih:
(1) uspeh in (2) zdravje. Skrajšajte vaš 
odgovor na eno besedo. 
Naj vas pri tem ne skrbita dolžina 
seznama ali vrstni red. Dovolite vašim 
možganom, da »zapišejo« vse, kar jim je 
zares pomembno. Tako boste dobili 
seznam vaših najpomembnejših 
vrednot. Če sta kateri zelo podobni, jih 
lahko združite v eno. 
Navajam primer mojega klienta, ki je pri 
sebi identificiral naslednje vrednote: 
ljubezen, zabava, sprejetost, učenje, 
zdravje, ugled, denar, hvaležnost, 
avantura, varnost, notranji mir, pošte-
nost, skromnost, prijateljstvo in veselje. 
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2. Stopnja: Razvrstite vrednote po 
pomembnosti
Sedaj pa je čas, da identificirane 
vrednote razvrstite po pomembnosti. 
To je miselno tudi najbolj zahteven 
postopek. Sama pri tem uporabljam 
metodo, da klienta vprašam, katero 
vrednoto bi izbral, če bi lahko izbral le 
eno. Ta je zanj najpomembnejša. In 
tako do konca seznama. Naš seznam 
vrednot potem označimo s številkami 
od 1 (najpomembnejša) do x (najmanj 
pomembna). Primer razvrščenih 
vrednot mojega klienta si lahko 
ogledate spodaj: 

Primer razvrstitve vrednot
1. avantura
2.  učenje
3.  veselje
4.  ugled
5.  denar
6.  zabava
7.  prijateljstvo
8.  poštenost
9.  sprejetost
10.  zdravje
11.  hvaležnost
12.  ljubezen
13.  notranji mir
14.  skromnost
15.  varnost

Zakaj je razvrščanje vrednot tako 
pomembno? Če poznate hierarhijo 
vrednot (svojo ali od koga drugega) in 
če ta osebazares živite v skladu s 
svojimi vrednotami, lahko precej 
natančno predvidite njegovo vedenje. 
Kaj bi rekli za našega klienta glede na 
njegovo razvrstitev vrednot? Za kakšno 
osebo gre? Precej zagotovo je, da daje 
ta oseba učenju in avanturam pred-
nost pred varnostjo, skromnostjo in 
notranjim mirom. Uživa v intenzivnem 
dogajanju. 
Kaj pa bi rekli o osebi, če bi navedla 
vrednote v obratnem vrstnem redu? 
Verjetno bi o njej dobili povsem drugo 
sliko in verjetno bi šlo za osebo, ki bi 
rekla ne vsem situacijam, ki kratijo njen 
dobri spanec in notranji mir. 
Izdelana hierarhija vrednot nam pride 
zelo prav pri zahtevnejših odločitvah v 
našem življenju, saj nam pomaga 
spoznati, čemu se res ne bi odpovedali. 
Toda pozor, lista vrednot, kakorkoli je 
že pomembna za vas, ni nespremenlji-

va. Vi ste lastnik svoje liste, ni ona vaš 
lastnik, kar pomeni, da jo lahko tudi 
spremenite. 

3. Stopnja: Ponovna preučitev 
vrednot
Zakaj bi si sploh kdaj želeli spremeniti 
vaše vrednote? Predvsem takrat, ko 
uvidite, da vas vaše vrednote ne vodijo 
k dobremu življenj oz. kadar se v 
vašem življenju pojavijo novi cilji, ki 
zahtevajo od vas drugačne načine 
vedenja. Tako prepričanja kot vredno-
te lahko namreč v življenju spreminja-
mo. Verjamem, da marsikomu to ni 
všeč ali pa celo dvomi o tem, saj so 
nas celo življenje učili, da so vrednote 
trajna sestavina osebnosti (še pred 15 
leti so to doktrino uradno učili pri 
psihologiji).
Toda samo pomislite, da živite v skladu 
s svojimi trenutnimi vrednotami, pa 
kljub temu ne dosežete vaših ciljev 
oziroma ne dosegate »dobrega« 
življenja? Kaj storite? Še bolj neizprosno 
vztrajate pri svojih vrednotah? Morda. 
Toda, če še vedno ni pravega rezultata? 
Kaj potem pač ne boste npr. nikoli 
izkusili ljubečega odnosa, ali nikoli imeli 
otrok? Nikoli ozdraveli? Nikoli izgubili 
odvečne teže? Nikoli potovali okrog 
sveta?... 
Si predstavljate, da lahko »nikoli« zelo 
hitro zamenjate z »možno je«, če se le 
otresete svojih starih prepričanj in 
znova preučite vrednote ali pa zgolj 
naredite drugačno razvrstitev vrednot, 
takšno, ki vam bo omogočala prestopa-
ti trenutne meje. V času hitrih spre-
memb je priporočljivo, da vsakih 3-6 
mesecev naredite inventuro vaših 
vrednot in jih po potrebi redefinirate. S 
spremembo vaše liste vrednot, boste 
spremenili tudi vaš fokus, vaše vedenje 
ter posledično rezultate. Sprememba 
pa bo nedvomno vodila do povsem 
novih izkušenj. 
Recimo, da ste najvišje na svojo listo 
uvrstili zdravje in ste trenutno v zelo 
dobri fizični kondiciji in zdravi kot dren. 
Kaj menite, da bi se zgodilo, če bi na 
prvo mesto postavili finančni uspeh. 
Verjetno bi še vedno dovolj energije 
vlagali v vzdrževanje zdravja, hkrati pa 
si organizirali dan tako, da bi pridobivali 
denar. In recimo, da bi v tem zelo uspe-
li in prislužili velik količine denarja. Na 
določeni meji, vam verjetno tudi ta 

Danijela Brečko je doktorica znanosti in 
avtorica več kot dvesto strokovnih člankov 
ter sedmih knjig. Hkrati je tudi ustanoviteljica 
Sofosa, inštituta za izobraževalni management. 

vrednota ne bi več izpolnjevala življenja 
in bi lahko na vrh seznama postavili 
vrednoto pomoč drugim. Z nenehno 
inventuro vrednot je posameznik v 
našem izmišljenem primeru prehodil 
zanimivo življenjsko pot od obiskovalca 
fitnesa, preko uspešnega podjetnika do 
filantropista. Si predstavljate, da bi ta 
oseba ves čas vztrajala pri svojih 
prvotnih vrednotah? V tem primeru ne 
bi poznala drugega kot le fitnes centre 
in veliko njenih potencialov bi ostalo 
neodklenjenih. 
Oglejmo si še en primer ženske in 
matere, katere otroci so zapustili 
gnezdo. Ženska je vrsto let na vrh 
seznama svojih vrednot uvrščala 
družino, za katero se je resnično 
razdajala. Toda situacija se je, kot 
marsikaj v življenju, čez noč spremenila, 
otroci preselili daleč stran in te 
vrednote praktično ni mogla več živeti. 
Svetovala sem ji naj znova preuči in 
rangira svoje vrednote. Odkrila je, da 
se želi naučiti nekaj novega in odkrivati 
svoje talente. Na prvo mesto je torej 
postavila učenje in osebno rast. Začela 
se je učiti kitaro in že čez leto dni je 
imela svoj prvi samostojni koncert. Kar 
žarela je od zadovoljstva in odlične 
energije, ob spoznanju, da je odkrila 
svoj nov talent in »nikoli« spremenila »v 
možno« in »uresničljivo«.
Stopnja 4: Sprememba vrednot 
Kako torej spremeniti svoj vrednote? 
Za to lahko uporabite proces treh 
predhodnih stopenj, le da namesto 
vrednot tokrat zapišete cilje, kaj si želite 
doseči v prihodnjem obdobju. Verjetno 
ste se ob tem stavku malo začudili, še 
posebej, če so vas učili (tako kot mene), 
da naši cilj izhajajo iz naših vrednot kot 
trajno nespremenljive sestavine naše 
osebnosti. Osebno pa trdno verjamem, 
da se tudi vrednote da spremeniti in 
predlagam ravno obraten proces. 
Sama sem namreč leta dolgo vztrajala 
pri ustaljenih vrednotah, za katere sem 
verjela takratnim avtoritetam, da se ne 
spreminjajo in pri tem doživela veliko 
frustracij, krivila sebe za neuspehe in 
postala praktično ujetnik svojih 
statičnih vrednot. Nisem bila lastnik 
mojih vrednot, moje vrednote so bile 
lastnik moje osebnosti. 
Sedaj pa si oglejmo ta obraten proces, 
pri čemer najprej podajam nekaj 
primerov iz liste ciljev (1 stopnja):

• Selitev v drugi kraj
• Zmanjšati telesno težo za 10 kg
• Zaslužiti milijon evrov
• Potovati po Južni Ameriki
• Se poročiti
• Govoriti pred množico 10.000 ljudi 
• Preteči maraton
• Skočiti s padalom
• Igrati v filmu
Ko končate z listo ciljev, jih razvrstite po 
pomembnosti (stopnja 2). Kateri so za 
vas najpomembnejši, kateri manj. Če ne 
boste investirali dovolj energije v cilje, ki 
so za vas res pomembni, se le ti ne bodo 
udejanili, za kar boste plačali ceno. 
Morda boste uspeli v karieri, nikoli pa se 
ne boste poročili. Morda se boste 
poročili, nikoli pa dosegli želene fizične 
kondicije. Morda boste postali bogati, 
nikoli pa videli lepot tega sveta ... 
Kar pomislite, kdaj ste si nazadnje zadali 
pomemben cilj. Verjetno je nekaj časa 
predstavljal vašo glavno prioriteto. In v 
tem procesu ste tudi svoje vrednote 
prilagodili (morda tudi nezavedno) temu 
cilju. Sama se spomnim, kako je bilo, ko 
smo se iz stanovanja preselili v hišo. 
Dobrih 6 mesecev pred vselitvijo sem 
nenehno načrtovala vse potrebne 
prenove, postavitev pohištva, vrta ... Po 
vselitvi pa urejanje doma ni bilo več na 
seznamu mojih najpomembnejših 
vrednot, ker za urejanje domačega 
gnezda ni bilo več potrebno toliko 
energije.
Po tem, ko ste razvrstili svoje cilje, 
izberite enega ali dva najvišje na lestvici 
ter skrbno definirajte vrednote, ki bodo 
do teh ciljev vodile (stopnja 3). Spodaj si 
lahko ogledate primer možne povezave 
med ciljem in vrednotami: 
Cilj: Shujšati za 10 kg.
Vrednote, ki podpirajo cilj:
Vrednota 1: Vsakodnevna vadba
Vrednota 2: Samodisciplina (da boste 
redno vadili ter se držali diete)
Vrednota 3: Učenje (da se boste podučili 

Zakaj bi si sploh kdaj želeli spremeniti vaše vred-
note? Predvsem takrat, ko uvidite, da vas vaše 
vrednote ne vodijo k dobremu življenj oz. kadar se 
v vašem življenju pojavijo novi cilji, ki zahtevajo od 

vas drugačne načine vedenja. Tako prepričanja kot vred-
note lahko namreč v življenju spreminjamo.

o zdravem načinu prehranjevanja ter 
zdravi vadbi)
Vsakič, ko boste svoj cilj dosegli, je čas, da 
izberete nov cilj in ustrezno ažurirate 
tudi svojo listo vrednot (stopnja 4). Tako 
človek osebno raste in se preizkuša v 
novih situacijah. 
Obraten proces je možno podkrepiti tudi 
z analogijo našega življenjskega potova-
nja. Če ne veš kam želiš potovati, je vsaka 
pot dobra. Ko pa si izbereš destinacijo, si 
izbereš tudi pravo letalo, da tja tudi zares 
prispeš. Ali drugače povedano; kjer je cilj 
je tudi pot, obratno pa si ne upam trditi, 
prav zagotovo pa vse poti ne vodijo do 
cilja.
Naj povzamem, res je, da vrednote 
usmerjajo naše življenje, toda res je tudi, 
da smo ljudje sami oblikovalci svojih 
vrednot, ki nam služijo za to, da podpira-
jo naše izbrane cilje. Ob tem moramo 
najprej naše prevladujoče vrednote 
prepoznati, razvrstiti po pomembnosti in 
jih vsaj dvakrat letno preveriti, ali nam še 
koristijo ali ne. In če ugotovimo, da nam 
ne, jih lahko spremenimo in prilagodimo 
našim novim življenjskim ciljem. Tako 
postanemo sami gospodar svojega 
življenja in svoje usode.

20 navdihujočih 
predavateljev.

Najprej je treba naše 
vrednote zbezati na 
plan. Pravilo je, da 
ni ne dobrih ne sla-

bih vrednot. So le različne 
vrednote. 
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