
 

www.HeartWorks.gr 

Να αγαπιέμαι / να εισπράττω αγάπη από τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους  

Οικογένεια / να έχω μια ευτυχισμένη, αγαπημένη οικογένεια 

Αυτοπαραδοχή / να αποδεχτώ τον εαυτό μου όπως είναι 

Ανεξαρτησία / να μην εξαρτώμαι από τους άλλους 

Υγεία / να είναι σωματικά καλά και υγείας 

Ευελιξία / να προσαρμόζομαι εύκολα στις νέες συνθήκες 

Ενθουσιασμός / να έχω μια ζωή γεμάτη συγκινήσεις και κίνητρα 

Εσωτερική γαλήνη  να διαθέτω προσωπική γαλήνη 

Θέλημα Θεού / να αναζητώ και να υπακούω στο θέλημα τυ Θεού 

Ευγένεια / να είμαι προσεκτικός με τους άλλους 

Μονογαμία / να έχω μια στενή γεμάτη αγάπη σχέση 

Ευχαρίστηση / να νοιώθω καλά 

Ταπεινότητα / να είμαι μετριόφρων και ταπεινός 

Αυθεντικότητα / να ενεργώ με τρόπο που να με εκφράζει 

Έρωτας / να έχω ένα δυνατό συναρπαστικό έρωτα στη ζωή μου 

Έλεγχος / να είμαι επαρκής στις καθημερινές μου δραστηριότητες 

Αυτονομία / να είμαι αυτοδιάθετος και ανεξάρτητος 

Επίγνωση / να ζω συνειδητά και με επίγνωση του παρόντος 

Πρόκληση / να αναλαμβάνω δύσκολα καθήκοντα και προβλήματα 

Αφοσίωση / να είμαι πιστός και αληθινός στις σχέσεις μου 

Δεκτικότητα / να είμαι ανοικτός σε νέες εμπειρίες, ιδέες και επιλογές 

Ανεκτικότητα / να αποδέχομαι και να σέβομαι όσους είναι διαφορετικοί από εμένα 

Συνέπεια / να είμαι συνεπής ως προς τις απόψεις και τις πεποιθήσεις μου 

Αυτοεκτίμηση / να νοιώθω καλά με τον εαυτό μου  

Τιμιότητα / να είμαι τίμιος και ειλικρινής 

Αποδοχή / να είμαι αποδεκτός όπως είμαι 

Αρετή / να ζω μια ηθικά αγνή και εξαιρετική ζωή 
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Αξιοπιστία / να είμαι φερέγγυος και αξιόπιστος 

Ασφάλεια / να είμαι ασφαλής 

Φιλία / να έχω στενούς υποστηρικτικούς φίλους 

Οικειότητα / να μοιράζομαι τις πιο ενδόμυχες εμπειρίες μου με τους άλλους 

Περιπέτεια / να έχω καινούριες και συναρπαστικές εμπειρίες 

Εξέλιξη / να συνεχίσω να αλλάζω και να εξελίσσομαι 

Αυτογνωσία / να έχω βαθειά και ειλικρινή κατανόηση του εαυτού μου 

Σεξουαλικότητα / να έχω ενεργή και ικανοποιητική σεξουαλική ζωή 

Χιούμορ / να βλέπω τη χιουμοριστική πλευρά του εαυτού μμου αλλά και του κόσμου 

Δέσμευση / να κάνω μακροχρόνιες, ουσιαστικές σχέσεις 

Αυτοέλεγχος / να έχω πειθαρχεία στις πράξεις μου 

Ελπίδα / να διατηρώ θετική και αισιόδοξη στάση 

Σταθερότητα / να έχω αρκετή σταθερότητα στη ζωή μου 

Να αγαπώ / να δίνω αγάπη στους άλλους 

Συγχώρεση / να συγχωρώ τους άλλους 

Ευθύνη / να παίρνω και να εκτελώ υπεύθυνες αποφάσεις 

Πάθος / να έχω βαθειά συναισθήματα για ιδέες, δραστηριότητες ή ανθρώπους 

Οργάνωση / να έχω μια ζωή με σωστή οργάνωση 

Σκοπός / να έχω νόημα και σκοπό στη ζωή μου  

Γενναιοδωρία / να δίνω αυτό που έχω στους άλλους 

Φροντίδα / να νοιάζομαι και να φροντίζω τους άλλους 

Καθήκον / να εκπληρώνω τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μου 

Ελεύθερος χρόνος / να διαθέτω χρόνο για να χαλαρώνω και να διασκεδάζω 

Εργατικότητα / να δουλεύω σκληρά και αποτελεσματικά για τα καθημερινά μου καθήκοντα 

Δημοτικότητα / να αρέσω σε άλλους ανθρώπους 

Γνώση / να μαθαίνω και να προσφέρω πολύτιμές γνώσεις 

Πνευματικότητα / να εξελίσσομαι και να ωριμάζω πνευματικά  
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Ενδιαφέρον / να φροντίζω τους άλλους 

Επιτυχία / να έχω σημαντικά επιτεύγματα  

Λογική / να καθοδηγούμαι από τη λογική 

Ελκυστικότητα / να διαθέτω φυσική ομορφιά 

Εξυπηρετικότατα / να βοηθώ τους άλλους 

Διατήρηση μέτρου / να αποφεύγω τις υπερβολές και να βρίσκω τη χρυσή τομή 

Συνεισφορά / να συνεισφέρω διαρκώς στον κόσμο 

Αλλαγή / να έχω μια ζωή γεμάτη αλλαγές και επιλογές 

Ρεαλισμός / να βλέπω και να ενεργώ ρεαλιστικά και πρακτικά  

Άνεση / να έχω μια ευχάριστη και άνετη ζωή  

Ομορφιά / να εκτιμήσω την ομορφιά που υπάρχει γύρω μου 

Διασκέδαση / να παίζω και να διασκεδάζω 

Συνεργασία / να συνεργάζομαι με τους άλλους 

Δημιουργία / να έχω καινούριες και πρωτότυπες ιδέες 

Δικαιοσύνη / να ενισχύω τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση για όλους 

Συμπόνια / να νοιώθω και να δρω με ενδιαφέρον για τους άλλους 

Φήμη / να είμαι αναγνωρίσιμος 

Φυσική κατάσταση  / να είμαι σωματικά δυνατός και σε καλή κατάσταση 

Παγκόσμια ειρήνη / να αγωνίζομαι για την προώθηση της ειρήνης στον κόσμο 

Εξυπηρέτηση / να εξυπηρετώ τους άλλους 

Απλότητα / να ζω απλά έχοντας ελάχιστες ανάγκες  

Μοναχικότητα / να έχω χρόνο και χώρο για να μένω μόνος μου 

Εξουσία / να ελέγχω τους άλλους 

Πλούτος / να έχω πολλά χρήματα 

Αντικομφορμισμός / να αμφισβητώ τις αρχές και τους κανόνες 

Παράδοση / να ακολουθώ τα αξιόλογα πρότυπα του παρελθόντος 

Εξουσία / να έχω τον έλεγχο και να είμαι υπεύθυνος για τους άλλους 
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Οικολογία / να ζω αρμονικά με το περιβάλλον 

Ρίσκο / να ρισκάρω και να διακινδυνεύω 

 


