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In	  deze	  les	  gaan	  we	  uitzoeken	  welke	  drie	  waarden	  voor	  jou	  het	  allerbelangrijkst	  zijn.	  
Door	  je	  hiervan	  bewust	  te	  worden	  krijg	  je	  meer	  zicht	  op	  de	  achtergrond	  van	  waaruit	  je	  
op	  situaties	  reageert.	  In	  het	  maken	  van	  je	  keuzes	  en	  in	  de	  omgang	  met	  anderen,	  dus	  ook	  
je	  kind(eren).	  
Je	  waarden	  vormen	  zich	  door	  je	  achtergrond,	  jeugd,	  ervaringen	  en	  overtuigingen.	  
Ze	  zijn	  veranderlijk…in	  de	  loop	  van	  je	  leven	  kan	  je	  waarden	  hiërarchie	  er	  telkens	  anders	  
uitzien.	  Ook	  weer	  door	  ervaringen,	  veranderende	  inzichten	  en	  overtuigingen.	  
	  
Ook	  interessant	  is	  de	  vraag	  welke	  waarden	  hiërarchie	  je	  partner,	  de	  medeopvoeder	  van	  
je	  kinderen	  heeft.	  Of	  anderen	  die	  vaak	  bij	  de	  opvoeding	  van	  je	  kind	  zijn	  betrokken.	  
Je	  kunt	  je	  voorstellen	  de	  “top	  drie”	  van	  opa	  en	  oma	  er	  anders	  uitziet	  dan	  die	  van	  jou.	  
En	  ook	  de	  ideeën	  van	  je	  partner	  zouden	  je	  best	  eens	  kunnen	  verrassen.	  In	  mijn	  video	  
geef	  ik	  daar	  ook	  een	  voorbeeld	  van.	  
	  
Ik	  heb	  de	  waardenlijst	  voor	  je	  afgedrukt.	  
Ga	  er	  eens	  mee	  aan	  de	  slag	  om	  te	  ontdekken	  waar	  jij	  in	  het	  leven	  voor	  warm	  loopt.	  
	  
Lees	  de	  lijst	  door	  en	  streep	  aan	  wat	  je	  aanspreekt.	  Misschien	  streep	  je	  er	  wel	  30	  aan	  of	  
meer….	  maakt	  niet	  uit,	  er	  is	  geen	  goed	  of	  fout.	  
Kies	  er	  van	  de	  aangestreepte	  woorden	  10	  uit	  en	  schrijf	  elk	  woord	  op	  een	  afzonderlijk	  
papiertje.	  
Als	  je	  samen	  met	  iemand	  bent	  kun	  je	  die	  ander	  telkens	  een	  papiertje	  met	  zo’n	  woord	  uit	  
je	  gezichtsveld	  laten	  halen.	  Als	  je	  alleen	  bent	  schuif	  je	  telkens	  zelf	  een	  papiertje	  weg.	  Ga	  
door	  tot	  je	  er	  drie	  over	  houdt	  en	  maak	  daar	  je	  “Top	  3”	  van.	  
	  
In	  de	  volgende	  les	  komen	  we	  erop	  terug!	  
Zie	  ik	  je	  bij	  de	  volgende	  les.	  
	  


