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Някои начини за извеждане на ценностите 

 Приятно преживяване (“говорят” утвърдени ценности) 

 Неприятно изживяване (“говорят” накърнени ценности) 

 Какво обичаш да правиш? Защо? Какво ти носи/дава ...? 

 Как обичаш да прекарваш свободното си време? Какво ти дава ...? 

 Ролеви модели: Защо? С какво? По какъв начин? 

 Човек, който те вдъхновява: Защо? С какво? По какъв начин? 

 Дейности, които са ти на сърце: Какво ти дават? Какво ти носят? 

 Любим филм, книга, хобита... (съобразно интересите на клиента): Защо? 

 Човек, с когото ти е приятно да бъдеш: Защо? Какво ти дава? 

 Какво за теб е приятелството? / Как разбираш кой ти е приятели?  

 

Някои въпроси, стимулиращи проявата на ценности 

 Какво искаш? И защо го искаш? 

 Защо това ти е важно?  

 По какъв начин това е важно за теб? 

 Кое е това, което е най-важно за теб [в живота ти / в този момент / по 

отношение на ...]? 

 Какво ти дава това? А какво ти взима? 

 Какъв е подаръкът [в тази ситуация]? 

 Каква е цената, която плащаш? 

 Какво ти харесва в това? А какво не ти харесва в това? 

 Какво обичаш? А какво не обичаш? 

 Как това те кара да се чувстваш? 

 Какво ти “казва” тази емоция? 

 Какво в това е ценно за теб? 
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 Коя е ценността, която е дори отвъд тази ценност? 

 Какво е състоянието, до което желаеш да стигнеш? 

 Кое е това, което те кара да желаеш именно това? 

 Към какво се стремиш? Какво търсиш? 

 Какъв е смисълът, който откриваш / търсиш / намираш? 

 Коя ценност те движи в този момент? 

 Коя ценност “говори” в този момент? 

 Кои твои ценности утвърждаваш в този момент? А кои накърняваш? 

 Какво е чувството, когато утвърждаваш тази ценност? 

 По какъв начин ти се променяш, когато утвърждаваш тази ценност? 

 Когато живееш от мястото на тази ценност, какво се променя за теб? 

 Какво още? 

 


