
  
AANTREKKELIJK ZIJN 

 
fysiek aantrekkelijk zijn 
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ACCEPTATIE  

 
geaccepteerd worden  

zoals ik ben     
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ACCURAATHEID 

  
precies zijn in mijn meningen  

en opvattingen  
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ALLEEN ZIJN 

 
tijd en ruimte vinden om alleen 

te zijn  
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AUTONOMIE 

 
zelfstandig en onafhankelijk zijn 
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AVONTUUR BELEVEN 

 
nieuwe, opwindende 

ervaringen opdoen 
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BESCHEIDENHEID 

 
extremen vermijden en het  

juiste midden zoeken  
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BESCHERMING BIEDEN 

 
degenen die ik liefheb bescher-

men en veiligheid bieden 
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BETEKENIS HEBBEN  

VOOR ANDEREN 
een blijvende bijdrage leveren 

aan de wereld  
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BETROUWBAARHEID  

 
deugdelijk en geloofwaardig zijn 
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COMFORTABEL LEVEN 

 
een plezierig en comfortabel 

leven leiden 
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COMMITTMENT AANGAAN 

 
langdurende, betekenisvolle 

taken op me nemen 
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COMPLEXITEIT TOEJUICHEN 

 
de gecompliceerdheid van het 

leven omarmen 
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CREATIVITEIT  

 
nieuwe dingen maken en  

ideeën hebben 
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DANKBAARHEID 

 
dankbaar en prettig-tevreden 

met wat ik heb 
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DAPPERHEID 

 
moedig en sterk zijn bij tegenslag 
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DE KOST WINNEN 

 
geld inbrengen en zorgen voor 

mijn gezin 
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DEUGDELIJKHEID 

 
een moreel zuiver en 

voortreffelijk leven leiden 
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DIENSTBAARHEID 

 
hulpvaardig en beschikbaar  

zijn voor anderen 
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DOELGERICHTHEID 

 
richting en betekenis geven  

aan mijn leven 
     

©Ekklesia Advies, advies@ekklesia.nl 

 
ECHTHEID 

 
me gedragen zoals ik  

werkelijk ben 
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EENVOUD 

 
een eenvoudig leven leiden,  

met minimale behoeften 
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EERLIJKHEID 

 
eerlijk en waarheidsgetrouw zijn 
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ERBIJ HOREN 

 
het gevoel hebben betrokken 

te zijn, erbij te horen 
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FIT ZIJN 

 
lichamelijk fit en krachtig zijn 
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FLEXIBEL ZIJN 

 
me makkelijk aanpassen  

aan nieuwe situaties 
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GELIEFD ZIJN 

 
geliefd worden door  

mijn naasten 
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GELIEFD ZIJN 

 
bereid zijn tot geven en nemen bij 

streven naar overeenstemming 
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GEVEN EN NEMEN 

 
anderen aansturen 
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GEZINSLEVEN KOESTEREN 

 
een vrolijk en liefdevol gezin 

hebben 
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GEZONDHEID 

 
lichamelijk gezond en wel zijn 
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GODS WIL DOEN 

 
de wil van God zoeken  

en gehoorzamen 
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GULHEID 

 
met anderen delen wat ik heb 
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HOFFELIJKHEID  

 
rekening houden met en beleefd 

zijn voor anderen 
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HOOP KOESTEREN 

 
een positieve en optimistische 

kijk hebben  
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HUMOR 

 
de humoristische kant zien van 

mijzelf en van de wereld 
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IETS PRESTEREN 

 
belangrijke prestaties leveren 
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IETS VERBEELDEN 

 
dromen hebben en 

mogelijkheden zien 
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INNERLIJKE VREDE 

 
innerlijke vrede ervaren 
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INTEGRITEIT 

 
dagelijks leven in overeen-

stemming met mijn waarden 
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INTELLIGENTIE 

 
mijn geest scherp en actief 

houden 
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INTIMITEIT 

 
mijn meest persoonlijke 

ervaringen delen met anderen 
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KENNIS OPDOEN 

 
leren en bijdragen aan 

waardevolle kennis 
     

©Ekklesia Advies, advies@ekklesia.nl 

 
KUNST BEMINNEN 

 
van kunst genieten of haar 

beoefenen 
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LEIDERSCHAP 

 
leiding geven aan anderen en 

inspireren 
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LIEFHEBBEN 

 
fysiek aantrekkelijk zijn 
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MACHT 

 
controle uitoefenen over 

anderen 
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MEDELEVEN TONEN 

 
meevoelen en handelen uit  

zorg voor anderen 
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MILIEUBEWUSTZIJN  

 
in harmonie met het  

milieu leven 
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MINDFULNESS 

 
bewust en mindful in het  

hier en nu leven 
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MONOGAMIE 

 
een hechte liefdesrelatie  

hebben  
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MUZIEK BELEVEN 

 
van muziek genieten of  

zelf maken 
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NEDERIGHEID 

 
ingetogen en niet  

veeleisend zijn 
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NIEUWHEID OPZOEKEN 

 
een leven leiden vol 

verandering en variatie 
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NIEUWSGIERIGHEID 

 
nieuwe dingen zoeken,  

ervaren en leren 
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NONCONFORMITEIT  

 
gezag en normen kritisch aan  

de orde stellen  
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ONAFHANKELIJKHEID 

 
vrij en onafhankelijk zijn  

van anderen 
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ONDERSTEUNING BIEDEN 

 
anderen aanmoedigen  

en steunen 
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ONTSPANNING NEMEN 

 
tijd nemen om te ontspannen  

en te genieten  
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OPEN STAAN 

 
open staan voor nieuwe erva- 

ringen, ideeën en mogelijkheden 
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ORDELIJKHEID 

 
geordend en georganiseerd 

leven 
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PASSIE 

 
sterke gevoelens hebben over 

ideeën, activiteiten of mensen 
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PATRIOTISME 

 
mijn vaderland liefhebben, 

dienen en beschermen 
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PLEZIER ERVAREN 

 
mezelf goed voelen 
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PLICHTSGETROUWHEID 

 
mijn taken en plichten vervullen 
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POPULARITEIT 

 
door veel mensen aardig 

gevonden worden 
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PRAKTISCH ZIJN 

 
praktisch, zorgvuldig en 

verstandig ingesteld zijn 
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RATIONALITEIT 

 
me laten leiden door rede, logica 

en evidentie 
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REALISME 

 
realistisch en praktisch 

waarnemen en doen  
     

©Ekklesia Advies, advies@ekklesia.nl 

  
AANTREKKELIJK ZIJN 

 
bijdragen aan een eerlijke en 

gelijke behandeling 
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AANTREKKELIJK ZIJN 

 
fysiek aantrekkelijk zijn 
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AANTREKKELIJK ZIJN 

 
fysiek aantrekkelijk zijn 
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AANTREKKELIJK ZIJN 

 
bijdragen aan een eerlijke en 

gelijke behandeling van iedereen 
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RIJKDOM 

 
veel geld bezitten 
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RISICO’S NEMEN  

 
kansen pakken en risico’s nemen 
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ROEM VERWERVEN  

 
bekend zijn en erkend worden 
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ROMANTIEK  

 
een intense en opwindende 

liefde in mijn leven hebben 
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SAMENWERKEN  

 
samenwerken met anderen 
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SCHOONHEID WAARDEREN 

 
schoonheid om me heen 

waarderen 
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SEKSUALITEIT BELEVEN 

 
een actief en bevredigend 

seksleven hebben  
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SPANNING ERVAREN  

 
een leven leiden vol spanning en 

sensatie 
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SPIRITUALITEIT  

 
spiritualiteit zoeken en 

ontwikkelen 
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STABILITEIT  

 
een stabiel leven leiden 
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TOEWIJDING  

 
zorgvuldig en plichtsgetrouw  

zijn in alles wat ik doe 
     

©Ekklesia Advies, advies@ekklesia.nl 



  
TOLERANTIE 

 
mensen die anders zijn dan ik 

accepteren en respecteren 
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TRADITIES HOOGHOUDEN 

 
navolgen van gerespecteerde 

gewoonten uit het verleden 
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TROUW 

 
loyaal en eerlijk zijn in relaties 
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UITDAGING ZOEKEN  

 
moeilijke taken of problemen op 

me nemen 
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VAKMANSCHAP 

 
competent zijn in alledaagse 

activiteiten  
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VEILIGHEID ERVAREN 

 
veilig en beschermd zijn 
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VERANTWOORDELIJKHEID 

 
verantwoord beslissingen nemen 

en uitvoeren 
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VERGEVINGSGEZINDHEID 

 
vergevingsgezind zijn voor 

anderen  
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VLIJT 

 
hard werken en mijn taken goed 

uitvoeren 
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VRIENDSCHAP  

 
vertrouwde, steunende  

vrienden hebben  
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VRIJHEID HEBBEN  

 
vrij zijn van onredelijke 

voorwaarden en beperkingen  
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VROLIJKHEID 

 
spelen en plezier maken 
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WERELDVREDE  

 
werken aan de wereldvrede 
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ZELFAANVAARDING 

 
mijzelf aanvaarden zoals ik ben  
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ZELFACHTING 

 
me goed voelen over mezelf 
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ZELFCONTROLE 

 
me gedisciplineerd gedragen 
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ZELFKENNIS 

 
een diepgaand en eerlijk begrip 

hebben van mezelf 
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ZELFONTPLOOIING 

 
blijven veranderen en groeien  
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ZORGEN VOOR 

 
zorgzaam zijn voor anderen 
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