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Du tænker
over tingene

Opfindsomhed
Du er nysgerrig på, om noget kan gøres på en
anderledes eller smartere måde? Du får ofte nye
idéer.

Du tør være
dig selv

Mod
Du tør godt kaste dig ud i nye udfordringer.
Du siger din mening og tør stå fast på den.

Du er noget
for andre

Nærvær
Det betyder meget for dig at være tæt på
mennesker, du holder af. Du knytter tætte bånd
med mennesker i din nærmeste omgangskreds.

Du tænker
over tingene

Nysgerrighed
Du stiller mange spørgsmål og vil gerne fordybe
dig. Du vil gerne vide en masse om meget.

Du tør være
dig selv

Vedholdenhed
Du arbejder hårdt for at nå dine mål. Når du går i
gang med noget, så gør du det færdigt - også når
det bliver svært.

Du er noget
for andre

Omsorg
Når folk omkring dig har brug for hjælp, kan de
regne med dig. Du er hjælpsom, og du lytter både
til dine venners gode og mindre gode historier.

Du tænker
over tingene

Åbenhed og kritisk tænkning
Du sætter dig ind i tingene, så du kan se det fra
forskellige vinkler, før du siger din mening.

Du tør være
dig selv

Ærlighed
Du gør sjældent noget, der går imod dine værdier,
og du synes, det er vigtigt at tale sandt.

Du er noget
for andre

Social intelligens
Du er god til at sætte dig i andres sted og forstå
dem. Dine venner føler sig godt tilpas i dit selskab,
og de føler sig set og hørt.

Du tænker
over tingene

Videbegær
Du elsker at lære nye ting – både ved at se, lytte,
røre og gøre tingene. Både i skolen og i fritiden
suger du viden til dig.

Du tør være
dig selv

Begejstring
Når du bliver optaget af noget, går du all in på det.
Du er fuld af energi og gå-på-mod.

Verden er
større end dig

Påskønnelse
Du ser det smukke i dine omgivelser og fortæller
om det. Det kan være en flot naturoplevelse, en
smuk bygning eller en fed designet bil.

Du tænker
over tingene

Visdom
Dine venner går ofte til dig efter gode råd, for du er
nemlig god til at tænke tingene på en anderledes
måde.

Du tænker på
fællesskabet

Samarbejde
Din familie og dine venner kan regne med dig, når
der er opgaver, der skal løses. Du er god til at få
gruppearbejde til at fungere og nyder fællesskaber.

Verden er
større end dig

Taknemmelighed
Du værdsætter både små og store ting i livet, og du
fortæller andre om det. Folk omkring dig ved, at de
betyder noget for dig.

Du er
disciplineret

Beskedenhed
Du hviler i dig selv, og du ønsker ikke at prale eller
spille klovn for at få opmærksomhed.

Du tænker på
fællesskabet

At være fair
For dig er det meget vigtigt, at andre bliver
behandlet fair – også selvom du ikke
nødvendigvis mener det samme som dem.

Verden er
større end dig

Optimisme
Du ser positivt på livet – også selvom tingene ikke
altid går din vej. Du ser lyst på fremtiden og tænker,
det nok skal blive godt.

Du er
disciplineret

Omtanke
Du tænker, før du taler, og du overvejer
konsekvenserne, før du handler. Du tænker tingene
grundigt igennem og træffer oftest fornuftige valg.

Du tænker på
fællesskabet

Lederevner
Du tager ofte styringen i en gruppe og får alle
deltagere inddraget. Andre lytter til dig og er tit
med på dine idéer.

Verden er
større end dig

Humor
Du tager ikke alting så bogstaveligt men er i stedet
god til at se tingene fra en skæv vinkel og få andre
til at smile med dig.

Du er
disciplineret

Selvkontrol
Du har selvdisciplin, og det betyder, at fornuften
ofte vinder over lysten. Du ved, at følelser til dels
kan styres af dig selv.

Du tænker på
fællesskabet

Tilgivelse
Du ved, at alle begår fejl, og du er åben for, at der
kan være en forklaring på, hvorfor nogle mennesker
handler, som de gør. Hos dig får alle en ny chance.

Verden er
større end dig

Spiritualitet
Du tænker, du er en del af noget større. Du er åben
for, at der ikke kun er én mening med livet.

