
Mitä  universalismi tarkoittaa Sinun vahvuuksiesi kannalta! 
 

Arvostus ja kauneus ja huippuosaamisen: Sinä olet yksi niistä ihmisistä, jotka pysähtyy 

ihmettelemään olemassaolon kauneutta ja kaikkea kaunista ympärilläsi ja arvostat taitoa ja 

huippuosaamista, joihin pyrit itsekin.  

 

Kiitollisuus: Olet hyvin selvillä kaikista hyvistä asioista, joita tapahtuu sinulle ja et koskaan ota niitä 

itsestäänselvyytenä. Lisäksi otat aikaa ilmaista kiitoksesi ja arvostat hyvyyttä toisissa. 

 

 Toiveikkuus:  Toiveikas tulevaisuuskuva ohjaa tekojasi ja teet työtä menestyksesi  sinnikkäästi. 

Tiedät, että jos asettaa tavoitteita ja tekee  töitä tavoitteiden saavuttamiseksi, niin hyviä asioita alkaa 

tapahtua elämässäsi. 

 

Henkisyys:  Olet  tietoinen omasta asemastasi tässä maailmassa ja tiedostat olevasi osa suurempaa 

järjestelmää. Tämä tietoisuus tuo lohtua elämääsi. Tämä tietoisuus  muokkaa uskomuksiasi ja 

vastuutasi, jotka vaikuttavat päivittäisiin toimiisi. 

 

Anteeksianto: Jos olet kokenut,  vääryyttä voit antaa anteeksi. Se on Sinulle ainutkertainen 

mahdollisuus, joka ohjaa asenteitasi.  Anteeksi antamalla tarjoat toiselle ihmiselle uuden 

mahdollisuuden.  

 

Huumori:  Haluat ja osaat nauraa ja saada toiset nauramaan ja hymyilemään.  Leikillinen 

elämänasenne kuuluu huippuosaamisten joukkoon.  Huumori tuo näkyviin elämän valoisan puolen. 

 

Innostus:  Olet energinen, eloisa ja intohimoinen. Voit herätä ja etsiä toimeliaisuutta jokainen päivä. 

Innostunut heittäytyminen hyviin asioihin ja tukeutuminen vahvuuksiin  tuottavat onnellisuuden 

jokaiselle hetkelle. 



Rohkeus ja sinnikyys:  
 urhoollisuus  

 toiminnallisuus  

 sinnikkyys  

 eheys  

 rehellisyys  

 aitous  

 innostus  

Oikeudenmukaisuus 
 kansalaisuus  

 uskollisuus  

 ryhmätyö  

 oma pääoma  

 oikeudenmukaisuus  

 johto  

Rakkaus ja nöyryys  
 läheisyyttä  

 vastavuoroinen kiinnitys  

 ystävällisyys  

 anteliaisuus  

 sosiaalinen älykkyys  

 henkilökohtainen 

älykkyys  

 tunneäly 

Maltillisuus, itsehillintä  
 anteeksianto  

  armo  

 vaatimattomuus  

 nöyryys  

 varovaisuus  

 varovaisuus  

 Itsehillintä, itsesääntely  

Viisautta ja tietoa:  
 uteliaisuus  

 rakkaus oppiminen  

 tuomio  

 kriittinen ajattelu  

 avarakatseisia  

 näkökulma  

Henkisyys  
 kunnioitus  

 ihmettelevyys 

 kauneuden arvostus 

 kiitollisuus  

 toiveikkuus 

 optimismi  

 ennakkoluulottomuus 

 leikkimielisyys  

 huumori  

 päämäärällisyys 

 usko  

 uskonnollisuus  

Universaalit 

hyveet ja 

vahvuudet 



Tilannetaju 

Näkemys 

Rohkeus 

Sinnikkyys 

Rehellisyys 

Ystävällisyys 

Rakastavuus 

Kansalaisuus 

Reiluus 



Itsehillintä 

Kaukonäköisyys 

Nöyryys 

Kauneus 

Kiitollisuus 

Toiveikkuus 

Hengellisyys 

Anteeksian- 
tavaisuus 

Huumori 

Antaumuk- 
sellisuus 


