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Motto:
Ihmisen voimaantumisen,
valtaistumisen ja
mahtavoitumisen etsintä lähentelee
neuroottisuutta, koska niitä etsitään
suunnasta, joka aiheuttaa kärsimystä.

Havahtuminen
Voimaantumistutkimus johti hyveiden ja
vahvuuksien tutkimisen jäljille

Martin E.P.
Seligman
positiivisen
psykologian
perustaja

Christopher
Peterson oli
psykologian
professori
Michiganin
yliopistossa

Katherine K.
Dahlsgaard,
kliininen psykologi
kognitiivisen käyttäytymisterapian,
ahdistuksen ja
pelkojen tutkija.

Virtues Projektin
kehittäjä,
psykoterapeutti

Merkittäviä innoittajia

Mihály
Csíkszentmihályi
Flow-käsitteen
luoja, hyvinvoinnin ja
onnellisuuden tutkija

Vahvuustutkimuksen kehitys

Ihmisen
vahvuudet

VIISAUS
Toivottava tavoitteiden ja
keinojen valikoima

HYVÄN ELÄMÄN STRATEGIAT=VOK
-valinta
-optimointi
-kompensointi

Vahvuuksien käsite yhdistää viisauden, esim. elämän pragmatiikkaa koskevan
tiedon, sekä valinnan, optimoinnin ja kompensoinnin voimaantuneen ja hyvän
elämän strategiat.

1.Viisaus on tietämisen tapa eli kognitiivinen taito. Emme voi luottaa
aisteihimme ja uskomuksiimme. Emme voi luottaa älylliseen omahyväisyyteen.
2. Viisaus on hyve eli sosiaalisesti toivottu tapa toimia. Viisaus sisältää
myös toisten hyvinvoinnin.
3. Viisaus on hyväksi itselle eli sen harjoittaminen johtaa iloon ja
onnellisuuteen. Viisaus sisältää ilon siitä, että on osa suurta
kokonaisuutta. Viisaus sisältää kyvyn katsoa itsemme ulkopuolelle.

4. Viisaus on harmoniaa eli sen harjoittaminen luo elämään järjestystä.
5.Viisaus auttaa elämänvalinnoissa, optimoinneissa ja kompensaatioissa.

6.Viisauteen sisältyy serendipiteettitaito,joka tarkoittaa kykyä
tehdä sattuman ohjaamia, odottamattomia löytöjä, yleensä sellaisesta
aihepiiristä, josta löydön tekijällä on laaja tietämys
5. Viisaus ei kehity oman onnensa nojassa, vaan tarvitsee harjoitusta.

Viisauteen kuuluu hyveiden ja vahvuuksien viisi
ulottuvuutta (suluissa esimerkit):
1. tiedollinen eli kognitiivinen (opit, tulee esiin
muun muassa kirjoissa)
2. tunnepohjainen eli affektiivinen (tunne ihmisten
läheisyydestä)
3. toiminnallinen eli konatiivinen tekijä
(myötätunto)
4. yhteisöllinen eli sosiaalinen tekijä
(auttaminen)
5. kulttuuritekijä (taiteelliset ilmentymät, muun
muassa kuvapatsaat, maalaukset)
6. Henkisyys esittäytyy (elämän peruskysymyksissä,
voimaannuttavissa riiteissä ja symboleissa,
käyttäytymistavoissa) (Tapio Aaltonen 2007.)

”Positiivisen psykologian mukaan ihmisen
hyveet ja luonteen vahvuudet voivat toimia
»puskureina» tai »rokotuksina» monia
psykologisia ongelmia ja häiriöitä vastaan. ”
•
•
•
•

Hyve on hyvä luonteenpiirre, joka näkyy teoissa.
Hyve on kultainen keskitie tai huippu.
Hyveissä voi harjaantua.
Hyveiden harjoittaminen vahvistaa ihmisen
valmiuksia ja kykyä toimia.

Hyveet ja vahvuudet muodostavat ns. ihmisten
uskonnon maallisen alkuperän
(Martin E.P.Seligman; Cristopher Peterson; Katherine Dahlsgoord , Linda Popov 2005)

Tieto ja viisaus Rohkeus Rakkaus Oikeudenmukaisuus Kohtuullisuus Henkisyys
Itämaiset
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SosiaaliBuddhalaiset
nen
tilannetaju
Kristilliset
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Elämän strategiset
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Elämän
arvovahvuudet

•Uteliaisuus
•Tiedonjano
•Arviointikyky
•Kekseliäisyys
•Sosiaalinen tilannetaju
•Näkemyksellisyys
•Huumori

Kiitollisuus
Kauneuden arvostus
Anteliaisuus
Oikeudenmukaisuus
Arviointikyky
Reiluus
Ystävällisyys
Rakastavuus
Kansalaisuus

Elämän haasteelliset vahvuudet
•Urheus
•Sinnikkyys
•Itsehillintä

•Rehellisyys
Lapset, vanhemmat ja opettajat yhteensä

Siniset vahvuudet mainittu itsearvioinnissa eniten – punaiset vähiten –
Mustat eivät esiinny viiden vahvuuden eniten - vähiten mainitun 24 vahvuuden
joukossa 24

Teoriaperustan rakentaminen
Ihmisen henkinen rakenne oppimisen ja kasvamaan havahtumisen lähtökohtana
(Soveltaen Snow, Corno & Jackson1996, Ruohotie 2000)

Luonne
Persoonallisuus

Affektiivinen alue
Tunteet

Konatiivinen alue
Tahto

Emootiot

Volitio

Motivaatio

Temperamentti
Mielialat

Älykkyys

vahvuudet

Suoritusorientaatiot

Kognitiivinen alue
Järki
Prosessi-tieto
Lahjakkuus
Tiedon alueet

Toiminnan kontrolli

Välttäminen-lähestyminen

Kuvaus-tieto

Taidot
Orientaatiot itseen ja muihin

Persoonallisuustekijät

Toimintastrategiat, taktiikat

Itsearvostus
Arvot

Uraorientaatiot

Asenteet
Reagointitavat
Ajateltu-Ajattelematon

Oppimistyylit, -strategiat

Kiinnostukset
Tahtopolku
Voimaantunut-Voimaton

Uskomukset
Attribuutiot
Kykenevä-Kyvytön

Luonnekehityksen lyhyt historia
Luonnetyypit Frommin mukaan

Epäproduktiiviset ja proktiiviset luonteet
Lähde Erich Fromm

Vastaanottava luonne
1500- ja
1600-luvulla
Tälle luonteelle on
ominaista
mielikuvituksettomuus,
saituus,
epäluuloisuus,
kylmäkiskois
uus, arkuus,
itsepäisyys,
taipumus
päähänpintty
miin ja
omistavuuteen

Riistävä luonne
Feodaaliaika
Riistävä luonne
kuvittelee
kaiken hyvän
tulevan
ulkoapäin. Tällä
tavalla
asennoitunut
henkilö ei halua
itse rakentaa
itselleen mitään.
Riistävä tyyppi
ei odota
saavansa mitään
ilmaiseksi. Hän
pyrkii ottamaan
tarvitsemansa
erilaisin keinoin.

Kokoava
luonne
1700- ja 1800luvuilla.
Tälle luonteelle
on ominaista
mielikuvitukset
-tomuus,
saituus,
epäluuloisuus,
kylmäkiskoisuus, arkuus,
itsepäisyys,
taipumus
päähänpinttymiin ja
omistavuuteen.

Kaupallinen
luonne
Kaupallinen
asennoituminen on
meidän
aikakautemme
sosiaaliluonne..
Kaupallinen
asennoituminen
on kehittynyt
persoonallisuusmarkkinoiden
muodostumisen
yhteydessä

Luova luonne
Produktiivisessa asennoitumisessa on
kysymys ihmisen
perussuhtautumisesta ihmiselämän
kaikilla alueilla. Se
käsittää ihmisen
älylliset, emotionaaliset ja sielulliset
reaktiot muihin
ihmisiin, itseensä ja
asioihin.
Kun ihminen pystyy
produktiivisesti
käyttämään kykyjään
vahvuuksiaan, on se
hänen voimansa.

Havahtuminen
Tahtopolun rakentaminen
Yksilöt, jotka perustavat tulevaisuutensa vahvuuksilleen
saavuttavat enemmän, kuin että he tekisivät saman pyrkiessään parantamaan heikkouksiaan.”
(Clifton & Harter, 2003).

”Vahvuudet ovat kaikkein todellisin ja aidoin näkökulma
persoonallisuuteen"
(Clifton ja Anderson, 2004).

”Vahvuuksien käyttäminen luo tunteen, että on luonut oman
kohtalonsa.”
Clifton ja Anderson, 2002,

Se mikä kullekin luonnetyypille on helppoa ja mieluisaa voi olla niin itsestään
selvää, ettei sitä tule edes ajatelleeksi vahvuutena. Siksi useimmista voi
tuntua, että ei oikein saa itsestään irti koko potentiaaliaan. Vahvuus nousee
esiin vaikeuksia kohdatessa.

Valitseva
tarkkailija

Luonne

Väärä mieli
paheet
Paha tahto

Valinnan,
optimoinnin,
kompensoinnin
vapauden
avoimet rajat

Oikea mieli
hyveet
Hyvä tahto

Nämä ovat luonteen hyveitä ja
vahvuuksia!

Nämä ovat luonteen paheita ja
tyhmyyksiä!

(C. Peterson & M. Seligman: Aito onnellisuus, Jyväskylä,
Art House 2008)

Theofrastos: Luonteita. Suomentanut Pentti Saarikoski.
Helsinki: Otava, 1968.

1. Tieto ja viisaus
2. Uteliaisuus_______
3. Tiedonjano_______
4. Arvostelukyky_________
5. Nerokkuus_________
6. Sosiaalinen tilannetaju_______
7. Näkemyksellisyys_____
8. Rohkeus
9. Urheus_______
10. Sinnikkyys_______
11. Rehellisyys_______
12. Rakkaus ja inhimillisyys
13. Ystävällisyys
14. Rakastavuus
15. Oikeudenmukaisuus
16. Kansalaisuus______
17. Reiluus_______
18. Johtajuus_____
19. Kohtuullisuus
20. Itsehillintä________
21. Kaukonäköisyys_____
22. Nöyryys_______
23. Transkendenssi (henkisyys)
24. Kauneuden arvostus_____
25. Kiitollisuus______
26. Toivo________
27. Henkisyys_______
28. Anteeksiantavaisuus_____
29. Huumori________
30. Innostuneisuus

1.Teeskentely
2. Imartelu
3. Jaarittelu
4. Moukkamaisuus
5. Miellyttämishalu
6. Kaistapäisyys
7. Puheliaisuus
8. Juoruilu
9. Julkeus
10.Itaruus
11. Karkeus
12. Tahdittomuus
13. Virkainto
14. Tyhmyys
15. Äreys
16. Taikausko
17. Tyytymättömyys
18. Epäluuloisuus
19. Inhottavuus
20. Epäkohteliaisuus
21. Turhamaisuus
22. Rahan orjuus
23. Mahtailu
24. Ylimielisyys
25. Pelkuruus
25. Harvainvaltaisuus
27. Hidasoppisuus
28. Panettelu
29. Mieltymys pahaan
30. Omanvoitonpyynti

Universaalien hyveiden ja vahvuuksien ”neuroverkko”
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Universaalit vahvuudet voimaantumisen
lähteenä: itsearviointi
Uteliaisuusorientaatio
Innostuneisuusorienta… 5
Tiedonjano-orientaatio
Huumorintajuisuusori…
Arviointiorientaatio
4
Anteeksiantavuusorien…
Kekseliäisyysorientaatio
Henkisyysorientaatio

3

Tilannetajuorientaatio

2
Toiveikkuusorientaatio
Kiitollisuusorientaatio
Kauneudenarvostusori…
Nöyryysorientaatio
Kaukonäköisyysorient…

1
0

Näkemyksellisyysorien…
Urheusorientaatio
Sinnikkyysorientaatio
Rehellisyysorientaatio
Ystävällisyysorientaatio

Itsehillintäorientaatio
Rakastavuusorientaatio
Johtajuusorientaatio
Kansalaisuusorientaatio
Reiluusorientaatio

Tahtopolun löydökset: viisaus tavoitteena!
 Viisaus ja tieto: Kuuluu kognitiivisiin vahvuuksiin, jotka liittyvät tiedon
hankintaan ja tiedon käyttöön. Esimerkkejä löytyy luovuudesta, uteliaisuudesta,
harkinnasta ja näkökulmien avaruudesta

 Rakkaudellisuus ja ihmisyys: Kuuluu vahvuuksia, joihin sisältyy myötätuntoa,
anteliaisuutta sisältäen esimerkkejä rakkaudesta ja ystävällisyydestä

 Urheus: Kuuluu emotionaalisiin vahvuuksiin, joiden käyttöön kuuluu se, että
ihminen aikoo saavuttaa tavoitteensa vastustuksesta huolimatta. Ilmenee ulkoisena
tai sisäisenä, näkyy rohkeutena, sitkeytenä ja aitoutta vaativissa tilanteissa.

 Oikeudenmukaisuus: Kuuluu vahvuuksia, jotka ilmenevät yhteisöllisessä
elämässä sisältäen esimerkkejä oikeudenmukaisuudesta, johtajuudesta ja
kansalaisuudesta ja kyvystä toimi ryhmässä.

 Itsehillintä ja kohtuullisuus: Kuuluu vahvuuksia, jotka suojaavat ihmistä liiallisuuksilta sisältäen esimerkkejä anteeksiannosta, nöyryydestä, varovaisuudesta ja
itsehillinnästä.

 Transkenttisyys-Henkisyys: Kuuluu vahvuuksia, jotka liittävät ihmisen
suurempiin tarkoituksiin ja elämän merkityksellisyyttä koskeviin kysymyksiin
sisältäen esimerk-kejä kiitollisuudesta, toivosta ja hengellisyydestä.
 (Soveltaen Dahlsgaard, Peterson & Seligman, 2005

Vahvuuksien ryhmittelyä vielä kerran…

Urheus ja sinnikkyys - Tunnevahvuuksiin liittyy tavoitteisiin pyrkiminen vastustuksesta huolimatta, ulkoinen ja sisäinen
Rakkaus ja inhimillisyys - Ihmissuhdevahvuuksiin liittyy empatia ja
myötätunto kaikkia ihmisiä kohtaan
Oikeudenmukaisuus - Oikeamielisyysvahvuuksiin liittyy useimmat
ihmisen ydinhyveet
Itsehillintä ja kohtuulisuus - Suojaavuusvahvuuksia, jotka suojaavat
katkeroitumiselta
Transsendenssi-henkisyys - Henkisyysvahvuuksia luoda yhteyksiä
itseä suurempiin voimiin

Hyveet -52 luonteenlahjaa
Linda Popov: Reilu, reipas ja vastuuntuntoinen

Ahkeruus
Anteeksiantavaisuus
Anteliaisuus
Auttamishalukkuus
Auttavaisuus
Erinomaisuus
Huomaavaisuus
Hyväntahtoisuus
Ihanteellisuus
Iloisuus
Innokkuus
Itsehillintä
Itsevarmuus
Joustavuus
Jämäkkyys
Järjestelmällisyys
Kiitollisuus

Kohteliaisuus
Kohtuullisuus
Kunniallisuus
Kunnioitus
Kärsivällisyys
Lempeys
Luotettavuus
Luottamuksenarvoisuus
Luottavaisuus
Luovuus
Maltillisuus
Myötätunto
Määrätietoisuus
Nöyryys
Oikeudenmukaisuus
Puhtaus
Päättäväisyys
Rakkaus

Rauhallisuus
Rehellisyys
Rohkeus
Sinnikkyys
Sitoutuneisuus
Suvaitsevaisuus
Säädyllisyys
Tahdikkuus
Totuudenmukaisuus
Uskollisuus
Vastuullisuus
Vilpittömyys
Välittäminen
Yhteistyökyky
Ykseys
Ymmärtäväisyys
Ystävällisyys

Neljä inhimillistä päähyvettä (Aristoteles)
•
•
•
•

Viisaus
Oikeudenmukaisuus
Rohkeus
Itsehillintä

Tuomas Akvinolainen määritti neljä kardinaalihyvettä ja kolme
teologista hyvettä. Ne ovat luonnollisia ja ilmoitettuja luonnossa ja
koskevat kaikkia ihmisiä.
•
•
•
•
•

Kardinaalihyveet olivat
käytännöllinen viisaus (prudentia),
kohtuullisuus (temperantia),
oikeamielisyys (iustitia) ja
rohkeus (fortitudo).

• Teologiset hyveet olivat usko, toivo ja rakkaus.

Viisaus — Harkitsevaisuus
Hyvien päätösten tekeminen

Viisaus (prudentia) saa ihmisen näkemään
tilanteet kontekstissaan ja tekemään
päätöksiä tämän ymmärryksen perusteella.

Oikeudenmukaisuus
Jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu

Oikeudenmukaisuutta (justitia) on antaa ihmiselle
se, mikä hänelle kuuluu. Oikeudenmukaisuutta ja
armollisuutta ei voida erottaa ilman, että toinen (tai
molemmat) niistä vesitetään.

Rohkeus
Suunnan säilyttäminen ja paineensietokyky

Rohkeus (fortitudo) on oikeiden asioiden
tekemistä pelosta huolimatta.

Itsehillintä — Kohtuullisuus
Mielihalujen ja tunteiden asettaminen järjen hallintaan ja
ohjaaminen oikeaan suuntaan

Itsehillintä (temperantia) auttaa meitä olemaan
sen verran irtaantuneina omista mielihaluistamme, että pysymme koko ajan niiden herroina
eikä meistä tule niiden orjia. Samaan aikaan
pystymme silti nauttimaan nautittavista asioista
— hyvällä omallatunnolla.

Sinnikkyys, sitkeys, sisu
Sitoumuksellisuus tavoitteisiin ja
Kestävyys vastoinkäymisissä
Sitoutuminen ja luottamus ovat avaimet menestykseen.
Ne sisältyvät motivaation arvo-odotusmalleihin. Oletus
on, että ihmiset eivät omaksu tavoitteita, joilla ei ole
heille merkitystä. Sinnikkyysvahvuuden kehittämisen
pyrkimyksenä tehdä pessimisteistä optimisteja.

(Kasvutaipumus) Toipumisvahvuus =
resilienssikyky
Positiivisen psykologian päämäärä toteutuu täydellisesti
ihmisen toipuessa traumaattisesta kokemuksesta.
Resilienssi tarkoittaa kimmoisuutta, joustavuutta,
mukautumiskykyä ja vastustuskykyä elämän paineille, kykyä
selviytyä. "Taipuu, mutta ei taitu”. Se on luonteenominaisuus, prosessi ja strategia.
Resilienssi on ominaisuus, joka kehittyy, kun elämässä
koetaan sopiva määrä vaikeuksia ja vastoinkäymisiä,
vaikeuden kohdatessa saadaan sen käsittelyyn riittävästi
opastusta ja tukea, saadaan kokemus, että vaikeuksista voi
selviytyä.
Näin kehittyy luottamus siihen, että on kykyä selviytyä

Todellisuustajuisuus
Luopuminen ja uusien reittien etsiminen.
Ponnistelusta luopuminen ja tavoitteeseen
sitoutumisesta vetäytyminen ovat eri asioita.
Kyse on usein merkityksettömästä tavoitteesta luopumisesta
korkeamman tavoitteen hyväksi, johon liittyy siirtymisen
taito. Halukkkuus siirtymiseen olosuhteiden niin vaatiessa on
tärkeä ihmisen vahvuuksien joukossa. Luopuminen on
valinnan, optimoinnin ja kompensoinnin vahvuusalueeseen
kuuluva ominaisuus. Tärkeä se on elämänkaaren
kehittymisen kannalta.

Itsehillintä
”Ja kuitenkin heikko itsehillintä korreloi lähes kaikkien yksilöllisten
traumojen kanssa; ystävien menetyksen, työpaikaista eroamisen,
avioeron ja vankilaan joutumisen.”
”Siitä juontuvat pakonomainen kuluttaminen ja lainanotto,
impulsiivinen kiusaaminen ja väkivalta, alisuorittaminen koulussa,
tehtävien lykkääminen, alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö,
epäterveellinen ruokavalio, liikunnan puute, krooninen ahdistus ja
räjähdysherkkä kiukku.”
”Itsehillintä oli viimeisellä sijalla tutkimuksessa, johon osallistui yli
Kaksi miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Itsehillintä oli ominaisuus,
Josta ihmiset epätodennäköisimmin tunnistivat itsensä.” (Roy F.
Baumeister & John Tierney 2012 teoksessa Tahdonvoima, Ihmisen
suurin vahvuus, Basan Books Oy)

Pääpaheita
Ylpeys – Kateus – Viha – Laiskuus – Ahneus – Ylensyönti - Himo
Theophrastoksen (Tyrtamos) (ennen ajanlaskun alkua) kuvaamat luonteen paheet
(Theophrastos: The Characters (Luonteita)Suom. Pentti Saarikoski)

1. Pahe on
luonteeltaan
vakava asia,
2.Vallitsee
tietämys asian
vakavuudesta,
3.Teko perustuu
vapaaseen
suostumukseen

Teeskentely
Imartelu
Jaarittelu
Moukkamaisuus
Miellyttämishalu
Kaistapäisyys
Puheliaisuus
Juoruilu
Julkeus
Itaruus
Karkeus
Tahdittomuus
Virkainto
Tyhmyys
Äreys

Taikausko
Tyytymättömyys
Epäluuloisuus
Inhottavuus
Epäkohteliaisuus
Turhamaisuus
Rahan orjuus
Mahtailu
Ylimielisyys
Pelkuruus
Yksinvaltaisuus
Hidasoppisuus
Panettelu
Mieltymys pahuuteen
Omanvoitonpyynti

Arkkipiispa Gianfranco
Girotti nykyaikana yleiset
seitsemän kuolemansyntiä.
1. Ympäristön
saastuttaminen
2. Geenimanipulaatio
3. Ylenpalttisen
vaurauden
kerääminen
4. Köyhyyden
aiheuttaminen
5. Huumekauppa ja
huumeiden käyttö
6. Moraalisesti
kyseenalaiset kokeilut
7. Ihmisen
perusoikeuksien
rikkominen

Vastaanottava

Riistävä

Kokoava,

Vastaanottava
asennoituminen johtaa
herkästi auktoriteettiuskoon
ja alistumiseen. Tällainen
ihminen ei etsi itse tietoa
eikä luota omaan
arviointikykyynsä.

Myös riistävä luonne
kuvittelee kaiken hyvän
tulevan ulkoapäin. Tällä
tavalla asennoitunut
henkilö ei halua itse
rakentaa itselleen mitään.
Riistävä tyyppi ei odota
saavansa mitään
ilmaiseksi.

Kokoava henkilö pyrkii
omistamaan kaiken. Hän
haluaa omistaa rakkautensa
kohteen, tiedon, omat
ajatuksensa ja muistonsa.
Kokoavat henkilöt rakastavat
myös järjestystä ja pyrkivät
pitämään kaiken
organisoituna

Kaupallinen

Produktiivinen

Kaupallisen luonteen itsetunto
riippuu seikoista, jotka eivät ole
hänen vallassaan. Jos hän
”menestyy, hän on arvokas; ellei,
hän on arvoton”. Tämän
asennoitumistavan henkilöille on
hyvin tavallista, että he ovat myös
vieraantuneet osaamisistaan ja
kyvyistään” Olen sellainen kuin
haluatte!”

Produktiivinen ihminen on maltillinen,
määrää itse suuntautumisensa ja tekee
työtä, joka on hänen henkilökohtaisten
kykyjensä mukaista ja josta hän itse
nauttii.
Produktiivinen ihminen pyrkii jatkuvasti
kohti kasvua, on määrätietoinen,
kykenevä muuttamaan käsityksiään,
nuorekas, avarakatseinen, seurallinen,
kokeileva, epädogmaattinen, tehokas,
utelias, älykäs, sopeutuva ja antelias.

Tämä on seikka, jota Fromm pitää erityisen haitallisena meidän
aikakautemme persoonallisuudelle.

Kasvun ajattelu – Eettiset taidot – Elämän tarkoitus
(Soveltaen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 2013)

Silmä: eettinen herkkyys
Aivot: eettinen päätöksen teko
Sydän: eettinen motivaatio
Käsi: eettinen toiminta

Universaalit hyveet ja vahvuudet
(M.Seligman&C.Peterson
Tilakontakti - Psyykkinen kontakti - Sosiaalinen kontakti - Voimaantumisen kontakti
Tieto ja
viisaus

Rohkeus

Rakkaus ja
inhimillisyys

Oikeudenmukaisuus

Kohtuullisuus

Uteliaisuus

Urheus

Rakastavuus

Kansalaisuus

Itsehillintä

Tiedonjano

Sinnikkyys

Ystävällisyys

Reiluus

Kaukonäköisyys

Arviointikyky

Rehellisyys

Sosiaalinen
tilannetaju

Johtajuus

Nöyryys/
Vaatimattomuus

Näkemyksellisyys
Kekseliäisyys

Henkisyys

Kauneuden
arvostus
Antaumuksellisuus
Toivo
Kiitollisuus
Anteeksiantavaisuus
Huumori

Luonteen
vahvuudet

Tieto ja viisaus
•Uteliaisuus_______
•Tiedonjano_______
•Arvostelukyky_________
•Kekseliäisyys_________
•Sosiaalinen tilannetaju_______
•Näkemyksellisyys_____
Rohkeus
•Urheus_______
•Sinnikkyys_______
•Rehellisyys_______
Rakkaus ja inhimillisyys
•Ystävällisyys
•Rakastavuus
Oikeudenmukaisuus
•Kansalaisuus______
•Reiluus_______
•Johtajuus_____
Kohtuullisuus
•Itsehillintä________
•Kaukonäköisyys_____
•Nöyryys_______
Transkendenssi (henkisyys)
•Kauneuden arvostus_____
•Kiitollisuus______
•Toivo________
•Henkisyys_______
•Anteeksiantavaisuus_____
•Huumori________
•Innostuneisuus

Hyveet ja
hyvä
elämä

