
Wartość wartości nie równa

Co to jest wartość? Miara przedmiotu? Wartość w matematyce? A może trzeba
rozpatrywać tutaj wartość w ujęciu filozoficznym? Zdefiniowanie jej nie jest prostym
zadaniem. Próbując odpowiedzieć na zadane pytanie najprościej - to coś cennego dla
jednostki, ale niekoniecznie materialnego. To przedmiot pożądania, potrzeby. Wartości są
różnej miary, każdy prowadzi inne życie i każdy niesie swój własny krzyż, co będzie
przekładać się na jego hierarchię wartości. Zależą one od etyki, moralności, od środowiska,
w którym jednostka się znajduje. Znajdziemy wartości powszechne: rodzina, miłość, jak i te
mniej abstrakcyjne, a bardziej konkretne, jak np. określony cel zawodowy. Wraz z biegiem
czasu, biegiem lat, większym doświadczeniem życiowym, ta hierarchia się zmienia. Na
różnych etapach naszego życia mamy inne priorytety i potrzeby, które kierują naszymi
decyzjami i zachowaniami. Co więcej, stale się zmieniają, tak jak ludzkie życie. Pewne
wydarzenia potrafią nas całkowicie zmienić. Coś, co było dla nas najważniejsze jako dla
małego dziecka, dla dorosłej osoby będzie błahostką. Wyróżnić możemy kilka kategorii
wartości: życia codziennego, tj. praca, życie rodzinne; szczegółowe elementy
poszczególnych dziedzin życia: mieszkanie, samochód czy zdrowie bliskich; aż wreszcie
abstrakcyjne: sława, moralność.

Czy zastanawiałaś/eś się kiedyś nad swoją hierarchią wartości? Jak ją zdefiniować?
Czy podejmujesz decyzje świadomie i zgodnie ze swoją hierarchią? Często podejmujemy
decyzje, których wcale nie chcieliśmy podjąć, ale kierowaliśmy się ambicjami czy radami
innych, mimo że niezgodnie ze swoim sumieniem. Każdy tworzy swoją własną hierarchię
potrzeb i wartości. Dla kogoś będzie to dobro ogółu, rodziny, a inna osoba na pierwszym
miejscu postawi siebie i swoje potrzeby. Priorytety często “wynosimy z domu”, ale to nie
jedyne miejsce, które nas kształtuje, bo proces ten zaczyna się już od pierwszych
momentów socjalizacji, od wszystkich środowisk, w których przebywamy - przedszkola,
szkoły. Czasem można by się zastanowić, czy świat bez wartości moralnych jest możliwy?
Jak by taka rzeczywistość wyglądała? To ciężkie pytanie, a prawdopodobne scenariusze są
jeszcze bardziej przybijające. Obecnie dostrzec można deficyt wartości moralnych wśród
społeczeństwa. Na co dzień stykamy się z naruszaniem norm moralnych, i niestety, z coraz
większą ich akceptacją.

Świadomość własnych wartości jest niezwykle ważna, bo ułatwia podejmowanie
właściwych decyzji i lepsze zarządzanie swoim i innych czasem. Zastanów się, jakie są
Twoje wartości? Pomóc tutaj może wypisanie ich wraz z krótkim podsumowaniem, co jest
najważniejsze w tej dziedzinie, a następnie próba uporządkowania od tych najbardziej do
tych najmniej istotnych. To nie jest proste zadanie, ale pomaga uzmysłowić sobie, “czy
jestem wystarczająco dobra/dobry?” Tworząc tę hierarchię nie kieruj się Twoją obecną
sytuacją, ale Twoim stałym światopoglądem. Mam nadzieję, że to zadanie choć lekko
otworzy Twoje oczy na otaczający świat, a może doprowadzi do korzystnej zmiany.

Większość osób zapewne na jednym z pierwszych miejsc postawi miłość. I nie ma
czemu się dziwić, bo to jedna z najcenniejszych wartości jaką człowiek może dać i jaką
może otrzymać. Doskonale o tym mówi “Hymn o miłości” stawiając ją na pierwszym miejscu,
bo kim byłby człowiek, gdyby nie miał w sobie choć odrobiny dobra? Hymn o miłości stanowi
fragment biblijnego 1. Listu do Koryntian apostoła Pawła z Tarsu (1 Kor 13,1−13). To nie
tylko pieśń pochwalna, ale także próba wytłumaczenia, czym jest miłość, poprzez wyliczenie
jej cech. Według apostoła Pawła dar miłości nadaje sens i wartość wszystkiemu.



Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
2 Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.


