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Raport iValue™

Raportul iValue™ cuprinde rezultatele utilizării instrumentului Life Journey Map™. Ai ierarhizat 130
valori-cuvinte exprimate prin trei sinonime fiecare, rezultând valorile cu însemnătate pentru tine.
Raportul te poate ajuta în a identifica, înțelege și utiliza propriul tău set de valori.

Te rog să privești acest demers ca pe o experiență de învățare interactivă, care îți poate oferi direcție
și acces către ceea ce ai mai bun la nivel individual. Descoperirea propriilor valori înseamnă trăirea
propriului potențial la întreaga sa capacitate.
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Despre valori

 Sunt diferite stări de intenționalitate care, atunci când sunt activate, ghidează comportamentul și
dau sens

 Descriu o gamă de orientări diferite pe care cineva le manifestă când acționează sau vorbește

 Sunt un set dinamic de alegeri pe care le prioritizăm continuu și le clasificăm în funcție de situația
dată
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Auto-Alinare- Co-Alinare-
Proactiv- Carieră
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 Sunt concepte de bază ce ghidează luarea de decizii și rezolvarea de probleme

 Apar atunci când suntem confruntați cu diferențe de seturi de valori în interacțiune cu ceilalți și
atunci suntem predispuși la conflicte

 Evoluează pe măsură ce tu dezvolți o nouă identitate

Importanța valorilor

Valorile sunt parte din gps-ul tău intern și busola ta. Este important să înțelegi orientarea valorilor
tale deoarece, tacit, ele îți ghidează comportamentul, luarea de decizii și modalitatea de soluționare
a problemelor.

Cunoscându-ți valorile, luarea de decizii și soluționarea de probleme devin mai transparente și
aceasta crește disponibilitatea de colaborare, cu impact pozitiv în managementul conflictelor.

Esența a ceea ce cu toții numim motivație este de a valoriza ceva. Atunci când valorizăm ceva, ne
vom duce după acel lucru. Nu avem nevoie de motive sau de cineva care să ne motiveze, ci avem
nevoie să ne cunoaștem propria motivație, propriul set de valori. Când practicăm, actualizăm și
întruchipăm valorile noastre, experimentăm viața ca având sens, semnificație, importanță.
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3Clasificare și abordare valori

Procesul de clasificare Life Journey Map™ te ajută să identifici valorile
motivatoare, cele care au sens în activitățile tale de luare de decizii, rezolvare
de probleme și gestionare conflicte. Valorile din raport îți vor aduce într-un plan
conștient ceea ce faci inconștient, tacit, dezvăluindu-ți lentila prin care tu
privești lumea.

Raportul îți va dezvălui care sunt acele valori-comportamente pe care le exprimi
și activezi prin cuvinte, arătând lumii orientarea ta, cum te raportezi și privești
un eveniment, adică stările tale de intenționalitate, și cum ți-ai dori ca alții să
privească și să se raporteze la acel eveniment.

Fie că ești în mediul profesional sau personal, într-o interacțiune, vei căuta să-ți
practici propriile valori identificate în raport. Practicarea propriilor valori
înseamnă experimentarea propriei vieți ca fiind importantă, cu însemnătate.

Ești la un pas de a accesa propriul câmp de valori, sinele, felul în care simți și
gândești despre ceea ce faci și spui, înțelegând că alții pot avea alte valori și
experimentează realitatea și propria viață în mod diferit.
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Cum poți valorifica informațiile din acest raport, în folosul tău? Îți propunem un model în 4 pași:
modelul 4Values™:

4Valorile tale prioritare

În urma utilizării Life Journey Map™, primul pas presupune identificarea primelor 6 valori, cele care
au obținut cel mai mare scor în activitatea de clasificare. Ai primit aceste 6 valori prin email, la
încheierea ierarhizării.

Acestea sunt:

Ele sunt vârful de lance al hărții tale individuale, cele pe care le-ai ales cel mai des în detrimentul
celorlalte. Sunt semnificative, însă nu suficiente pentru a înțelege cum iei decizii în majoritatea
situațiilor. Pentru aceasta ne ajută principiul lui Pareto, iar în acest caz 26% din valori sunt
responsabile pentru 74% din comportamente.

Cunoaște care 
sunt valorile tale 

pe fiecare 
dimensiune din 

raport

Interpretează 
valorile cu 

ajutorul 
informațiilor din 

raport. Poți 
solicita și o 
sesiune de 

consiliere, pentru 
a identifica relația 

pe care o au 
valorile cu 

situațiile din viața 
ta

Dezvoltă  un 
sistem de 

auto-observare 
a valorilor tale 

în acțiune, 
utilizează-le
conștient

Exersează-ți 
valorile, privește 

interacțiunile 
personale sau 

profesionale și din 
perspectiva 
celorlalți, 
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situațional 

comportamentul

CUNOȘTI ÎNȚELEGI OBSERVI ADAPTEZI

1 2 3 4

Acum, ești aici! Pașii următori!

1. Informat Să fiu informat, conștient și educat
2. Adaptarea Adaptarea, schimbarea și ajustarea
3. Onest Să fiu onest, sincer și cinstit
4. Independența Să fiu independent, autonom și capabil să mă î̂ntrețin singur 
5. Stabilitatea  Stabilitatea, echilibrul și armonia
6. SelectareaPosibilitatea de a selecta, luarea deciziilor și libera alegere
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Adică, 26% reprezintă cele aproximativ 34 de valori din "Câmpul tău de interese", pe care îl vei
explora mai jos. El este cel mai bun predictor pentru comportamentele tale și înglobează cea mai
mare probabilitate de a rezolva problemele prin valorile pe care le conține.

Valorile tale din Câmpul de interese, aplicate situațional, îți arată cum abordezi situațiile și cum
rezolvi problemele.
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Reține!
1. Acțiunile tale sunt susținute de valorile pe care le-ai scorat cel mai mult.
2. Găsești comportamentele asociate acestor valori în orice situație obișnuită de
luare de decizii și rezolvare de probleme.

Explorează în procesul de consiliere iValue: 
Exercițiul de dezvoltare 1- Fă cunoștință cu valorile tale prioritare 

Câmp de interese/Cicluri de dezvoltare 

În urma procesului de clasificare a propriilor tale valori, vei descoperi nu doar care sunt valorile
concrete care te definesc din punct de vedere al modului de a gândi și acționa, ci vei descoperi și în care
din cele trei cicluri de dezvoltare se află procentual cea mai mare parte din valorile tale. Nu putem
eticheta nici unul dintre cicluri ca fiind mai bun decât celălalt, ci doar mai potrivit și mai adaptat unor
contexte sociale, profesionale sau personale. Urmarește, din tabelul din anexă, valorile din câmpul de
interese (cele cu scor mai mare de 4), pe cicluri de dezvoltare și coloane. Prin caracteristica fiecărui
ciclu de dezvoltare, vei înțelege cum te vezi pe tine și cum ești văzut de ceilalți:

Călătoria spre propriul eu: "learner&influencer" acționezi conștient către a influența creativ mediul
și climatul (63%) Coloanele C4-C6

Persoanele care acționează în acest ciclu se văd și sunt observate de ceilalți ca acționând conform
abilității lor de a influența conștient și creativ mediul social și fizic. Adesea acești oameni
experimentează feedback-ul ca amenințător, dar necesar pentru dezvoltarea personală ulterioară.
Persoanele dau scor mare acestor valori, deoarece ele sunt trăite ca motivante, care aduc satisfacție și
recompensă.

Călătoria exprimării altruiste: "me beside myself"  natural, spontan, faci ceea ce este corect, fără a
urmări recunoașterea sau răsplata (16%) Coloanele C7-C9

Persoanele din acest grup se văd pe ei înșiși și sunt observați de ceilalți ca fiind naturali și spontani - fac
ceea ce este corect, acționând fără să urmăreasca recunoaștere și răsplată. Adesea, acești oameni și-au
stabilit măsuri indirecte de feedback pe care ei le monitorizează intenționat. Ca o consecință, feedback-
ul inter-personal, deși important, ar putea să nu aibă influență prea mare. Persoanele dau scor mare
acestor valori, deoarece ele sunt trăite ca fiind aspiraționale, pentru care te lupți, faci efort și pe care le
cauți.

Călătoria spre valoarea de sine: "self&fit-in"  orientat către sine și cu abilități de integrare și
adaptare la cerințele mediului (20%) Coloanele C1-C3

Persoanele din acest ciclu se văd pe sine și sunt văzuți de ceilalți ca exercitându-și cu consecvență
abilitatea lor de a se integra și de a îndeplini așteptările mediului social (familie, muncă, prieteni și
cultură). Adesea, oamenii din acest ciclu experimentează feedback-ul ca fiind mai degrabă o amenințare.
Persoanele dau scor mare acestor valori, deoarece ele sunt trăite ca o preocupare sau ca fiind absente.
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(*) Explorează această secțiune cu ajutorul Anexei : Valori-Câmpul meu de interese
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În ciclul “Călătoria valorii de sine” (coloanele 1-3), găsești valorile de preocupare. Acestea pot avea 
două caracteristici diferite, ambele pot fi și demotivante și istovitoare: 

1. ele pot obține un scor mare, deoarece lipsesc și această absență te preocupă, sau nu reușești să le 
practici suficient. Incapacitatea ta de a practica aceste valori te stresează și te face să te simți mai 
puțin capabil de a da tot ce ai mai bun   SAU

2. ele pot obține un scor mare, pentru că reprezintă un set de comportamente pe care tu simți că 
trebuie să le îndeplinești conștient din motive personale (ex. rolul de părinte, fiu sau fiică, soție sau 
soț, lider la job), dar exersarea acestor valori nu te face să te simți împlinit. De fapt, practicarea lor 
poate fi epuizantă. 

Călătoria valorii de sine- Valorile de preocupare

Explorează în procesul de consiliere iValue: 
Exercițiul de dezvoltare 2- Înțelege natura valorilor tale de preocupare 

Reține!

1. Valorile tale de preocupare pot fi de lipsă sau uzură.
2. Ele influențează rolurile sociale personale sau profesionale pe care le ai de 
îndeplinit.
3. Fiind conștient de manifestarea valorilor tale de preocupare, poți face pași 
semnificativi către a-ți trăi din plin valorile motivatoare.
4. “Monitorizează” în continuare formele de manifestare ale valorilor și leagă-le de 
situațiile personale sau profesionale din viața ta.

În ciclul “Călătoria propriului eu” (coloanele 4-6) regăsești valorile motivatoare, recompensante și
satisfăcătoare, cele care te fac să mergi înainte. O oportunitate să exersezi aceste valori este motivul
pentru care te dai jos din pat în fiecare dimineață. Pe harta Life Journey Map™ cu nouă coloane,
valorile tale motivaționale tind să se strângă în două sau trei coloane, în mijlocul acesteia. Punerea în
practică a valorilor motivaționale este un proces de menținere și auto-susținere.

Călătoria spre propriul eu- Valorile motivatoare

Explorează în procesul de consiliere iValue: 
Exercițiul de dezvoltare 3- Înțelege cum te influențează valorile motivatoare

Reține!

1. Ideea de câmp de valori motivatoare, care este responsabil pentru aproximativ 
80% din comportamentele tale manifeste.
2. Odată practicate, îți aduc energie și dau sens acțiunilor tale.
3. Că poți ”monitoriza” și alte forme de exprimare a acestor valori prin 
comportamente noi sau dialogul tău interior.
5. Acum, poți identifica dacă în cercul tău de colaboratori (personal sau 
profesional) sunt persoane care au aceleași valori, manifestate prin 
comportamente observabile.



HUMANDEVELOPER.RO

6

Valorile aspiraționale sunt ceea ce căutăm și pentru ce ne luptăm, sau ceea ce ne inspiră creșterea,
dezvoltarea și schimbarea. Aceste valori apar în dreapta valorilor motivaționale. Identificarea
valorilor din acest ciclu te ajută să înțelegi care este orizontul tău aspirațional, care sunt lucrurile
către care tinzi și care definesc identitatea ta “dincolo de tine”(vezi tabel coloanele C7- C9).

Călătoria exprimarii altruiste- Valorile aspiraționale

Am văzut cum se așează valorile pe cele trei cicluri de dezvoltare și câmpul de interese, și acum vom
vedea care este distribuția acelorași valori în categoriile Fizic, Emoțional și Intelectual. Orientarea ta
către una din cele trei categorii îți va dezvălui și modul în care îți construiești prin limbaj
interacțiunea cu ceilalți, folosind verbe: din registrul emoțional, intelectual sau de rezolvare de
probleme. Urmărește mai jos tabelul cu rezultatele tale individuale, explicația aferentă fiecărei
categorii și parcurge momentul de auto-analiză de la final.

Fizic- Emoțional- Intelectual 6

Fizic (35%)
Înseamnă că orientarea ta în lume și relațiile sunt în principal fizice, orientate către rezolvarea de
probleme. Poziții ca: lideri de organizație și profesii tehnice (ex. ingineri) deseori obțin scoruri înalte
în acest câmp.

Emoțional (28%)
Orientarea ta în lume și relațiile sunt în principal marcate de registrul emoțional. Poziții ca: profesori,
terapeuți consultanți deseori obțin scoruri înalte în acest câmp.

Intelectual (36%)
Orientarea ta în lume și relațiile sunt în principal marcate de registrul intelectual. Te orientezi mai
mult individual, dar și în relații, către concepte sistemice, globale (religie, filosofie). Poziții ca: oameni
de știință, filosofi, cercetători deseori obțin scoruri înalte în acest câmp.

Reține!

1. Canalul preponderent pe care îl utilizezi în limbaj în interacțiunea cu ceilalti, având
ca “lentilă” valorile pe care le înglobează.

2. Cum se manifestă celelalte două canale în limbaj și tipuri de profesii.
3. Cum poți să te conectezi în dialog cu cei din jur, știind că mare parte din populație

are categoria predominantă Emoțional.
4. Dacă vrei să creezi înțelesuri comune, este de dorit să faci treptat o adaptare de

limbaj (language shifting) pe registrul predominant al interlocutorului.

(*) Explorează această secțiune cu ajutorul Anexei: Fizic-Emoțional- Intelectual

Explorează în procesul de consiliere iValue: 
Exercițiul de dezvoltare 4- Canal predominant vs Valori vs Limbaj
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Auto-alinare-Co-alinare- Proactiv-Carieră
7

Te invităm să faci o incursiune în ultima categorie: Auto-Alinare-Co-Alinare- Proactiv-Carieră, care îți
arată distribuția propriilor valori, pe fiecare din aceste categorii și care este aceea care înglobează
procentual cele mai multe valori.

Înțelegi cum se orientează propria identitate către unul din cele trei canale: Auto-Alinare-Co-Alinare-
Proactiv, dar și modul în care tu privești Cariera într-un sens mai profund și cu însemnătate pentru
tine.

Auto-alinare și Co-alinare sunt resursele tale de echilibrare individuala și a celorlalti, atunci când te 
simți copleșit emoțional în situațiile de gestionare a stresului. Stresul poate să apară în momentele 
de:

- lipsă a unui spațiu de manifestare, practicare a propriilor valori motivatoare

- utilizare a propriilor valori și apariție a unui conflict între valorile tale și ale celorlalți

Proactiv- valorile de aici te ajută să înțelegi care sunt comportamentele care definesc și însoțesc 
acțiunile tale, care sunt resursele tale de proactivitate.

Carieră- valorile de aici descriu pentru tine și pentru cei din jur abordarea pe care o ai în carieră, 
dincolo de cum se intitulează jobul. Valorile de aici sunt o reflexie a valorilor Proactiv, din perspectiva 
unor roluri sociale unanim acceptate.

Valorile de Carieră pot contura Misiunea ta personala! Atunci când îți cunoști foarte bine scopurile, 
care sunt valorile care definesc cariera și misiunea ta personală, poți duce la îndeplinire mai ușor 
obiectivele din viața ta, activitățile, pe fiecare din rolurile sociale, personale sau profesionale ale 
identității tale. 

Pui astfel la treabă întregul tău sistem de valori, motivațiile, potențialul tău,  identificat anterior prin 
toată această experiență de învățare. 

Explorează în procesul de consiliere iValue: 
Exercițiul de dezvoltare 5- Echilibrare emoțională, Energie, Carieră, Misiune 

Personală

(*) Explorează această secțiune cu ajutorul Anexei: Auto-alinare- Co-alinare- Proactiv- Carieră

 CÂMP DE INTERESE (field of meaning): cunoști care este cel mai bun predictor pentru
competențele tale și abilitatea de a lucra cu ceilalți și felul tău de a privi lumea (worldview)

 FACTORI MOTIVATORI: ai aflat propriul set de valori, adică ceea ce te face să te trezești
dimineața, ceea ce te motivează

 RELAȚIA VALORI-EXPERIENȚE: înțelegi cum experiențele trecute ți-au facilitat exprimarea
propriilor valori și cum fiecare experiență a înglobat parte din valorile tale

 CARIERĂ: poți contura care este misiunea ta personală din perspectiva valorilor, mai presus de o
poziție pe care o ocupi astăzi sau o vei ocupa în viitor

 LIMBAJ: cunoști ce tip de verbe înglobează registrul tău de cuvinte (fizic, emoțional sau
intelectual) și cum te ajută asta în competența de cooperare

Beneficiile unui raport Life Journey Map™
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Să înțelegi cum poți utiliza setul tău de valori în diverse experiențe și inițiative personale și
profesionale:

 DECIZII: cunoscându-ți valorile prioritare, afli cum poți să-ți accesezi propriul sistem de luare a
deciziilor, mult mai transparent

 MEDII PERMISIVE: să poți să identifici într-un mod conștient mediile de lucru care-ți permit
exprimarea și manifestarea valorilor prioritare pentru tine

 SCHIMBARE: cum te susțin valorile în orice proces de schimbare, personală sau profesională,
ele ajutându-te să alegi ceea ce este semnificativ pentru tine

 SHARED MEANING VS. MEANING GAPS: cum micșorezi distanța dintre înțelesurile
împărtășite (shared meaning) și valorile diferite ale celorlalți (meaning gaps)

 LANGUAGE SHIFT: înțelegi că oamenii din echipa ta se uită prin lentile diferite la aceeași
problemă și înțelegi care sunt comportamentele activate prin cuvinte care duc la limbaj
comun și cooperare

Dacă această experiență de autocunoaștere te-a ajutat să înțelegi mai multe despre tine și te
provoacă să îți doresti și mai mult, atât individual, cât și pentru echipa sau compania ta,
contactează-ne la adresa ljmap@humandeveloper.ro sau prin intermediul formularului online de
pe site, din secțiunea Contact.

Intră pe site-ul nostru www.humandeveloper.ro și accesează în Bibliotecă unul din studiile de caz
Life Journey Map™, care explică pe larg ce alte informații ai mai putea descoperi.
Tot în Bibliotecă, vei găsi și o secțiune FAQ (Frequently Asked Questions), care îți vor răspunde,
până la întalnirea cu noi, la o parte din întrebări.

Îți mulțumim! 
Echipa Human Developer

Ce ar putea urma?
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Anexa: Valori- Câmpul meu de interese

Anexa: Fizic- Emoțional-Intelectual

Anexa: Auto-alinare-Co-alinare-Proactiv-Carieră


