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•

INTRODUCERE
Acest instrument poate fi un bun model pentru a înțelege conexiunea dintre rezultatele dintr-un
raport iValue Life Journey Map™ și realitățile din viața ta. Studiul de caz reunește o analiză a
rezultatelor din:
1. Raportul individual iValue™- Introspecție pe baza exercițiilor din raport
2. Consultanță individuală- Descoperirea înțelesurilor valorilor individuale cu ajutorul unui consultant
Life Journey Map™
Dacă ce vei regăsi în continuare te provoacă să înțelegi și mai multe despre tine, contactează-ne prin
email la adresa: ljmap@humandeveloper.ro.

Valori prioritare
Câmp de interese/Cicluri de dezvoltare
Fizic- Emoțional- Intelectual

Condițional- A fi- A face- Carieră

•

IDENTITATE
ü Bărbat
ü 39 ani
ü Multinațională în domeniul IT
ü HR Development Manager
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VALORI PRIORITARE
ü Etic- Să fiu etic, moral și principial
ü Contra-intuitiv- Să fiu contra-intuitiv, să descopăr soluții dintr-o aparentă dezordine
ü Compunerea- Să compun, să elaborez și să coregrafiez
ü Înțelept- Să fiu înțelept, rațional și perspicace
ü Arhitect- Să fiu arhitect, un maestru al coordonării unor planuri complexe
ü Inovarea- Inovarea și implementarea unor lucruri noi care nu au mai fost utilizate

CÂMP DE INTERESE/CICLURI DE DEZVOLTARE
Coloana 4
Etic
Pasionat
Independența

Coloana 5
Compunerea
Inițierea
Îndeplinirea
sarcinilor

Coloana 6
Vizionar
Intuitiv
Crearea
Cercetarea

Coloana 7
Contra-intuitiv
Arhitect
Inovarea
Inspirarea
Dezvoltarea

Coloana 8
Coevoluționar

Coloana 9
Cunoașterea

FIZIC- EMOȚIONAL- INTELECTUAL
ü Fizic 30%:
ü Emoțional 30%
ü Intelectual 39%: Înțelept, Vizionar, Cercetarea, Dezvoltarea, Contra-intuitiv, Etic, Viteaz, Calitatea,
Relevant, Discernământ

CONDIȚIONAL- A FI- A FACE- CARIERĂ
ü Condițional 8%: Vizionar
ü A fi 33%: Etic, Pasionat, Intuitiv, Adecvat, Inovarea
ü A face 30%: Inițierea, Contra-intuitiv, Inspirarea, Dezvoltarea, Discernământul
ü Carieră 27%: Compunerea, Crearea, Arhitect, Predarea
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Cum se reflectă valorile identificate în raport în viața
profesională?
Context-> Este implicat în programe de dezvoltare și cercetare în domeniul învățării, activând în
grupuri de lucru alături de sp ecialiști ce d ezvoltă soluții de învățare inovative. Coordonează o echipă
de specialiști pentru dezvoltarea și implementarea unor programe d e pregătire profesională
customizată, bazate pe instrumente noi de testare computerizată de abilități.
Contextul descris mai sus îi solicită valori precum: "Compunerea, Inițierea, Arhitect, Cunoașterea, Coevoluționar", făcându-l să înțeleagă de ce se implică cu bucurie în proiecte noi, găsind sens în acest
mediu fertil de exprimare a propriilor valori. Pentru că valorile de mai sus, explicate prin
comportamente ca: "a compune, a elabora și a coregrafia, coordonarea unor planuri complexe,
implementarea unor idei noi care nu au mai fost utilizate, să fiu un adept al evoluției reciproce, să
utilizez inovația științifică", sunt pentru el contexte motivatoare, aducătoare de sens și
recompensatoare.
A înțeles, în același timp, de c e o parte dintre colegii din echipă ocolesc participarea în aceste
contexte, fiind, pentru ei, mai degrabă provocatoare de stres. De ce? Pentru că în Câmpul lor de
interese nu se găsesc aceleași valori.
A realizat astfel că poartă deseori discuții individuale de feedback sau trebuie să găsească constant
metode de motivare, pentru a-i avea implicați în proiect (ex: identifică modalități de a-i face să-și
valorifice la maximum timpul de lucru, în timp ce el nu avut niciodată probleme în a lucra peste
program sau în a investi și timp personal pentru ducerea la îndeplinire a proiectului).
În registrul Fizic-Emoțional-Intelectual, deciziile pe care le ia sunt mărginite de abordări "raționale și
perspicace". Atunci când proiectul se află în momente cheie (ex: se încheie o etapă importantă a
procesului și activitățile următoare se sprijină pe rezultatele etapelor anterioare) registrul de
comunicare, cuvintele folosite sunt bazate pe etică (moral, principial), discernământ (înțelegerea și
perceperea diferențelor subtile), în timp ce majoritatea oamenilor din echipă au ca registru
predominant cel emoțional: împărtășirea umorului (amuzament, veselie), consilierea (îndrumarea și
sfătuirea). Se nasc astfel momente de stagnare în luarea de decizii și rezolvarea de probleme în
cadrul echipei.
Relația cu ceilalți- Așadar, în momentele de luare de decizii sau generare de soluții, "lentila" prin
care fiecare din cei implicați privește aceste situații este diferită.
"Îndeplinirea sarcinilor, demonstrarea și manifestarea aptitudinilor și talentelor" - valoare care a
obținut scoruri înalte în câmpul de interese, este generatoare de satisfacție și se activează în
momentele în care anumite etape de proiect se apropie de deadline. Manifestarea acestei valori este
vizibilă în limbaj prin expresii ca: "Încă 2 ore de lucru și etapa aceasta de proiect e gata. Doar nu
putem să ne oprim acum?!"
Pentru colegii de echipă care nu au în câmpul lor de interese această valoare, îndemnul nu își atinge
ținta! Adică nu creează același înțeles pentru ei. Cuvintele nu sunt purtătoare ale unui sens unic, ci
generează în fiecare înțelesuri și reacții diferite (valori diferite- limbaj diferit-înțelesuri diferite).
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Acest îndemn devine pentru restul echipei istovitor și aducător de insatisfacție. Care este soluția?
El, ca manager, are datoria activării înțelegerii diferențelor subtile și a utilizării alternative de lentile
diferite, adică moduri distincte de a se "uita" la aceeași problemă.
Cunoașterea "shar ed meaning-ului" (zona comună de valori între membrii echipei), este
fundamentul pe care poate construi și se poate sprijini în ducerea la bun sfârșit a proiectului. De
altfel, shared meaning-ul este "toolkit-ul" pe care echipa îl va accesa tacit în rezolvarea într-un mod
ne-chestionabil a unei situații.
Înțelegerea "gap meaning-ului" (valorile diferite care creează prăpastii de înțelegere, comunicare și
decizie) adică modul diferit în care privesc și abordează o situație de rezolvare d e probleme, îl poate
ajuta să depașească situațiile de blocaj.
Cum? Generând un limbaj nou (language shift), aducând în propriul câmp de valori un set nou de
valori (din valorile celorlalți membri ai echipei) creând înțelesuri comune și micșorând "meaning
gap-ul".
Va putea să facă ac est lucru activându-și comportamente din lanțul valorilor de empatie:
reciprocitate, interes, amabilitate, aprecierea, includere sau altruism, generând astfel competențe
de cooperare prin investigare empatică.
În plus, în calitate de manager de proiect, are nevoie să înțeleagă care sunt contextele
recompensatorii pentru oamenii din echipă și să aducă prin balans în viața lor, activități conexe
motivatoare, care să le permită exprimarea propriilor lor valori.

Cum se reflectă valorile identificate în raport în viața
personală?
Aceleași valori sunt declinate în plan personal prin implicarea voluntară în proiecte de
responsabilitate socială, fiind parte dintr-o echipă de proiect care își propune să r econdiționeze în
zona rurală un complex cu valoare istorică: bibliotecă și un lăcaș de cult.
Este parte dintr-un grup de expertiză și competență, în care voluntari din diverse domenii sunt
implicați investind timp personal, livrând idei creative și participând cu propria gândire la desenarea
și ducerea la bun sfârșit a acestor proiecte.
Prin dialog, a descoperit că în momentul propunerii de a fi parte la acest proiect, răspunsul "DA" a
venit instant, fără a trece acest lucru printr-un proces amplu de analiză și gândire, ci valorile lui au
motorizat tacit decizia, identificând un alt context generator de sens și nu aducător de recompense
materiale.
Este un alt domeniu fertil și recompensator pentru aceleași valori din câmpul de interese (a
compune, a elabora și a coregrafia, coordonarea unor planuri complexe, implementarea unor idei),
exprimate însă într-un context diferit. Așadar, rolurile sociale pe care le jucăm sunt diverse, însă
identitatea și valorile sunt neschimbate, fiind doar manifestate și declinate diferit.

4

HUMANDEVELOPER.RO

Cum se reflectă valorile identificate în raport în planurile
de viitor?
În procesul de analiză împreună cu consultantul Life Journey Map™, pe subiectul planuri de viitor, a
investigat o dorință mai veche, aceea de a explora calea antreprenorială.
Din cele 7 valori ce definesc calea antreprenorială, el are reprezentate în câmpul de interese 4 dintre
acestea: De nădejde - Să fiu de nădejde, de încredere și cineva pe care să te poți baza, Inițierea Inițierea, activarea și mobilizarea, Vizionar - Să fiu vizionar, să proiectez și să preconizez un viitor
bazat pe valori și riscuri comun asumate, Dezvoltarea - Să dezvolt, să cresc și să îmbunătățesc
sistemele complexe.
Adică o proporție semnificativă care îl încurajează să exploreze și să gândească un plan concret de
înfăptuire, înțelegând pe ce se poate sprijini în noul demers.

Cum se reflectă valorile identificate în raport în limbaj?
Organizațiile sunt entități care funcționează și se bazează pe sarcini și pe îndeplinirea lor. Îndeplinirea
sarcinilor se bazează, într-o proporție covârșitoare, pe limbaj (vorbit, scris, citit) și înglobează o
cantitate semnificativă de relaționare interpersonală și cooperare.
TOATE sarcinile dintr-o organizație sunt interpersonale prin utilizarea limbajului și presupun, pentru
rezolvare, activarea competenței de cooperare.
Limbajul ne arată orientarea individuală, cum se raportează persoana la situație, cum privește un
eveniment și cum și-ar dori ca ceilalți să se uite și să se raporteze la același eveniment.
Fiecare din noi ține în viață propriul sistem de valori/înțelesuri, prin dialog interior sau limbaj
folosit în relație cu ceilalți și prin utilizarea activă a cuvintelor valoare.
Modul în care ne exprimăm ne dezvăluie modul în care privim lumea(worldview), ca purtători de
valori. Valorile sunt prezente în discursul spontan și dezvăluie stări de intenționalitate, care, odată
exprimate, ghidează și legitimează viitoarele comportamente.
Iată câteva exemple d e manifestare a valorilor din Câmpul de interese, ușor identificabile în limbaj în
sesiunile de consiliere Life Journey Map™.
Veți descoperi trei modalități diferite de a exprima o valoare: prin prezența ei în forme pozitive sau
negative de manifestare, sau prin absența ei.
- Etica- Să fiu etic, moral, și principial
"În orice situație mă voi afla în viitor, pentru mine este important să nu mă arate nimeni cu degetul,
să pot să merg cu capul sus, ținând de principiile mele"
"NU aș putea lucra niciodată în echipă cu cineva care este dispus să facă compromisuri care, din
punctul meu de vedere, îi știrbesc moralitatea"
"Mă feresc de oameni pentru care moralitatea este un lucru negociabil"
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- Pasionat- Să fiu pasionat, entuziast și înflăcărat
"Ascultându-l cu câtă pasiune vorbește, mi-am zis pe loc: Este un om pe care mi l-aș dori în echipa
mea"
"Pentru mine, pasiunea este ceea ce mă pune în mișcare și o voi manifesta chiar dacă cineva o poate
eticheta ca fiind ridicolă"
- De nădejde- Să fiu de nădejde, de încredere și cineva pe care să te poți baza
Referindu-se la un coleg: " Am vrut să știu că este un partener pe care mă pot baza. Când ești într-o
situație de criză sau lipsești din miezul lucrurilor, trebuie să știu că este de ajutor și face lucrurile bine,
chiar dacă eu nu sunt prezent"
- Autentic- Să fiu autentic, original și consecvent în acțiuni
"Îmi place să caut și să dezvolt lucruri care nu au mai fost făcute, să merg în direcții în care alții nu au
mai fost"
"Nu cred că trebuie să manipulezi pe cineva, cred ca a fi tu cu consecvență, nefabricat și
necosmetizat, poate fi c el mai bun argument în a convinge. Lumea va ști astfel tot timpul de unde să
te ia"
- Viteaz- Să fiu viteaz, curajos și cutezător
"Trebuie să ai curajul la un moment dat să spui cum stau lucrurile"
"A vorbi drept și răspicat despre adevăr poate descuraja și cel mai mare mincinos"
- Inițierea- Inițierea, activarea și mobilizarea
"Ce poate fi greu? Pui la cap la cap toate datele problemei, aduni echipa, le explici și de mâine ai pus
pe picioare proiectul"
- Compunerea- Să compun, să elaborez și sa coregrafiez
"Am r eușit să dezvoltăm zilele acest ea bucăți din proiect, așa cum am mai făcut-o! Aștept însă cu
nerăbdare să le punem cap la cap și mai apoi să le vedem cum funcționează în practică!
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Iată un exemplu de valoare și cum se reflectă in limbaj, care sunt stările de intenționalitate pe care le
activează și care este în final comportamentul pe care îl livrează în mediu.

Valoare

Limbaj
(explicit sau dialog interior)

"În orice situație mă voi afla în
viitor, pentru mine este
important să nu mă arate nimeni
cu degetul, să pot să merg cu
capul sus, ținând de principile
mele"
Etica- Să fiu etic, moral,
și principial

"NU aș putea lucra niciodată în
echipă cu cineva care este dispus
să facă compromisuri care, din
punctul meu de vedere, îi
știrbesc moralitatea"

Stare de intenționalitate
(ce stă în spatele limbajului
explicit)
Ceea ce transmite la nivel de
intenție și argumentează
comportamentul viitor este că:
Nu va fi parte la evenimente,
interacțiuni, care îl vor pune în
situația de a abdica de la
principiile sale, moralitatea fiind
printre lucrurile cele mai de preț
pe care nu trebuie să le piardă

În relația cu acest tip de
manifestare ceea ce transmite ca
nivel de intenție este că nu va
tolera alături de el lipsa de
moralitate sau pe cei care sunt
dispuși la compromisuri morale

Comportamentul pe
care îl livrează în mediu
Se dezice verbal sau prin
neparticipare la
contexte pe care le
suspectează de lipsă de
moralitate sau el însuși
este un generator de
contexte etice.

În orice situație în care
altcineva ar arăta lipsă
de moralitate sau etică,
ar fi printre cei care ar
sancționa, prin dialog
interior, verbalizând sau
prin faptă, acțiunile
respective.

Conectează-te cu valorile tale în 4 pași :
1. LINK DE ACCESARE LIFE JOURNEY MAP- contactează-ne prin email la adresa: ljmap@humandeveloper.ro
și vei primi un link de acces gratuit
2. VALORI PRIORITARE- completezi și afli gratuit top 6 valori prioritare
3. RAPORT iValue™ - contactează-ne prin email la ljmap@humandeveloper.ro dacă îți dorești să primești
un raport complet sau să treci la următorul pas
4. CONSILIERE iValue™- întâlnire 1 la 1 cu un consultant Life Journey Map™, pe baza raportului primit
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