iValue™ Counselling
CE ÎȚI PROPUNEM?




Clasificare online: Valori individuale cu instrumentul Life Journey Map™ (45’)
Raport individual: Top Valori Prioritare- Valori de Preocupare- Valori Motivaționale- Valori Aspiraționale
Coaching valori: Exerciții de introspecție, Explorare cu carduri de asociere, Self-awareness games (1-3h)

DE CE?








Motivații: Ce valorizezi, ce te motivează
Potențialul tău: Cum îl poți utiliza activ, dar și cum este influențat de valorile de preocupare
20% valori=80% comportamente: Înveți să utilizezi activ ceea ce faci deja inconștient
Misiunea personală: Află care sunt valorile care dau sens și direcție acțiunilor tale personale și profesionale
Recrutare: Congruența ta cu valorile echipei/organizației
Eficiența individuală: Motivațiile individuale, cum funcționează procesele de luare a deciziilor și soluționare de probleme
Talent management & Career path: Află care sunt contextele care îți valorifică potențialul individual și îți aduc satisfacție

CE CÂȘTIGI?








Motivație internă: Află comportamentele pe care le manifești în mod automat, fără motivație externă
Decision making & Problem solving: Acțiunile trecute devin predictori pentru decizii și soluții viitoare
Exersare valori: Învață să identifici care sunt contextele care îți permit exersarea propriului “câmp de valori”
“Linguistic shift”: Vei putea, în timp, să-ți adaptezi limbajul (cuvintele-valoare) la interacțiune, în acord cu obiectivele
Congruența intenție– acțiuni: Relația dintre valori- stări de intenționalitate- acțiuni- comportamente
Tu și ceilalți: Conștientizezi diferențe sau similarități între comportamentul tău și al celor din jur
“From Self to No Self”: Află unde te situezi în călătoria personală spirituală de la “self” către “no self”

CUM NE GĂSEȘTI?


Dacă îți dorești să afli care sunt top 6 valori prioritare (GRATUIT), un raport complet sau să intri într-un proces
de consiliere, dă-ne de știre! Scrie-ne la adresa: ljmap@humandeveloper.ro sau sună la telefon +40 742 933 554,
pentru a primi mai multe detalii.
Intră și pe site-ul nostru: www.humandeveloper.ro pentru a vedea un model de raport și studii de caz.

