Vi hjälper dig och dina
m e d a r b e ta r e at t u t v e c k l a s

F ö r s tå d i g s j ä lv o c h
andra bättre
Människor har olika sätt att tänka. Vissa fokuserar på detaljer, andra ser saker i stort.
Någon tycker resultatet är viktigast, andra prioriterar vägen dit. Hur du tänker påverkar
dina handlingar och hur du kommunicerar. En människa har mer än 70 000 tankar under
en dag. De flesta av dessa är slumpmässiga och följer vanemässiga mönster.
Hartman-Kinselprofilen kartlägger människors sätt att tänka. När du får klart för dig hur
ditt tankemönster ser ut förstår du dig själv och andra bättre. Den här förståelsen kan
hjälpa dig att utvecklas, både i arbetslivet och privat.

H j ä l p t i l l b ät t r e b e s l u t
Genom profilen får du en beskrivning av bakgrunden till ditt beteende. Hur ditt tankemönster påverkar din verklighetsuppfattning och hur du väljer att agera. Du får insikter som
hjälper dig att göra bättre bedömningar, hamna i färre konflikter och hantera stress bättre.
Även en grupp har ett samlat tankemönster med gemensamma styrkor och svagheter.
Profilen kan med fördel användas för att visa hur en grupp kan utvecklas och hur det
gemensamma tankemönstret påverkar synen på en viss situation.

D i n a ta n k e m ö n s t e r v i s a r d i n
s y n på o m v ä r l d e n o c h d i g s j ä lv
Du tänker och fattar beslut med hjälp av sex olika tankecentrum. Områdena arbetar oberoende
av varandra men också tillsammans. Du är olika bra på att använda dina tankecentrum, eftersom
din förmåga varierar inom varje område. Dessutom kan du vara mer eller mindre intresserad av
att använda dina förmågor. En Hartman-Kinselprofil visar en unik kombination av dina tankar.

OM V ÄRLD

Jag

Intuition & Empati			
När du upplever med intuition och empati skapar du
en personlig kontakt och känsla för en individ eller en
situation. Att uppfatta det unika i en annan människa är
att se hennes känslor och hur hon är innerst inne. Detta
tankecentrum handlar om empati, medkänsla och att ge
av sig själv. Att kunna sätta sig in i hur andra känner och
bryr sig.

Inre jag
Här samlas tankar kring ditt unika värde, din självkänsla, där du ser dig som du är. Vad du känner, vad
dina innersta avsikter är och hur du mår. Inte hur du är
jämfört med andra. Med god självkänsla kan du känna
inspiration och glädje samt lättare undvika att känna dig
påhoppad när du får kritik.

Funktion & Nytta
Detta tänkande handlar om hur du ser möjligheter,
uppfattar och bedömer tänkbara konsekvenser av ett
händelseförlopp. Det gör dig medveten om taktiska relationer och vem eller vad som är mest effektivt i nuet. Här
beskrivs också förmåga till anpassning inför olika förutsättningar. Och vad du behöver göra för att nå resultat.
			
Logik & System
Detta tankecentrum beskriver hur du förstår omvärlden
och andra människor genom logik, fakta och analys.
Hur du uppfattar fakta och vad detta betyder i ett
genomtänkt, tankemässigt sammanhang. Denna typ av
tänkande är bäst på att hantera idéer, planer, koncept,
målformuleringar och regler.

Yttre jag
Detta område handlar om ditt självförtroende, din egen
uppfattning av din kompetens och dina förmågor. Hur du
ser på dig själv i jämförelse med andra. Ditt fokus på vad
du åstadkommer, hur du uppfattas av andra och hur du
når de resultat du vill ha. Men också om hur du tänker
om dig själv i dina olika roller.
Normativt jag
Här finns din självbild, med dina ideal och ditt sätt att ta
ansvar, samt normen för den du vill vara. Detta tankecentrum visar dina ”måsten”. Här finns regler för vad
du ska göra och inte göra i olika situationer. Och vad du
uppfattar som rätt och fel i ditt beteende samt förhållningssätt till din omvärld.

Att utvecklas som människa
Med kunskap om ditt tankemönster får du en bredare och
djupare förståelse för hur du kan utvecklas som individ eller i
grupp. Hartman-Kinselprofilen är ett verktyg som ger dig ökad
medvetenhet kring hur du uppfattar dig själv och din omvärld.
Profilen hjälper dig helt enkelt att förstå dig själv bättre.
I din personliga rapport får du förklaring till hur du kommunicerar och fattar beslut. Du får förståelse för hur ditt tänkande
hänger ihop med hur du gör bedömningar, vad som driver dig
och hur ditt tänkande förändras under stress.
Det är enkelt att göra en profil. Du tar ställning till och rangordnar påståenden som bygger på forskning i värdeteori, så
kallad Axiologi. Detta tar mellan 30-50 minuter och görs på
internet. Resultatet är en individuell rapport som du går
igenom tillsammans med din konsult.
Grund i filosofisk vetenskap
Hartman-Kinselprofilen har sin grund i en filosofisk vetenskap
och forskning om tillämpad värdeteori som utvecklades av
Dr. Robert S. Hartman, professor i filosofi vid University of
Tennessee och National University of Mexico. Profilen
fungerar även som ett komplement och en fördjupning av
andra metoder för utveckling.
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Vi tar fram olika profiler beroende
på ditt och ditt företags behov.

Vår vision är att hjälpa människor att utvecklas genom att förstå sina tankemönster och vad de leder till, både enskilt och i grupp.
Profile4Professionals utbildar konsulter i tillämpad värdeteori som arbetar med rekrytering, ledarutveckling, utveckling av nyckelpersoner och grupputveckling.
Vi har utvecklingsprogram som tränar ledare och medarbetare att hantera sina tankemönster och fungera mer effektivt i sina roller.
Läs mer om våra certifierade konsulter på www.pro4pro.se
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