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WstĊp

Od zarania dziejów myĞliciele, filozofowie i zwykli obserwatorzy Īycia interesowali siĊ fenomenem ludzkiej osobowoĞci. Intrygowaáo ich to, Īe zachowania i postawy niektórych ludzi wykazują tak duĪe podobieĔstwa mimo
innych doĞwiadczeĔ Īyciowych i odmiennego wychowania.
Obserwacje te skáaniaáy wielu z nich do refleksji nad typami osobowoĞci.
Jednym z owoców tych dociekaĔ jest — wciąĪ popularna — typologia Hipokratesa. Ten wybitny staroĪytny lekarz i myĞliciel wyróĪniá cztery podstawowe
temperamenty: sangwinik, choleryk, flegmatyk oraz melancholik. Historia
zna wiele innych, równie ciekawych prób wyodrĊbnienia i opisania powtarzalnych typów osobowoĞci. Choü z dzisiejszej perspektywy niektóre z nich
wydają siĊ zbyt uproszczone, to odegraáy one niezwykle waĪną rolĊ, torując
drogĊ do póĨniejszej, bardziej pogáĊbionej refleksji nad osobowoĞcią czáowieka.
Przeáomem w tym zakresie byáa teoria Carla Gustava Junga (1875 – 1961),
szwajcarskiego psychiatry i psychologa, która przyczyniáa siĊ do popularyzacji idei typów osobowoĞci i — począwszy od XX wieku — staáa siĊ podstawą
do tworzenia tzw. jungowskich typologii oraz testów osobowoĞci (do których takĪe naleĪy ID16TM©)1.
DziĞ typologie osobowoĞci odwoáujące siĊ do teorii Junga są narzĊdziem
powszechnie stosowanym w praktyce pedagogicznej, coachingu, zarządzaniu
zasobami ludzkimi oraz poradnictwie zawodowym i maáĪeĔskim. Stanowią
one równieĪ podstawĊ wielu programów wspierających rozwój osobisty
i doskonalących relacje miĊdzyludzkie. Jungowskie testy osobowoĞci staáy
siĊ takĪe standardowym narzĊdziem stosowanym przez wiĊkszoĞü globalnych
1

WiĊcej na ten temat w rozdziale: „ID16 TM© wĞród jungowskich typologii osobowoĞci”.
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przedsiĊbiorstw w procesie rekrutacji oraz w rozwoju zawodowym. Początkowo wykorzystywano je gáównie w korporacjach o rodowodzie amerykaĔskim, jednak w ostatnich latach zdobywają one coraz wiĊkszą popularnoĞü
takĪe w Europie.
DziĊki jungowskim testom osobowoĞci kaĪdego roku miliony ludzi na caáym
Ğwiecie lepiej poznają siebie oraz innych, a w konsekwencji ich Īycie oraz
relacje zmieniają siĊ na lepsze.
Mam nadziejĊ, Īe Twoja przygoda z typami osobowoĞci przyczyni siĊ do takich
wáaĞnie pozytywnych zmian.

AUTOR
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ID16TM©
wĞród jungowskich
typologii osobowoĞci

ID16TM© naleĪy do rodziny tzw. jungowskich typologii osobowoĞci, odwoáujących siĊ do teorii Carla Gustava Junga (1875 – 1961) — szwajcarskiego psychiatry i psychologa, jednego z gáównych przedstawicieli tzw. psychologii gáĊbi.
Na podstawie wieloletnich badaĔ i obserwacji Jung doszedá do wniosku, Īe
róĪnice w postawie oraz preferencjach ludzi nie są przypadkowe. Stworzyá
dobrze dziĞ znany podziaá na ekstrawertyków i introwertyków. Ponadto wyróĪniá cztery funkcje osobowoĞci, stanowiące dwie pary przeciwieĔstw: percepcja – intuicja i myĞlenie – odczuwanie. Ustaliá teĪ, Īe w kaĪdej z tych par
dominuje jedna z funkcji. Jung doszedá do przekonania, Īe dominujące funkcje kaĪdego czáowieka są staáe i niezaleĪne od zewnĊtrznych warunków, a ich
wypadkową jest typ osobowoĞci.
W 1938 roku dwaj amerykaĔscy psychiatrzy, Horace Gray i Joseph Wheelwright, stworzyli pierwszy test osobowoĞci oparty na teorii Junga, umoĪliwiający okreĞlenie dominujących funkcji w trzech opisanych przez niego
wymiarach: ekstrawersja – introwersja, percepcja – intuicja oraz
myĞlenie – odczuwanie. Test ten staá siĊ inspiracją dla innych badaczy.
W 1942 roku, takĪe na gruncie amerykaĔskim, Isabel Briggs Myers oraz
Katharine Briggs zaczĊáy stosowaü swój wáasny test osobowoĞci, poszerzając
klasyczny, trójwymiarowy model Graya i Wheelwrighta o czwarty wymiar:
ocenianie – obserwacja. WiĊkszoĞü póĨniejszych typologii i testów osobowoĞci, odwoáujących siĊ do teorii Junga, równieĪ uwzglĊdnia ów czwarty
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wymiar. NaleĪy do nich m.in. amerykaĔska typologia opublikowana w 1978
roku przez Davida W. Keirseya oraz test osobowoĞci stworzony na Litwie
w latach 70. dwudziestego wieku przez AušrĊ Augustinaviþiźtŏ. W nastĊpnych dekadach w ich Ğlady poszli badacze z róĪnych czĊĞci Ğwiata, tworząc
kolejne czterowymiarowe typologie i testy osobowoĞci dostosowane do lokalnych warunków oraz potrzeb.
Do grupy tej naleĪy niezaleĪna typologia osobowoĞci ID16TM© opracowana
na polskim gruncie przez pedagoga i menedĪera Jarosáawa Jankowskiego.
Typologia ta, opublikowana w pierwszej dekadzie XXI wieku, równieĪ opiera
siĊ na klasycznej teorii Carla Junga. Podobnie jak inne wspóáczesne jungowskie typologie, wpisuje siĊ ona w nurt czterowymiarowej analizy osobowoĞci.
Na gruncie ID16TM© wymiary te nazywane są czterema naturalnymi
skáonnoĞciami. SkáonnoĞci te mają charakter dychotomiczny, a ich obraz
dostarcza informacji o typie osobowoĞci czáowieka. Analiza pierwszej skáonnoĞci ma na celu okreĞlenie dominującego Ĩródáa energii Īyciowej (Ğwiat
zewnĊtrzny lub Ğwiat wewnĊtrzny). Analiza drugiej skáonnoĞci okreĞla dominujący sposób przyswajania informacji (poprzez zmysáy lub poprzez
intuicjĊ). Analiza trzeciej skáonnoĞci okreĞla dominujący sposób podejmowania decyzji (rozumem lub sercem). Analiza czwartej skáonnoĞci okreĞla
natomiast dominujący styl Īycia (zorganizowany lub spontaniczny). Kombinacja wszystkich tych naturalnych skáonnoĞci daje w wyniku 16 moĪliwych typów osobowoĞci.
Szczególną cechą typologii ID16 TM© jest jej praktyczny wymiar. Opisuje ona
bowiem poszczególne typy osobowoĞci w dziaáaniu — w pracy, w codziennym
Īyciu oraz relacjach z innymi ludĨmi. Nie koncentruje siĊ na wewnĊtrznej
dynamice osobowoĞci i nie podejmuje prób teoretycznego objaĞniania wewnĊtrznych, niewidocznych procesów. Skupia siĊ raczej na tym, jak dany typ
osobowoĞci przejawia siĊ na zewnątrz i w jaki sposób wpáywa na otoczenie.
Ów nacisk na spoáeczny aspekt osobowoĞci zbliĪa nieco ID16 TM© do wspomnianej powyĪej typologii Aušry Augustinaviþiźtŏ.
KaĪdy z 16 typów osobowoĞci ID16TM© jest wypadkową naturalnych skáonnoĞci czáowieka. Przypisanie do danego typu nie ma jednak cech wartoĞciujących. ĩaden z typów osobowoĞci nie jest lepszy lub gorszy od innych. KaĪdy
z typów jest po prostu inny i kaĪdy ma swoje potencjalnie mocne i sáabe strony.
ID16TM© pozwala zidentyfikowaü i opisaü te róĪnice. Pomaga zrozumieü siebie
i odkryü swoje miejsce w Ğwiecie.
–8–
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ZnajomoĞü wáasnego profilu osobowoĞci pozwala ludziom w peáni wykorzystywaü swój potencjaá i pracowaü nad obszarami, które mogą przysparzaü im
problemów. Jest nieocenioną pomocą w codziennym Īyciu, w rozwiązywaniu
problemów, w budowaniu zdrowych relacji z innymi ludĨmi oraz podejmowaniu decyzji dotyczących edukacji i kariery zawodowej.
OkreĞlenie typu osobowoĞci nie jest procesem, który ma charakter arbitralny i mechaniczny. KaĪdy czáowiek jako „wáaĞciciel i uĪytkownik swojej osobowoĞci” jest w peáni kompetentny, aby okreĞliü, do którego typu naleĪy.
Jego rola w tym procesie jest wiĊc kluczowa. Samoidentyfikacji takiej moĪna
dokonaü, analizując opisy 16 typów osobowoĞci i stopniowo zawĊĪając pole
wyboru. MoĪna jednak wybraü drogĊ na skróty — wykorzystaü zamieszczony
na kolejnych stronach test osobowoĞci ID16 TM©. RównieĪ w tym przypadku
kluczową rolĊ odgrywa „uĪytkownik osobowoĞci”, wynik testu zaleĪy bowiem
wyáącznie od udzielonych przez niego odpowiedzi.
Identyfikacja typu osobowoĞci pomaga poznaü siebie i innych, nie powinna
jednak byü traktowana jako wyrocznia przesądzająca o przyszáoĞci. Typ osobowoĞci nigdy nie moĪe usprawiedliwiaü naszych sáaboĞci lub záych relacji
z innymi ludĨmi (choü moĪe pomóc zrozumieü ich przyczyny)!
W ramach ID16 TM© typ osobowoĞci nie jest traktowany jako statyczny, genetycznie zdeterminowany stan, ale jako wypadkowa cech wrodzonych oraz
nabytych. Takie ujĊcie nie umniejsza wagi wolnej woli i nie szufladkuje ludzi.
Otwiera przed nami nowe perspektywy, zachĊcając do pracy nad sobą i wskazując obszary, w których jest ona najbardziej potrzebna.
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Test osobowoĞci ID16 TM© to zestaw 84 pytaĔ dotyczących Twoich reakcji oraz
zachowaĔ w zwykáych, codziennych sytuacjach. Odpowiedzi na nie pozwolą
okreĞliü Twój typ osobowoĞci.

WaĪne informacje:
x Test skáada siĊ z trzech czĊĞci. KaĪda z nich zawiera 28 pytaĔ dotyczących osobistych preferencji lub zachowaĔ. Pytania mają formĊ
zdaĔ, które naleĪy dokoĔczyü, wybierając jedną z dwóch opcji.
x Celem testu jest okreĞlenie Twojego typu osobowoĞci, nie zaĞ inteligencji, wiedzy lub zdolnoĞci. Jego wynik nie ma charakteru wartoĞciującego! W teĞcie nie ma dobrych i záych odpowiedzi, nie próbuj
wiĊc szukaü i wybieraü „wáaĞciwych”. KaĪdy z 16 typów osobowoĞci
jest inny, ale ma taką samą wartoĞü. ĩaden nie jest lepszy lub gorszy
od pozostaáych.
x Wybieraj poszczególne odpowiedzi zgodnie z tym, jak zachowujesz
siĊ w opisanych sytuacjach, nie zaĞ, jak chciaábyĞ lub jak (Twoim zdaniem) naleĪaáoby siĊ zachowaü. JeĞli nigdy nie byáeĞ w danej sytuacji,
zastanów siĊ, jaka byáaby Twoja naturalna reakcja, gdybyĞ siĊ w niej
znalazá. Gdy pytanie dotyczy preferencji, wskaĪ Twoje faktyczne skáonnoĞci, nie zaĞ te, które wydają Ci siĊ wáaĞciwe lub poĪądane.
x NaleĪy udzieliü odpowiedzi na wszystkie pytania. W przypadkach,
w których nie moĪesz w peáni utoĪsamiü siĊ z Īadną z zaproponowanych odpowiedzi, zaznacz tĊ, która jest Ci bliĪsza.
x Czas testu nie jest ograniczony, nie musisz siĊ wiĊc spieszyü. Nie zastanawiaj siĊ jednak nad odpowiedziami zbyt dáugo.
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x Po kaĪdej odpowiedzi znajdziesz (w nawiasie) literĊ: E, I, S, N, T, F, J
lub P. Wykonując test, zapisuj litery, którymi oznaczone są wybierane
przez Ciebie odpowiedzi, a nastĊpnie podlicz, ile razy wybraáeĞ poszczególne litery. Twój wynik bĊdzie wyglądaá np. tak:
x E — 18
x I—3
x S—7
x N — 14
x T—4
x F — 17
x J—0
x P — 21
Dalsze wskazówki znajdziesz po zakoĔczeniu testu.

CzĊĞü 1/3
1. CzĊsto zastanawiam siĊ nad sensem Īycia:
tak [I]

nie [E]

2. Bardziej przemawiają do mnie:
sprawdzone, wypróbowane
rozwiązania [S]

twórcze, nowatorskie pomysáy [N]

3. LubiĊ pracĊ:
zespoáową [E]

indywidualną [I]

4. CzĊĞciej:
korzystam z rad innych ludzi [P]

sam doradzam innym [J]

5. Aby zachowaü dobre relacje z ludĨmi, czĊsto ustĊpujĊ innym, nawet
jeĞli nie jest mi to na rĊkĊ:
tak [F]

nie [T]

6. Najlepiej odpoczywam:
samotnie lub w maáym gronie,
w cichym, spokojnym miejscu [I]

wĞród wielu ludzi, w miejscu,
w którym zawsze coĞ siĊ dzieje [E]
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7. CzĊsto zdarza siĊ, Īe wykonujĊ pracĊ przed terminem lub robiĊ wiĊcej,
niĪ trzeba:
tak [J]

nie [P]

8. Bardziej pasuje do mnie nastĊpujący opis:
lubiĊ mieü zaplanowany dzieĔ
i nie przepadam za nagáymi,
niespodziewanymi zmianami
planów [J]

nie lubiĊ sztywno planowaü dnia,
a nagáe zmiany traktujĊ jako
urozmaicenie [P]

9. WolĊ autorów:
posáugujących siĊ ciekawymi
porównaniami i odwoáujących
siĊ do nowatorskich idei [N]

piszących rzeczowym stylem
i skupiających siĊ na faktach [S]

10. BĊdąc w towarzystwie, zazwyczaj mówiĊ:
wiĊcej niĪ pozostali [E]

mniej niĪ pozostali [I]

11. Rozwiązując jakiĞ problem, staram siĊ przede wszystkim:
zachowaü obiektywizm, nawet
kosztem sympatii ludzi [T]

zachowaü sympatiĊ ludzi, nawet
kosztem obiektywizmu [F]

12. WolĊ zajmowaü siĊ:
zadaniami podobnymi do tych,
które wykonywaáem wczeĞniej [S]

nowymi zadaniami, z którymi jeszcze
nigdy siĊ nie spotkaáem [N]

13. Chcąc jak najszybciej zaáatwiü jakieĞ sprawy i mieü je za sobą, czĊsto
podejmujĊ decyzje przedwczeĞnie:
tak [J]

nie [P]

14. Bardziej pasuje do mnie nastĊpujący opis:
potrafiĊ przez dáuĪszy czas skupiü
uwagĊ na jednej rzeczy [I]

áatwo siĊ rozpraszam, robiĊ czĊste
przerwy w pracy [E]

15. Bardziej denerwują mnie:
marzyciele, którzy myĞlą gáównie
o przyszáoĞci [S]

realiĞci, których interesuje tylko
„tu i teraz” [N]
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16. Wolaábym uczĊszczaü na zajĊcia wykáadowcy:
oscháego, momentami
niegrzecznego, ale bardzo
logicznego i przekazującego wiedzĊ
w uporządkowany sposób [T]

roztargnionego, nauczającego
w nieco chaotyczny sposób,
ale bardzo sympatycznego
i serdecznego [F]

17. Gdy mam coĞ wykonaü w okreĞlonym terminie, zazwyczaj:
staram siĊ szybko skoĔczyü
tĊ pracĊ, aby móc zająü
siĊ przyjemniejszymi sprawami [J]

najpierw zajmujĊ siĊ
przyjemniejszymi sprawami,
a do pracy zabieram siĊ wtedy,
gdy zbliĪa siĊ termin [P]

18. UwaĪam, Īe:
obiektywna i sáuszna krytyka
jest poĪądana w wiĊkszoĞci sytuacji,
pomaga bowiem ludziom dostrzegaü
ich uchybienia i báĊdy [T]

krytyka, nawet jeĞli jest obiektywna
i sáuszna, czĊsto czyni wiĊcej záego
niĪ dobrego, psuje bowiem relacje
miĊdzy ludĨmi [F]

19. LubiĊ zapisywaü terminy przyszáych spotkaĔ, wyjazdów, spraw do
zaáatwienia:
tak [J]

nie [P]

20. CzĊsto zastanawiam siĊ, czy w wypowiedziach innych ludzi kryją siĊ
jakieĞ aluzje lub uwagi pod moim adresem:
tak [F]

nie [T]

21. Inwestując oszczĊdnoĞci, wolaábym zysk:
odáoĪony w czasie, ale wyĪszy [N]

mniejszy, ale szybki [S]

22. WolĊ:
uczyü siĊ nowych rzeczy [N]

doskonaliü moje obecne
umiejĊtnoĞci [S]

23. UwaĪam, Īe gorszą cechą jest:
niesprawiedliwe traktowanie
ludzi [T]

brak zrozumienia dla tych, którzy
znaleĨli siĊ w trudnej sytuacji [F]

24. CzĊĞciej ĪaáujĊ, Īe powiedziaáem:
za duĪo [E]

za maáo [I]

– 14 –
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TYPOLOGIA OSOBOWOĝCI ID16TM©

OsobowoĞü w zarysie
Motto Īyciowe: Wykonajmy to zadanie!
Pracowity, odpowiedzialny i niezwykle lojalny. Energiczny i zdecydowany.
Ceni porządek, stabilnoĞü, bezpieczeĔstwo i jasne reguáy. Rzeczowy i konkretny.
Logiczny, racjonalny i praktyczny. Potrafi przyswajaü duĪą iloĞü szczegóáowych
informacji.
Doskonaáy organizator. Nie toleruje nieefektywnoĞci, marnotrawstwa i lenistwa.
Wierny swoim przekonaniom i bezpoĞredni w kontaktach. W zdecydowany
sposób przedstawia swoje poglądy i otwarcie wyraĪa krytyczne opinie, przez
co niekiedy nieĞwiadomie rani innych ludzi.

Naturalne skáonnoĞci administratora:
x ħródáo energii Īyciowej: Ğwiat zewnĊtrzny.
x Przyswajanie informacji: zmysáy.
x Podejmowanie decyzji: rozum.
x Styl Īycia: zorganizowany.

Podobne typy osobowoĞci:
x Animator
x Inspektor
x Praktyk
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Czy wiesz, kim jesteĞ?

Dane statystyczne:
x Administratorzy stanowią 10 – 13% spoáeczeĔstwa.
x WĞród administratorów przewaĪają mĊĪczyĨni (60%).
x Krajem odpowiadającym profilowi administratora są Stany Zjednoczone1.

Kod literowy
Uniwersalny kod literowy administratora w jungowskich typologiach osobowoĞci to ESTJ.

Ogólna charakterystyka
Administratorzy są zdecydowani, pewni siebie i tryskają energią. Są niezwykle wierni swoim przekonaniom i mają zdroworozsądkowy stosunek do
Īycia. Nie zaprzątają sobie gáowy abstrakcyjnymi teoriami, domysáami i dywagacjami. Interesują ich fakty, konkrety oraz dowody.

Percepcja i myĞli
Nieprzerwanie monitorują oni otoczenie w poszukiwaniu przejawów nieefektywnoĞci i marnotrawstwa. ĝwiadomoĞü moĪliwych usprawnieĔ motywuje
ich do dziaáania. Zwykle trudno im zaangaĪowaü siĊ w dziaáalnoĞü, która nie
prowadzi do rozwiązywania konkretnych, namacalnych problemów. Zazwyczaj
sceptycznie podchodzą do nowych idei, spekulacji na temat potencjalnych
moĪliwoĞci lub teorii, których nie moĪna zastosowaü w praktyce. Nie przepadają za eksperymentami. Wolą sprawdzone i wypróbowane metody dziaáania. JeĞli muszą podjąü decyzje dotyczące przyszáoĞci, zwykle czynią to na
podstawie swoich wczeĞniejszych doĞwiadczeĔ (lub doĞwiadczeĔ innych ludzi).
Zamierzając siĊ w coĞ zaangaĪowaü, zwykle dokonują dokáadnego rozpoznania
sytuacji i poĞwiĊcają wiele czasu na zebranie interesujących ich danych. Starają siĊ zdobyü jak najwiĊcej informacji, aby wybraü najlepszą moĪliwoĞü.

1

Nie znaczy to, Īe wszyscy mieszkaĔcy USA naleĪą do tego typu osobowoĞci, jednak
amerykaĔskie spoáeczeĔstwo — jako caáoĞü — posiada wiele cech charakterystycznych
dla administratora.
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Administratorzy otwarcie wyraĪają swoje opinie. JeĞli coĞ im siĊ nie podoba,
mówią o tym. Zwykle są przekonani do swoich racji. Zakáadają, Īe inni ludzie
nie mają im zbyt wiele do zaoferowania, dlatego nie przykáadają wielkiej wagi
do ich opinii i poglądów.

W oczach innych
Przez innych postrzegani są jako zdecydowani, pracowici i odpowiedzialni
ludzie. Wielu onieĞmiela lub draĪni jednak ich bezpoĞrednioĞü, pewnoĞü siebie
i protekcjonalny styl bycia. CzĊsto mają opiniĊ ludzi, którzy „zawsze wiedzą
najlepiej”. Niektórym wydają siĊ takĪe maáo elastyczni, zbyt oficjalni, przesadnie zorganizowani i zbyt drobiazgowi.
Z kolei administratorów draĪni u innych niekompetencja, niesumiennoĞü
i lekkomyĞlnoĞü. Nie potrafią zrozumieü ludzi, którzy notorycznie siĊ spóĨniają, nie dotrzymują sáowa, lekkomyĞlnie wydają pieniądze i nie szanują czasu
(swojego lub innych). Nie przepadają za osobami áamiącymi powszechnie
uznawane zasady, wybierającymi drogĊ na skróty lub myĞlącymi tylko o sobie.
DraĪnią ich teĪ ludzie, którzy — pomimo braku doĞwiadczenia — uwaĪają
siĊ za wybitnych ekspertów.

ĩyciowy kompas
Administratorzy cenią tradycjĊ, powszechnie przyjĊte normy oraz sprawdzone i uĞwiĊcone czasem zasady postĊpowania. Są niezwykle wierni swoim
przekonaniom i postĊpują zgodnie z zasadami, w które wierzą. Zwykle mają
ogromny szacunek dla autorytetów i są odpowiedzialnymi, dobrymi obywatelami. W praktyczny sposób pragną przyczyniaü siĊ do dobrego funkcjonowania paĔstwa i swojej lokalnej spoáecznoĞci. Cenią stabilnoĞü, bezpieczeĔstwo i przewidywalnoĞü. Nie tolerują natomiast zachowaĔ, które zaburzają
harmoniĊ i stanowią zagroĪenie dla áadu spoáecznego. DraĪni ich radykalizm
i ekstremizm.
Nie lubią takĪe udziwnieĔ i wszelkiego rodzaju odchyleĔ od powszechnie
przyjĊtych norm zachowania. OstroĪnie podchodzą do zmian, nowych idei
i eksperymentów. Nie sprzeciwiają siĊ im, chcą mieü jednak pewnoĞü, Īe przyniosą one jakieĞ korzystne, praktyczne rezultaty (np. podniosą wydajnoĞü
lub przyniosą oszczĊdnoĞci). Zakáadają, Īe nie ma sensu zmieniaü tego, co
sprawnie funkcjonuje, dlatego nie lubią zmian, których jedynym powodem
jest chĊü zrobienia czegoĞ nowego.
– 25 –
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Organizacja
Administratorzy potrzebują struktury. Nie tolerują baáaganu, chaosu i improwizacji. Lubią porządek i dobrą organizacjĊ. Nie potrafią funkcjonowaü
w Ğrodowisku, w którym brakuje zasad i norm. Widząc moĪliwoĞü usprawnienia jakiegoĞ systemu, poprawienia jego efektywnoĞci lub powstrzymania
marnotrawstwa, czują siĊ zmotywowani do dziaáania. ChĊtnie biorą na siebie odpowiedzialnoĞü za rozwiązanie istniejącego problemu i w naturalny
sposób stają siĊ liderami.
Są doskonaáymi administratorami (stąd nazwa tego typu osobowoĞci). Potrafią tworzyü plany dziaáania, okreĞlaü procedury i sprawnie organizowaü pracĊ
innych. Lubią mieü kontrolĊ nad sytuacją. Nie jest to, jak siĊ niektórym wydaje,
spowodowane pragnieniem wáadzy, ale przekonaniem, Īe zadania zostaną
wykonane wáaĞciwie, jeĞli sami wszystkiego dopilnują. Administratorzy są
zwykle bardzo wymagający (takĪe wobec siebie) oraz krytyczni. Nie tolerują
lenistwa, niesáownoĞci i lekcewaĪenia obowiązków. Nie potrafią biernie
przyglądaü siĊ niesprawiedliwoĞci oraz áamaniu zasad, w które wierzą.
W takich sytuacjach gotowi są wyraziü sprzeciw, nawet jeĞli moĪe ich to
sporo kosztowaü.
Z natury są odpowiedzialni, praktyczni i punktualni. Tego samego oczekują
od innych. Starają siĊ jak najlepiej wykonywaü powierzone im obowiązki.
Lubią dziaáaü planowo, dlatego zwykle planują swoje zajĊcia z wyprzedzeniem. CzĊsto ukáadają (w myĞlach lub na kartce) plan dnia lub przygotowują
listĊ spraw do zaáatwienia. Zwykle sumiennie trzymają siĊ przyjĊtych procedur i chĊtnie podporządkowują siĊ przeáoĪonym. UwaĪają, Īe jest to niezbĊdne do sprawnego dziaáania. Dostrzegają przejawy nieefektywnoĞci niezauwaĪane przez innych i bardzo cenią czas — starają siĊ wykorzystywaü go
w optymalny sposób.

Odpoczynek
Cieszą ich proste rzeczy: czas z bliskimi i przyjacióámi, wspólne posiáki, zabawy,
gry. Potrafią odpoczywaü i relaksowaü siĊ (ale nie wtedy, gdy czekają na nich
niewykonane zadania!). Z reguáy lubią aktywny wypoczynek. Dáugotrwaáy
stres sprawia, Īe czują siĊ wyalienowani, niepotrzebni i zaczynają wątpiü
w swoją wartoĞü. NapiĊcie sprawia niekiedy, Īe zamykają siĊ w sobie lub
stają siĊ dogmatyczni i uparci.
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TYPOLOGIA OSOBOWOĝCI ID16TM©

OsobowoĞü w zarysie
Motto Īyciowe: Damy radĊ!
Energiczny, entuzjastyczny i optymistyczny. Potrafi cieszyü siĊ Īyciem i wybiega
myĞlami w przyszáoĞü. Dynamiczny, báyskotliwy i twórczy. Lubi ludzi i ceni
szczere, autentyczne relacje. Ciepáy, serdeczny i emocjonalny. ħle znosi krytykĊ. Posiada dar empatii i dostrzega potrzeby, uczucia oraz motywy innych
ludzi. Inspiruje i zaraĪa innych entuzjazmem.
Lubi byü w centrum wydarzeĔ. Jest elastyczny i potrafi improwizowaü. Ma
skáonnoĞü do idealistycznych pomysáów. àatwo siĊ rozprasza i ma problemy
z doprowadzaniem spraw do koĔca.

Naturalne skáonnoĞci entuzjasty:
x ħródáo energii Īyciowej: Ğwiat zewnĊtrzny.
x Przyswajanie informacji: intuicja.
x Podejmowanie decyzji: serce.
x Styl Īycia: spontaniczny.

Podobne typy osobowoĞci:
x Doradca
x Idealista
x Mentor
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Dane statystyczne:
x EntuzjaĞci stanowią 5 – 8% populacji.
x WĞród entuzjastów przewaĪają kobiety (60%).
x Krajem odpowiadającym profilowi entuzjasty są Wáochy1.

Kod literowy
Uniwersalny kod literowy entuzjasty w jungowskich typologiach osobowoĞci
to ENFP.

Ogólna charakterystyka
EntuzjaĞci kochają Īycie i potrafią cieszyü siĊ kaĪdą chwilą. Lubią byü tam,
gdzie coĞ siĊ dzieje. Z natury są optymistami — z nadzieją patrzą w przyszáoĞü
i wierzą w ludzi. Lubią zmiany i nowe doĞwiadczenia. WciąĪ pragną poznawaü nowe idee, odkrywaü nowe miejsca i spotykaü nowe osoby.
Starają siĊ byü w centrum wydarzeĔ i potrzebują kontaktu z ludĨmi. Skazani
na samotnoĞü i odciĊci od Ğwiata popadają w marazm. Cenią dobre relacje
z innymi ludĨmi i zaleĪy im na sympatii otoczenia. Nie zabiegają jednak
o nią za wszelką cenĊ (np. postĊpując wbrew swoim przekonaniom). Nie
lubią byü kontrolowani, sprawdzani, szufladkowani ani poddawani presji.
Sami równieĪ szanują wolnoĞü oraz niezaleĪnoĞü innych.

Percepcja i myĞli
EntuzjaĞci są ciekawi Ğwiata i wciąĪ szukają nowych inspiracji. Zwykle interesują ich nowe idee i inspirujące pomysáy. Z áatwoĞcią przyswajają záoĪone
koncepcje i abstrakcyjne teorie. Do problemów i zadaĔ podchodzą w twórczy — czĊsto nowatorski — sposób. Dostrzegając powiązania pomiĊdzy jednostkowymi faktami i zjawiskami, szybciej niĪ inni dochodzą do rozwiązaĔ.
W otaczających ich wydarzeniach i okolicznoĞciach doszukują siĊ niekiedy
ukrytych znaczeĔ i wskazówek. Zwykle są oryginalni, niekonwencjonalni,

1

Nie znaczy to, Īe wszyscy mieszkaĔcy Wáoch naleĪą do tego typu osobowoĞci, jednak
wáoskie spoáeczeĔstwo — jako caáoĞü — posiada wiele cech charakterystycznych dla
entuzjasty.
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pomysáowi i zorientowani na przyszáoĞü. Cechuje ich takĪe niesamowity optymizm oraz entuzjazm (stąd nazwa tego typu osobowoĞci).
Ich postawa inspiruje innych i dodaje im wiary w sukces. Sami entuzjaĞci
są zwykle ĞwiĊcie przekonani, Īe przedsiĊwziĊcia, których siĊ podejmują,
zakoĔczą siĊ powodzeniem. Nie zniechĊcają siĊ przy tym przeszkodami i przeciwnoĞciami. Mając ĞwiadomoĞü pojawiających siĊ moĪliwoĞci, gotowi są
podjąü ryzyko i ruszyü nieprzetartym szlakiem, aby tylko je wykorzystaü
(trudno im znieĞü ĞwiadomoĞü niewykorzystanych szans).

Postawa wobec innych
EntuzjaĞci potrafią wpáywaü na zachowanie innych ludzi, a nawet nimi manipulowaü. Zwykle wykorzystują te zdolnoĞci w pozytywny sposób, np. zachĊcając innych do odkrywania swoich talentów, motywując do dziaáania lub
wzmacniając ich wiarĊ w siebie.
Rozwiązując problem, potrafią dotrzeü do sedna, nie dając siĊ zwieĞü pozorom lub záudzeniom. Cechuje ich niezwykáa empatia. Odczytują uczucia, emocje, a nawet ukryte motywy innych ludzi. Co wiĊcej, czĊsto potrafią opisaü
ich sytuacjĊ, odczucia i potrzeby lepiej niĪ oni sami. Zdarza siĊ, Īe przybierają rolĊ „rzeczników” innych ludzi. Wielu osobom ich niezwykáe zdolnoĞci
interpersonalne (np. umiejĊtnoĞü przenikania cudzych sekretów i tajemnic)
wydają siĊ czymĞ niemal magicznym. Nie ma w nich jednak nic nadprzyrodzonego — entuzjaĞci mają po prostu bardzo rozwiniĊtą intuicjĊ i są doskonaáymi obserwatorami, zwracającymi uwagĊ nie tylko na sáowa, ale takĪe na
sygnaáy niewerbalne.
Pomaganie ludziom sprawia im ogromną radoĞü. Szczerze siĊ cieszą, widząc,
Īe inni — dziĊki ich pomocy — zaczynają wykorzystywaü swoje moĪliwoĞci
i nabierają wiary we wáasne siáy. Odczuwają jednak przygnĊbienie, gdy ich
wysiáki nie przynoszą rezultatu i gdy ludzie nie chcą lub nie potrafią wykorzystaü wáasnego potencjaáu.
CzĊsto myĞlą o innych. Z natury nie nadają siĊ na pustelników, inni ludzie
są bowiem czĊĞcią ich Īycia. Z reguáy doskonale odczytują emocje i uczucia
ludzi, nawet na odlegáoĞü! Gdy czytają listy lub e-maile od znajomych, potrafią
wczuü siĊ w ich sytuacjĊ i wyobraziü sobie, co oni przeĪywają i jak siĊ czują.
Potrzeby innych czĊsto stawiają na pierwszym miejscu.
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