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Wst p

Od zarania dziejów my liciele, filozofowie i zwykli obserwatorzy ycia inte-

resowali si  fenomenem ludzkiej osobowo ci. Intrygowa o ich to, e zacho-

wania i postawy niektórych ludzi wykazuj  tak du e podobie stwa mimo

innych do wiadcze  yciowych i odmiennego wychowania.

Obserwacje te sk ania y wielu z nich do refleksji nad typami osobowo ci.

Jednym z owoców tych docieka  jest — wci  popularna — typologia Hipo-

kratesa. Ten wybitny staro ytny lekarz i my liciel wyró ni  cztery podstawowe

temperamenty: sangwinik, choleryk, flegmatyk oraz melancholik. Historia

zna wiele innych, równie ciekawych prób wyodr bnienia i opisania powta-

rzalnych typów osobowo ci. Cho  z dzisiejszej perspektywy niektóre z nich

wydaj  si  zbyt uproszczone, to odegra y one niezwykle wa n  rol , toruj c

drog  do pó niejszej, bardziej pog bionej refleksji nad osobowo ci  cz owieka.

Prze omem w tym zakresie by a teoria Carla Gustava Junga (1875 – 1961),

szwajcarskiego psychiatry i psychologa, która przyczyni a si  do popularyza-

cji idei typów osobowo ci i — pocz wszy od XX wieku — sta a si  podstaw

do tworzenia tzw. jungowskich typologii oraz testów osobowo ci (do któ-

rych tak e nale y ID16TM©)1.

Dzi  typologie osobowo ci odwo uj ce si  do teorii Junga s  narz dziem

powszechnie stosowanym w praktyce pedagogicznej, coachingu, zarz dzaniu

zasobami ludzkimi oraz poradnictwie zawodowym i ma e skim. Stanowi

one równie  podstaw  wielu programów wspieraj cych rozwój osobisty

i doskonal cych relacje mi dzyludzkie. Jungowskie testy osobowo ci sta y

si  tak e standardowym narz dziem stosowanym przez wi kszo  globalnych

                                           
1 Wi cej na ten temat w rozdziale: „ID16 TM© w ród jungowskich typologii osobowo ci”.
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przedsi biorstw w procesie rekrutacji oraz w rozwoju zawodowym. Pocz t-

kowo wykorzystywano je g ównie w korporacjach o rodowodzie ameryka -

skim, jednak w ostatnich latach zdobywaj  one coraz wi ksz  popularno

tak e w Europie.

Dzi ki jungowskim testom osobowo ci ka dego roku miliony ludzi na ca ym

wiecie lepiej poznaj  siebie oraz innych, a w konsekwencji ich ycie oraz

relacje zmieniaj  si  na lepsze.

Mam nadziej , e Twoja przygoda z typami osobowo ci przyczyni si  do takich

w a nie pozytywnych zmian.

AUTOR
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ID16TM©

w ród jungowskich
typologii osobowo ci

ID16TM© nale y do rodziny tzw. jungowskich typologii osobowo ci, odwo uj -

cych si  do teorii Carla Gustava Junga (1875 – 1961) — szwajcarskiego psy-

chiatry i psychologa, jednego z g ównych przedstawicieli tzw. psychologii g bi.

Na podstawie wieloletnich bada  i obserwacji Jung doszed  do wniosku, e

ró nice w postawie oraz preferencjach ludzi nie s  przypadkowe. Stworzy

dobrze dzi  znany podzia  na ekstrawertyków i introwertyków. Ponadto wyró -

ni  cztery funkcje osobowo ci, stanowi ce dwie pary przeciwie stw: per-

cepcja – intuicja i my lenie – odczuwanie. Ustali  te , e w ka dej z tych par

dominuje jedna z funkcji. Jung doszed  do przekonania, e dominuj ce funk-

cje ka dego cz owieka s  sta e i niezale ne od zewn trznych warunków, a ich

wypadkow  jest typ osobowo ci.

W 1938 roku dwaj ameryka scy psychiatrzy, Horace Gray i Joseph Wheel-

wright, stworzyli pierwszy test osobowo ci oparty na teorii Junga, umo li-

wiaj cy okre lenie dominuj cych funkcji w trzech opisanych przez niego

wymiarach: ekstrawersja – introwersja, percepcja – intuicja oraz

my lenie – odczuwanie. Test ten sta  si  inspiracj  dla innych badaczy.

W 1942 roku, tak e na gruncie ameryka skim, Isabel Briggs Myers oraz

Katharine Briggs zacz y stosowa  swój w asny test osobowo ci, poszerzaj c

klasyczny, trójwymiarowy model Graya i Wheelwrighta o czwarty wymiar:

ocenianie – obserwacja. Wi kszo  pó niejszych typologii i testów oso-

bowo ci, odwo uj cych si  do teorii Junga, równie  uwzgl dnia ów czwarty

Kup książkę Poleć książkę

http://onepress.pl/rt/16tyos
http://onepress.pl/rf/16tyos


Czy wiesz, kim jeste ?

– 8 –

wymiar. Nale y do nich m.in. ameryka ska typologia opublikowana w 1978

roku przez Davida W. Keirseya oraz test osobowo ci stworzony na Litwie

w latach 70. dwudziestego wieku przez Aušr  Augustinavi i t . W nast p-

nych dekadach w ich lady poszli badacze z ró nych cz ci wiata, tworz c

kolejne czterowymiarowe typologie i testy osobowo ci dostosowane do lokal-

nych warunków oraz potrzeb.

Do grupy tej nale y niezale na typologia osobowo ci ID16TM© opracowana

na polskim gruncie przez pedagoga i mened era Jaros awa Jankowskiego.

Typologia ta, opublikowana w pierwszej dekadzie XXI wieku, równie  opiera

si  na klasycznej teorii Carla Junga. Podobnie jak inne wspó czesne jungow-

skie typologie, wpisuje si  ona w nurt czterowymiarowej analizy osobowo ci.

Na gruncie ID16TM© wymiary te nazywane s  czterema naturalnymi

sk onno ciami. Sk onno ci te maj  charakter dychotomiczny, a ich obraz

dostarcza informacji o typie osobowo ci cz owieka. Analiza pierwszej sk onno-

ci ma na celu okre lenie dominuj cego ród a energii yciowej ( wiat

zewn trzny lub wiat wewn trzny). Analiza drugiej sk onno ci okre la domi-

nuj cy sposób przyswajania informacji (poprzez zmys y lub poprzez

intuicj ). Analiza trzeciej sk onno ci okre la dominuj cy sposób podejmo-

wania decyzji (rozumem lub sercem). Analiza czwartej sk onno ci okre la

natomiast dominuj cy styl ycia (zorganizowany lub spontaniczny). Kom-

binacja wszystkich tych naturalnych sk onno ci daje w wyniku 16 mo li-

wych typów osobowo ci.

Szczególn  cech  typologii ID16 TM© jest jej praktyczny wymiar. Opisuje ona

bowiem poszczególne typy osobowo ci w dzia aniu — w pracy, w codziennym

yciu oraz relacjach z innymi lud mi. Nie koncentruje si  na wewn trznej

dynamice osobowo ci i nie podejmuje prób teoretycznego obja niania we-

wn trznych, niewidocznych procesów. Skupia si  raczej na tym, jak dany typ

osobowo ci przejawia si  na zewn trz i w jaki sposób wp ywa na otoczenie.

Ów nacisk na spo eczny aspekt osobowo ci zbli a nieco ID16 TM© do wspo-

mnianej powy ej typologii Aušry Augustinavi i t .

Ka dy z 16 typów osobowo ci ID16TM© jest wypadkow  naturalnych sk on-

no ci cz owieka. Przypisanie do danego typu nie ma jednak cech warto ciuj -

cych. aden z typów osobowo ci nie jest lepszy lub gorszy od innych. Ka dy

z typów jest po prostu inny i ka dy ma swoje potencjalnie mocne i s abe strony.

ID16TM© pozwala zidentyfikowa  i opisa  te ró nice. Pomaga zrozumie  siebie

i odkry  swoje miejsce w wiecie.
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Znajomo  w asnego profilu osobowo ci pozwala ludziom w pe ni wykorzy-

stywa  swój potencja  i pracowa  nad obszarami, które mog  przysparza  im

problemów. Jest nieocenion  pomoc  w codziennym yciu, w rozwi zywaniu

problemów, w budowaniu zdrowych relacji z innymi lud mi oraz podejmo-

waniu decyzji dotycz cych edukacji i kariery zawodowej.

Okre lenie typu osobowo ci nie jest procesem, który ma charakter arbitral-

ny i mechaniczny. Ka dy cz owiek jako „w a ciciel i u ytkownik swojej oso-

bowo ci” jest w pe ni kompetentny, aby okre li , do którego typu nale y.

Jego rola w tym procesie jest wi c kluczowa. Samoidentyfikacji takiej mo na

dokona , analizuj c opisy 16 typów osobowo ci i stopniowo zaw aj c pole

wyboru. Mo na jednak wybra  drog  na skróty — wykorzysta  zamieszczony

na kolejnych stronach test osobowo ci ID16 TM©. Równie  w tym przypadku

kluczow  rol  odgrywa „u ytkownik osobowo ci”, wynik testu zale y bowiem

wy cznie od udzielonych przez niego odpowiedzi.

Identyfikacja typu osobowo ci pomaga pozna  siebie i innych, nie powinna

jednak by  traktowana jako wyrocznia przes dzaj ca o przysz o ci. Typ oso-

bowo ci nigdy nie mo e usprawiedliwia  naszych s abo ci lub z ych relacji

z innymi lud mi (cho  mo e pomóc zrozumie  ich przyczyny)!

W ramach ID16 TM© typ osobowo ci nie jest traktowany jako statyczny, gene-

tycznie zdeterminowany stan, ale jako wypadkowa cech wrodzonych oraz

nabytych. Takie uj cie nie umniejsza wagi wolnej woli i nie szufladkuje ludzi.

Otwiera przed nami nowe perspektywy, zach caj c do pracy nad sob  i wska-

zuj c obszary, w których jest ona najbardziej potrzebna.
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Test osobowo ci ID16TM©

Test osobowo ci ID16 TM© to zestaw 84 pyta  dotycz cych Twoich reakcji oraz

zachowa  w zwyk ych, codziennych sytuacjach. Odpowiedzi na nie pozwol

okre li  Twój typ osobowo ci.

Wa ne informacje:

 Test sk ada si  z trzech cz ci. Ka da z nich zawiera 28 pyta  doty-

cz cych osobistych preferencji lub zachowa . Pytania maj  form

zda , które nale y doko czy , wybieraj c jedn  z dwóch opcji.

 Celem testu jest okre lenie Twojego typu osobowo ci, nie za  inteli-

gencji, wiedzy lub zdolno ci. Jego wynik nie ma charakteru warto-

ciuj cego! W te cie nie ma dobrych i z ych odpowiedzi, nie próbuj

wi c szuka  i wybiera  „w a ciwych”. Ka dy z 16 typów osobowo ci

jest inny, ale ma tak  sam  warto . aden nie jest lepszy lub gorszy

od pozosta ych.

 Wybieraj poszczególne odpowiedzi zgodnie z tym, jak zachowujesz

si  w opisanych sytuacjach, nie za , jak chcia by  lub jak (Twoim zda-

niem) nale a oby si  zachowa . Je li nigdy nie by e  w danej sytuacji,

zastanów si , jaka by aby Twoja naturalna reakcja, gdyby  si  w niej

znalaz . Gdy pytanie dotyczy preferencji, wska  Twoje faktyczne sk on-

no ci, nie za  te, które wydaj  Ci si  w a ciwe lub po dane.

 Nale y udzieli  odpowiedzi na wszystkie pytania. W przypadkach,

w których nie mo esz w pe ni uto sami  si  z adn  z zaproponowa-

nych odpowiedzi, zaznacz t , która jest Ci bli sza.

 Czas testu nie jest ograniczony, nie musisz si  wi c spieszy . Nie zasta-

nawiaj si  jednak nad odpowiedziami zbyt d ugo.
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 Po ka dej odpowiedzi znajdziesz (w nawiasie) liter : E, I, S, N, T, F, J

lub P. Wykonuj c test, zapisuj litery, którymi oznaczone s  wybierane

przez Ciebie odpowiedzi, a nast pnie podlicz, ile razy wybra e  poszcze-

gólne litery. Twój wynik b dzie wygl da  np. tak:

 E — 18

 I — 3

 S — 7

 N — 14

 T — 4

 F — 17

 J — 0

 P — 21

Dalsze wskazówki znajdziesz po zako czeniu testu.

Cz  1/3

 1. Cz sto zastanawiam si  nad sensem ycia:

tak [I] nie [E]

 2. Bardziej przemawiaj  do mnie:

sprawdzone, wypróbowane

rozwi zania [S]

twórcze, nowatorskie pomys y [N]

 3. Lubi  prac :

zespo ow  [E] indywidualn  [I]

 4. Cz ciej:

korzystam z rad innych ludzi [P] sam doradzam innym [J]

 5. Aby zachowa  dobre relacje z lud mi, cz sto ust puj  innym, nawet

je li nie jest mi to na r k :

tak [F] nie [T]

 6. Najlepiej odpoczywam:

samotnie lub w ma ym gronie,

w cichym, spokojnym miejscu [I]

w ród wielu ludzi, w miejscu,

w którym zawsze co  si  dzieje [E]
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 7. Cz sto zdarza si , e wykonuj  prac  przed terminem lub robi  wi cej,

ni  trzeba:

tak [J] nie [P]

 8. Bardziej pasuje do mnie nast puj cy opis:

lubi  mie  zaplanowany dzie

i nie przepadam za nag ymi,

niespodziewanymi zmianami

planów [J]

nie lubi  sztywno planowa  dnia,

a nag e zmiany traktuj  jako

urozmaicenie [P]

 9. Wol  autorów:

pos uguj cych si  ciekawymi

porównaniami i odwo uj cych

si  do nowatorskich idei [N]

pisz cych rzeczowym stylem

i skupiaj cych si  na faktach [S]

 10. B d c w towarzystwie, zazwyczaj mówi :

wi cej ni  pozostali [E] mniej ni  pozostali [I]

 11. Rozwi zuj c jaki  problem, staram si  przede wszystkim:

zachowa  obiektywizm, nawet

kosztem sympatii ludzi [T]

zachowa  sympati  ludzi, nawet

kosztem obiektywizmu [F]

 12. Wol  zajmowa  si :

zadaniami podobnymi do tych,

które wykonywa em wcze niej [S]

nowymi zadaniami, z którymi jeszcze

nigdy si  nie spotka em [N]

 13. Chc c jak najszybciej za atwi  jakie  sprawy i mie  je za sob , cz sto

podejmuj  decyzje przedwcze nie:

tak [J] nie [P]

 14. Bardziej pasuje do mnie nast puj cy opis:

potrafi  przez d u szy czas skupi

uwag  na jednej rzeczy [I]

atwo si  rozpraszam, robi  cz ste

przerwy w pracy [E]

 15. Bardziej denerwuj  mnie:

marzyciele, którzy my l  g ównie

o przysz o ci [S]

reali ci, których interesuje tylko

„tu i teraz” [N]
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16. Wola bym ucz szcza  na zaj cia wyk adowcy:

osch ego, momentami

niegrzecznego, ale bardzo

logicznego i przekazuj cego wiedz

w uporz dkowany sposób [T]

roztargnionego, nauczaj cego

w nieco chaotyczny sposób,

ale bardzo sympatycznego

i serdecznego [F]

17. Gdy mam co  wykona  w okre lonym terminie, zazwyczaj:

staram si  szybko sko czy

t  prac , aby móc zaj

si  przyjemniejszymi sprawami [J]

najpierw zajmuj  si

przyjemniejszymi sprawami,

a do pracy zabieram si  wtedy,

gdy zbli a si  termin [P]

18. Uwa am, e:

obiektywna i s uszna krytyka

jest po dana w wi kszo ci sytuacji,

pomaga bowiem ludziom dostrzega

ich uchybienia i b dy [T]

krytyka, nawet je li jest obiektywna

i s uszna, cz sto czyni wi cej z ego

ni  dobrego, psuje bowiem relacje

mi dzy lud mi [F]

19. Lubi  zapisywa  terminy przysz ych spotka , wyjazdów, spraw do

za atwienia:

tak [J] nie [P]

20. Cz sto zastanawiam si , czy w wypowiedziach innych ludzi kryj  si

jakie  aluzje lub uwagi pod moim adresem:

tak [F] nie [T]

21. Inwestuj c oszcz dno ci, wola bym zysk:

od o ony w czasie, ale wy szy [N] mniejszy, ale szybki [S]

22. Wol :

uczy  si  nowych rzeczy [N] doskonali  moje obecne

umiej tno ci [S]

23. Uwa am, e gorsz  cech  jest:

niesprawiedliwe traktowanie

ludzi [T]

brak zrozumienia dla tych, którzy

znale li si  w trudnej sytuacji [F]

24. Cz ciej a uj , e powiedzia em:

za du o [E] za ma o [I]

Kup książkę Poleć książkę

http://onepress.pl/rt/16tyos
http://onepress.pl/rf/16tyos


Administrator (ESTJ)
TYPOLOGIA OSOBOWO CI ID16TM©

Osobowo  w zarysie

Motto yciowe: Wykonajmy to zadanie!

Pracowity, odpowiedzialny i niezwykle lojalny. Energiczny i zdecydowany.

Ceni porz dek, stabilno , bezpiecze stwo i jasne regu y. Rzeczowy i konkretny.

Logiczny, racjonalny i praktyczny. Potrafi przyswaja  du  ilo  szczegó owych

informacji.

Doskona y organizator. Nie toleruje nieefektywno ci, marnotrawstwa i lenistwa.

Wierny swoim przekonaniom i bezpo redni w kontaktach. W zdecydowany

sposób przedstawia swoje pogl dy i otwarcie wyra a krytyczne opinie, przez

co niekiedy nie wiadomie rani innych ludzi.

Naturalne sk onno ci administratora:

 ród o energii yciowej: wiat zewn trzny.

 Przyswajanie informacji: zmys y.

 Podejmowanie decyzji: rozum.

 Styl ycia: zorganizowany.

Podobne typy osobowo ci:

 Animator

 Inspektor

 Praktyk
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Dane statystyczne:

Administratorzy stanowi  10 – 13% spo ecze stwa.

W ród administratorów przewa aj  m czy ni (60%).

Krajem odpowiadaj cym profilowi administratora s  Stany Zjed-

noczone1.

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy administratora w jungowskich typologiach oso-

bowo ci to ESTJ.

Ogólna charakterystyka

Administratorzy s  zdecydowani, pewni siebie i tryskaj  energi . S  nie-

zwykle wierni swoim przekonaniom i maj  zdroworozs dkowy stosunek do

ycia. Nie zaprz taj  sobie g owy abstrakcyjnymi teoriami, domys ami i dywa-

gacjami. Interesuj  ich fakty, konkrety oraz dowody.

Percepcja i my li

Nieprzerwanie monitoruj  oni otoczenie w poszukiwaniu przejawów nieefek-

tywno ci i marnotrawstwa. wiadomo  mo liwych usprawnie  motywuje

ich do dzia ania. Zwykle trudno im zaanga owa  si  w dzia alno , która nie

prowadzi do rozwi zywania konkretnych, namacalnych problemów. Zazwyczaj

sceptycznie podchodz  do nowych idei, spekulacji na temat potencjalnych

mo liwo ci lub teorii, których nie mo na zastosowa  w praktyce. Nie prze-

padaj  za eksperymentami. Wol  sprawdzone i wypróbowane metody dzia-

ania. Je li musz  podj  decyzje dotycz ce przysz o ci, zwykle czyni  to na

podstawie swoich wcze niejszych do wiadcze  (lub do wiadcze  innych ludzi).

Zamierzaj c si  w co  zaanga owa , zwykle dokonuj  dok adnego rozpoznania

sytuacji i po wi caj  wiele czasu na zebranie interesuj cych ich danych. Sta-

raj  si  zdoby  jak najwi cej informacji, aby wybra  najlepsz  mo liwo .

1 Nie znaczy to, e wszyscy mieszka cy USA nale  do tego typu osobowo ci, jednak

ameryka skie spo ecze stwo — jako ca o  — posiada wiele cech charakterystycznych

dla administratora.
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Administratorzy otwarcie wyra aj  swoje opinie. Je li co  im si  nie podoba,

mówi  o tym. Zwykle s  przekonani do swoich racji. Zak adaj , e inni ludzie

nie maj  im zbyt wiele do zaoferowania, dlatego nie przyk adaj  wielkiej wagi

do ich opinii i pogl dów.

W oczach innych

Przez innych postrzegani s  jako zdecydowani, pracowici i odpowiedzialni

ludzie. Wielu onie miela lub dra ni jednak ich bezpo rednio , pewno  siebie

i protekcjonalny styl bycia. Cz sto maj  opini  ludzi, którzy „zawsze wiedz

najlepiej”. Niektórym wydaj  si  tak e ma o elastyczni, zbyt oficjalni, prze-

sadnie zorganizowani i zbyt drobiazgowi.

Z kolei administratorów dra ni u innych niekompetencja, niesumienno

i lekkomy lno . Nie potrafi  zrozumie  ludzi, którzy notorycznie si  spó -

niaj , nie dotrzymuj  s owa, lekkomy lnie wydaj  pieni dze i nie szanuj  czasu

(swojego lub innych). Nie przepadaj  za osobami ami cymi powszechnie

uznawane zasady, wybieraj cymi drog  na skróty lub my l cymi tylko o sobie.

Dra ni  ich te  ludzie, którzy — pomimo braku do wiadczenia — uwa aj

si  za wybitnych ekspertów.

yciowy kompas

Administratorzy ceni  tradycj , powszechnie przyj te normy oraz spraw-

dzone i u wi cone czasem zasady post powania. S  niezwykle wierni swoim

przekonaniom i post puj  zgodnie z zasadami, w które wierz . Zwykle maj

ogromny szacunek dla autorytetów i s  odpowiedzialnymi, dobrymi obywa-

telami. W praktyczny sposób pragn  przyczynia  si  do dobrego funkcjo-

nowania pa stwa i swojej lokalnej spo eczno ci. Ceni  stabilno , bezpiecze -

stwo i przewidywalno . Nie toleruj  natomiast zachowa , które zaburzaj

harmoni  i stanowi  zagro enie dla adu spo ecznego. Dra ni ich radykalizm

i ekstremizm.

Nie lubi  tak e udziwnie  i wszelkiego rodzaju odchyle  od powszechnie

przyj tych norm zachowania. Ostro nie podchodz  do zmian, nowych idei

i eksperymentów. Nie sprzeciwiaj  si  im, chc  mie  jednak pewno , e przy-

nios  one jakie  korzystne, praktyczne rezultaty (np. podnios  wydajno

lub przynios  oszcz dno ci). Zak adaj , e nie ma sensu zmienia  tego, co

sprawnie funkcjonuje, dlatego nie lubi  zmian, których jedynym powodem

jest ch  zrobienia czego  nowego.
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Organizacja

Administratorzy potrzebuj  struktury. Nie toleruj  ba aganu, chaosu i impro-

wizacji. Lubi  porz dek i dobr  organizacj . Nie potrafi  funkcjonowa

w rodowisku, w którym brakuje zasad i norm. Widz c mo liwo  uspraw-

nienia jakiego  systemu, poprawienia jego efektywno ci lub powstrzymania

marnotrawstwa, czuj  si  zmotywowani do dzia ania. Ch tnie bior  na sie-

bie odpowiedzialno  za rozwi zanie istniej cego problemu i w naturalny

sposób staj  si  liderami.

S  doskona ymi administratorami (st d nazwa tego typu osobowo ci). Potra-

fi  tworzy  plany dzia ania, okre la  procedury i sprawnie organizowa  prac

innych. Lubi  mie  kontrol  nad sytuacj . Nie jest to, jak si  niektórym wydaje,

spowodowane pragnieniem w adzy, ale przekonaniem, e zadania zostan

wykonane w a ciwie, je li sami wszystkiego dopilnuj . Administratorzy s

zwykle bardzo wymagaj cy (tak e wobec siebie) oraz krytyczni. Nie toleruj

lenistwa, nies owno ci i lekcewa enia obowi zków. Nie potrafi  biernie

przygl da  si  niesprawiedliwo ci oraz amaniu zasad, w które wierz .

W takich sytuacjach gotowi s  wyrazi  sprzeciw, nawet je li mo e ich to

sporo kosztowa .

Z natury s  odpowiedzialni, praktyczni i punktualni. Tego samego oczekuj

od innych. Staraj  si  jak najlepiej wykonywa  powierzone im obowi zki.

Lubi  dzia a  planowo, dlatego zwykle planuj  swoje zaj cia z wyprzedze-

niem. Cz sto uk adaj  (w my lach lub na kartce) plan dnia lub przygotowuj

list  spraw do za atwienia. Zwykle sumiennie trzymaj  si  przyj tych pro-

cedur i ch tnie podporz dkowuj  si  prze o onym. Uwa aj , e jest to nie-

zb dne do sprawnego dzia ania. Dostrzegaj  przejawy nieefektywno ci nie-

zauwa ane przez innych i bardzo ceni  czas — staraj  si  wykorzystywa  go

w optymalny sposób.

Odpoczynek

Ciesz  ich proste rzeczy: czas z bliskimi i przyjació mi, wspólne posi ki, zabawy,

gry. Potrafi  odpoczywa  i relaksowa  si  (ale nie wtedy, gdy czekaj  na nich

niewykonane zadania!). Z regu y lubi  aktywny wypoczynek. D ugotrwa y

stres sprawia, e czuj  si  wyalienowani, niepotrzebni i zaczynaj  w tpi

w swoj  warto . Napi cie sprawia niekiedy, e zamykaj  si  w sobie lub

staj  si  dogmatyczni i uparci.
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TYPOLOGIA OSOBOWO CI ID16TM©

Osobowo  w zarysie

Motto yciowe: Damy rad !

Energiczny, entuzjastyczny i optymistyczny. Potrafi cieszy  si  yciem i wybiega

my lami w przysz o . Dynamiczny, b yskotliwy i twórczy. Lubi ludzi i ceni

szczere, autentyczne relacje. Ciep y, serdeczny i emocjonalny. le znosi kry-

tyk . Posiada dar empatii i dostrzega potrzeby, uczucia oraz motywy innych

ludzi. Inspiruje i zara a innych entuzjazmem.

Lubi by  w centrum wydarze . Jest elastyczny i potrafi improwizowa . Ma

sk onno  do idealistycznych pomys ów. atwo si  rozprasza i ma problemy

z doprowadzaniem spraw do ko ca.

Naturalne sk onno ci entuzjasty:

 ród o energii yciowej: wiat zewn trzny.

 Przyswajanie informacji: intuicja.

 Podejmowanie decyzji: serce.

 Styl ycia: spontaniczny.

Podobne typy osobowo ci:

 Doradca

 Idealista

 Mentor
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Dane statystyczne:

 Entuzja ci stanowi  5 – 8% populacji.

 W ród entuzjastów przewa aj  kobiety (60%).

 Krajem odpowiadaj cym profilowi entuzjasty s  W ochy1.

Kod literowy

Uniwersalny kod literowy entuzjasty w jungowskich typologiach osobowo ci

to ENFP.

Ogólna charakterystyka

Entuzja ci kochaj  ycie i potrafi  cieszy  si  ka d  chwil . Lubi  by  tam,

gdzie co  si  dzieje. Z natury s  optymistami — z nadziej  patrz  w przysz o

i wierz  w ludzi. Lubi  zmiany i nowe do wiadczenia. Wci  pragn  pozna-

wa  nowe idee, odkrywa  nowe miejsca i spotyka  nowe osoby.

Staraj  si  by  w centrum wydarze  i potrzebuj  kontaktu z lud mi. Skazani

na samotno  i odci ci od wiata popadaj  w marazm. Ceni  dobre relacje

z innymi lud mi i zale y im na sympatii otoczenia. Nie zabiegaj  jednak

o ni  za wszelk  cen  (np. post puj c wbrew swoim przekonaniom). Nie

lubi  by  kontrolowani, sprawdzani, szufladkowani ani poddawani presji.

Sami równie  szanuj  wolno  oraz niezale no  innych.

Percepcja i my li

Entuzja ci s  ciekawi wiata i wci  szukaj  nowych inspiracji. Zwykle inte-

resuj  ich nowe idee i inspiruj ce pomys y. Z atwo ci  przyswajaj  z o one

koncepcje i abstrakcyjne teorie. Do problemów i zada  podchodz  w twór-

czy — cz sto nowatorski — sposób. Dostrzegaj c powi zania pomi dzy jed-

nostkowymi faktami i zjawiskami, szybciej ni  inni dochodz  do rozwi za .

W otaczaj cych ich wydarzeniach i okoliczno ciach doszukuj  si  niekiedy

ukrytych znacze  i wskazówek. Zwykle s  oryginalni, niekonwencjonalni,

                                           
1 Nie znaczy to, e wszyscy mieszka cy W och nale  do tego typu osobowo ci, jednak

w oskie spo ecze stwo — jako ca o  — posiada wiele cech charakterystycznych dla

entuzjasty.
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pomys owi i zorientowani na przysz o . Cechuje ich tak e niesamowity opty-

mizm oraz entuzjazm (st d nazwa tego typu osobowo ci).

Ich postawa inspiruje innych i dodaje im wiary w sukces. Sami entuzja ci

s  zwykle wi cie przekonani, e przedsi wzi cia, których si  podejmuj ,

zako cz  si  powodzeniem. Nie zniech caj  si  przy tym przeszkodami i prze-

ciwno ciami. Maj c wiadomo  pojawiaj cych si  mo liwo ci, gotowi s

podj  ryzyko i ruszy  nieprzetartym szlakiem, aby tylko je wykorzysta

(trudno im znie  wiadomo  niewykorzystanych szans).

Postawa wobec innych

Entuzja ci potrafi  wp ywa  na zachowanie innych ludzi, a nawet nimi mani-

pulowa . Zwykle wykorzystuj  te zdolno ci w pozytywny sposób, np. zach -

caj c innych do odkrywania swoich talentów, motywuj c do dzia ania lub

wzmacniaj c ich wiar  w siebie.

Rozwi zuj c problem, potrafi  dotrze  do sedna, nie daj c si  zwie  pozo-

rom lub z udzeniom. Cechuje ich niezwyk a empatia. Odczytuj  uczucia, emo-

cje, a nawet ukryte motywy innych ludzi. Co wi cej, cz sto potrafi  opisa

ich sytuacj , odczucia i potrzeby lepiej ni  oni sami. Zdarza si , e przybie-

raj  rol  „rzeczników” innych ludzi. Wielu osobom ich niezwyk e zdolno ci

interpersonalne (np. umiej tno  przenikania cudzych sekretów i tajemnic)

wydaj  si  czym  niemal magicznym. Nie ma w nich jednak nic nadprzyro-

dzonego — entuzja ci maj  po prostu bardzo rozwini t  intuicj  i s  dosko-

na ymi obserwatorami, zwracaj cymi uwag  nie tylko na s owa, ale tak e na

sygna y niewerbalne.

Pomaganie ludziom sprawia im ogromn  rado . Szczerze si  ciesz , widz c,

e inni — dzi ki ich pomocy — zaczynaj  wykorzystywa  swoje mo liwo ci

i nabieraj  wiary we w asne si y. Odczuwaj  jednak przygn bienie, gdy ich

wysi ki nie przynosz  rezultatu i gdy ludzie nie chc  lub nie potrafi  wyko-

rzysta  w asnego potencja u.

Cz sto my l  o innych. Z natury nie nadaj  si  na pustelników, inni ludzie

s  bowiem cz ci  ich ycia. Z regu y doskonale odczytuj  emocje i uczucia

ludzi, nawet na odleg o ! Gdy czytaj  listy lub e-maile od znajomych, potrafi

wczu  si  w ich sytuacj  i wyobrazi  sobie, co oni prze ywaj  i jak si  czuj .

Potrzeby innych cz sto stawiaj  na pierwszym miejscu.
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