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Twój typ interpersonalny jest połączeniem dwóch z czterech głównych typów.

Twój indywidualny styl zachowania i komunikowania się jest wynikiem uzyskania najwyższej
ilości punktów dla Typu Kontaktowego i nieco mniejszej lecz równie istotnej dla Typu

Działającego. Typ Kontaktowo - Działający gromadzi osoby energiczne, szybkie i potrzebujące
wielu bodźców ze środowiska zewnętrznego.
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Przede wszystkim jesteś osobą energiczną, entuzjastyczną i optymistycznie nastawioną do
życia. W swoich decyzjach i działaniach zwracasz uwagę na ludzi, którzy zajmują ważne
miejsce w Twojej hierarchii, ale masz zawsze pod kontrolą realizowane cele. Jesteś osobą
szybką i dynamiczną. Tego też oczekujesz od innych. Twój główny cel to szybkie
przechodzenie do spraw kluczowych i ich rozwiązanie. Bardzo dobrze czujesz się po podjętej
decyzji, a jeszcze lepiej po zrealizowanym zadaniu.
Jesteś typowym ekstrawertykiem, dla którego bycie wśród innych jest konieczne. Samotność
jest dla Ciebie raczej trudna i może powodować spadek formy.

Z relacji z innymi czerpiesz energię, a wydatkujesz ją będąc samemu. Inni postrzegają Ciebie
jako osobę entuzjastyczną, pogodną, wizjonerską i towarzyską. Łatwo nawiązujesz przyjaźnie,
często jesteś duszą towarzystwa. Twój optymizm i towarzyskość powodują, że ludzie do
Ciebie lgną. Masz poczucie humoru i tworzysz lekką i miłą atmosferę. Lubisz działać i
pracować w zespołach.

Jesteś też osobą wymagającą, zarówno w stosunku do siebie jak i innych. Emanujesz dużą
energią i łatwo przejmujesz dowodzenie w akcjach, projektach czy zadaniach. Jesteś typem
przywódcy, który wie co robić oraz doskonałym strategiem, skupionym na przyszłości i na
krokach milowych potrzebnych do zrealizowania wytyczonego celu.

Masz silną motywację wewnętrzną do działania. Jesteś osobą skupioną na celu, chociaż zdarza
się, że rozpraszasz się i przekierowujesz energię działania na inne czynności.

Cenisz czas i wolność wyboru. Z tego względu czas na naukę i pracę wykorzystujesz do
maksimum niekiedy uważając odpoczynek za zbędny. Wolność wyboru dodaje Ci natomiast
energii. Potrzebujesz panować nad swoim życiem, potrzebujesz być dla siebie sterem i
okrętem.

Decyzje podejmujesz szybko, równie szybko przechodzisz do działania.
 

Twoje zachowanie jest dynamiczne. Zadania wykonujesz szybko, nawet chodzisz szybko.
Entuzjazm, wysoka energia działania i silna wola sprawiają, że jesteś osobą postrzeganą jako
przebojowa, która bierze sprawy w swoje ręce i osiąga wytyczone cele. Twój dynamizm
działania imponuje innym, jednak swoją władczością możesz czasami zdominować otoczenie.
Jesteś typem wielozadaniowym – nie lubisz nudy, stagnacji i powtarzalności. Poszukując wciąż
nowych wyzwań powodujesz, że „coś” się dzieje. Czytasz kilka książek jednocześnie,
pasjonuje Cię wiele, czasami zupełnie rozbieżnych zadań. Sprawy widzisz z „lotu ptaka”.
Angażując się w wiele zadań potrafisz dokonywać syntezy, znaleźć niestandardowe
rozwiązanie łącząc fakty z różnych obszarów. Będąc jednak w wielu zadaniach naraz trudno
być też zaangażowanym głęboko w każde. Zatem z natury nie lubisz szczegółów, jesteś osobą
bardziej wizjonerską niż skrupulatną. Czasami masz słomiany zapał. Zapalasz się do czegoś,
angażujesz w stu procentach by potem odpuścić i przerzucić energię na inne zadanie.

Jesteś typem, którego widać i słychać – lubisz się wyróżniać. Jesteś osobą wyrazistą. Lubisz
być w centrum uwagi choć czasami rezygnujesz z tego dla osiągnięcia większych korzyści.

Jesteś typem bardzo elastycznym, który nie lubi sztywnych reguł i zasad. Do nagłych zmian
podchodzisz ochoczo, zawsze szukając innowacyjnego rozwiązania i wyjścia z sytuacji.

W zależności od potrzeby potrafisz być osobą wyluzowaną, emocjonalną i spontaniczną albo
formalną, rywalizującą i chłodną.
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Masz głowę pełną pomysłów na przyszłość. W codziennym funkcjonowaniu działasz, chodzisz,
mówisz i myślisz szybko.

W Twojej postawie, gestach, głosie widać pewność siebie. W swoich decyzjach i działaniu
wykazujesz dużą stanowczość. Jesteś osobą asertywną, więc z łatwością potrafisz zadbać o
swoją rację, przywileje i nagrody.

Decyzje podejmujesz szybko, czasami impulsywnie i intuicyjnie, a innym razem dokonując
szybkiej analizy szans i zagrożeń.
 

W komunikacji lubisz szybkość i nastawienie na konkret, ale ubarwione dygresjami. Jesteś
typem szybkim w myśleniu, mówieniu i działaniu. Nie zawsze słuchasz. Zadajesz pytania lecz
zdarza Ci się samemu na nie odpowiedzieć. To często wyraz Twojego braku cierpliwości.
Dużo mówisz, czasami bez przemyślenia czy warto. Dlatego otoczenie może Cię postrzegać
jako osobę niedyskretną.

Twoja mowa niewerbalna pokazuje również podejście do życia. Na Twojej twarzy widać
pewność siebie. Potrzebujesz dużej przestrzeni gdy dzielisz się jakąś historią z innymi. Całe
Twoje ciało pokazuje ogromną ilość energii do działania.

W kontaktach międzyludzkich potrafisz zachować dystans, a tam gdzie chcesz skracasz go. W
rozmowie utrzymujesz kontakt wzrokowy i tego też oczekujesz od rozmówcy. W swoich
wypowiedziach rzadko stosujesz pauzy. Twój głos jest donośny stąd bywa, że otoczenie Cię
ucisza.

W odpowiedziach jesteś osobą szybką i konkretną. Masz szybką ripostę. Jasno i bezpośrednio
komunikujesz się z innymi nazywając wprost swoje potrzeby i oczekiwania.

 

Ulubione słowa i frazy:

Nagroda
Prestiż
Wyzwanie
Jakość
Tempo działania
Zróbmy to szybko
Wszystko da się zrobić, pytanie jak?
Nikt nie zrobi tego lepiej od Ciebie
Kto, jak nie Ty
Przejdźmy do działania
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