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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 Działającego i nieco mniejszej lecz równie istotnej dla Typu

Analitycznego. Typ Działająco - Analityczny gromadzi osoby nakierowane w działaniu na jasno
ustalone, mierzalne i precyzyjnie wyznaczone cele.
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Przede wszystkim jesteś osobą nastawioną na cele i zadania, które są jasno określone w
czasie. Twój główny cel to przechodzenie do spraw kluczowych i ich rozwiązanie.

Jesteś ambiwertykiem, który potrafi dostosowywać poziom swojej energii do wymagań
otoczenia. Jeśli jesteś wśród typowych ekstrawertyków, działasz jak oni i z podobną energią
realizujesz cele. Gdy jesteś wśród introwertyków potrafisz się wyciszyć, zwolnić i podobnie jak
oni funkcjonować. Od tego zależy, czy podejmujesz decyzję o działaniu szybciej czy wolniej.
Czy analizujesz wszystko dokładnie i szczegółowo czy śledzisz tylko kroki milowe.

Kiedy możesz działasz szybciej, a decyzje podejmujesz bez nazbyt głębokiej analizy.

Niezależnie jednak od towarzyszącej Ci energii jesteś osobą bardzo wymagającą zarówno w
stosunku do siebie, jak i innych. Emanujesz wiedzą i pewnością kierunku działania zatem
przejmujesz dowodzenie w zadaniu.

Jesteś zarówno strategiem, skupionym na przyszłości i na krokach milowych potrzebnych do
zrealizowania wytyczonego celu, jak i analitykiem badającym możliwe do wystąpienia ryzyka,

Rozważasz dalekie szanse i korzyści, jak i wszystkie możliwe zagrożenia.

Do decyzji podchodzisz zwykle szybko i zawsze krytycznie. Twoje działania poprzedza
stworzenie planu. Czasami jest on ogólny, innym razem bardzo szczegółowy. W dążeniu do
celu wykazujesz się dużą konsekwencją.

Jesteś osobą dokładną, systematyczną i logiczną. Działasz zgodnie z założonym
harmonogramem. Potrafisz być osobą zdystansowaną i obiektywnie bez angażowania
własnych emocji oceniać napotkaną sytuację.

Jesteś typem, dla którego logika jest bardzo ważna, zatem szukasz jej wszędzie gdzie jesteś i
we wszystkim z czym się stykasz. Sprawy nielogiczne Ciebie nie interesują. Lubisz rzeczy
racjonalne, więc decyzje podejmujesz na podstawie faktó, a nie intuicji czy emocji.

Masz silną motywację wewnętrzną do działania. Jesteś osobą skupioną na celu, nie
rozpraszasz się błahostkami.
 

Charakteryzujesz się dość formalnym i oficjalnym stylem zachowania. W Twojej postawie,
gestach, głosie widać pewność tego co robisz i w jakim kierunki działasz. W swoich decyzjach
i działaniu wykazujesz dużą stanowczość. Czasami zachowujesz się autorytarnie. W takich
sytuacjach możesz tracić kontakt z ludźmi. Jesteś osobą asertywną więc z łatwością potrafisz
zadbać o swoją rację, przywileje i nagrody.

Cenisz sobie bardzo swój świat wewnętrzny, własne refleksje i przemyślenia. W relacjach z
innymi jesteś osobą raczej zdystansowaną.

W swoich działaniach lubisz porządek, dyscyplinę i jasne zasady. Gubisz się w chaosie.
Potrafisz panować nad swoimi emocjami i tego też wymagasz w kontakcie z innymi.

Twój formalny styl zachowania widać również w ubiorze. Bardziej niż luźny strój cenisz sobie
garnitury, uniformy i klasyczne kroje. Na Twojej twarzy rzadko bywa uśmiech, częściej jest
powaga. Twoja mimika jest mało ożywiona a gestykulacja skromna. Twoja postawa jest
statyczna i formalna.
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Twoja szybkość codziennego działania uzależniona jest od celu, zadań i wymagań. Zwykle
Twoje zachowanie jest dynamiczne. Zadania wykonujesz wtedy szybko, nawet chodzisz
szybko. Kiedy jednak trzeba działasz spokojniej i bardziej refleksyjnie, co przejawia się w
Twojej postawie, szybkości chodzenia czy mówienia.
 

W komunikacji jesteś osobą konkretną, dokładną, bywa że szczegółową. Nie tolerujesz „lania
wody”, szybko się niecierpliwisz. Od rozmówcy wymagasz logiki i skupienia się na celu oraz
na racjonalnych przesłankach i faktach.

W mowie jesteś osobą dyrektywną, wymagającą i konkretną. W Twoich wypowiedziach
panuje ład i logika a każde Twoje słowo ma znaczenie.

Jesteś osobą opiniotwórczą. Twój głos jest stanowczy i raczej doniosły. Kiedy chcesz
odpowiadasz od razu. W rozmowie zadajesz bardzo konkretne i szczegółowe pytania. Nie
interesują Cię ogólniki, tylko szczegóły.

Jasno i bezpośrednio komunikujesz się z innymi nazywając wprost swoje potrzeby i
oczekiwania. Bywa, że przez to możesz być czasem osobą postrzeganą jako arogancka. Ty
jednak wiesz do czego dążysz i realizujesz to nie zważając na przeszkody.
 

Ulubione słowa i frazy:

Zorganizowanie
Działanie
Precyzja
Jakość
Logika
Dokładność
Przejdźmy do działania
Przeanalizujmy to jeszcze raz
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KOMUNIKOWANIE SIĘ Z PRZECIWNYM STYLEM

Twoje potrzeby komunikacyjne nie przekładają się na potrzeby innych osób. W zależności od
typu interpersonalnego zmieniają się zarówno mocne strony jak i obszary do pracy, zmieniają
się oczekiwania i motywatory działania jednostki, zmienia się również sposób komunikacji.
Ważnym jest rozpoznawanie potrzeb komunikacyjnych osób z Twojego otoczenia i
dostosowanie się do nich. Dzięki temu staniesz się osobą bardziej podobną do swoich
rozmówców i będziesz mieć na nich większy wpływ.
Najlepszym sposobem poznania różnic interpersonalnych jest przyjrzenie się typom
antagonistycznym w stosunku do Twojego. Typem przeciwnym do Typu Działająco-
Analitycznego jest Typ Relacyjno - Kontaktowy.
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DOSTOSOWANIE DO TYPU PRZECIWNEGO

 

DOSTOSOWANIE SIĘ DO TYPÓW GŁÓWNYCH
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