Önképzés 90% - Segítés 78%
Önkifejezés 73%

Az Önképzés és Segítés értékek kapcsolódása egy olyan intelligens gondolkodásmódot hoz létre, amely
tanulási vágyát, kutatásait, problémamegoldó képességét mások megsegítésének, javításának szenteli,
legyenek ezek a mások, élőlények vagy folyamatok. Aki a keményen megszerzett tapasztalatát arra
használja, hogy a világot így, vagy úgy, de jobbá tegye. Az önképzés értéke miatt az adott személy
tárgyilagos, már-már érzéketlen a segítés értéke miatt pedig ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy
mások fájdalmán, szenvedésén enyhítsen. Így egy ilyen személyt nem hátráltatják érzelmek vagy
rosszullét, amikor olyan környezetben kell dolgoznia, ahol fizikailag sérült élőlények rászorulnak a
segítségre. Egy ilyen személy ilyen esetekben is javítani való testrészeket lát.
Váratlan katasztrófa során is képes józan maradni, és a legtöbbet kihozni az adott helyzetből az adott
eszközökkel, amik a környezetben vannak. Nagyon jól tud rögtönözni és ezt a tulajdonságát mások
szolgálatába is állítja.

Amíg az Önképzés értéke tárgyilagos, objektív és csak a tényeknek hisz, addig a Segítés értéke
meglehetősen naiv és hiszékeny. Ez a szembenállás okozhat konfliktust egy adott személyben, akiben
mind két érték megtalálható, igaz az Önképzés értéke tompíthatja is az emberekkel szembeni
fenntartások nélküli bizalmat.
Mivel az Önképzés értéke teljes mértékben tárgyilagos, az is előfordulhat, hogy a két értékkel rendelkező
személy segítő szándékból túlságosan nyers és őszinte egy másik emberrel, akit ezek a szavak
fájdalmasan érinthetnek. Ezáltal pont ellenkező hatást válthatnak ki a segítő megjegyzések másokból.
A logikus gondolkodásmód miatt hajlamos lehet rá, hogy olyan helyzetekben is ráerőltesse segítségét
másra, amikor valaki, számára nem logikusnak tűnő döntéseket hoz vagy nem logikus tevékenységet
végez.

Az Önkifejezés értéke azokban az esetekben kapcsol vagy kapcsolhat be, mikor a két vezérlő érték
egymással szemben állva nem képes döntést hozni. Ilyen esetben az Önkifejezés értéke azt az oldalt
fogja megtámogatni, amely a harmóniához, békéhez köthető.

Domináns – Szabálykövető
Extrovertált feladat és introvertált feladat oldal.

Kettős stílus kapcsolódás: 2/2 feladat oldal.
A dominancia és szabálykövetés stílusa teljesen feladat oldal. Egy ilyen kombináció egyszerre foglalhatja
magában azt, hogy az egyén a meghatározott célt nem csak nagy egészében látja át, de részleteiben is,
viszont a két stílusból fakadóan egyszerre döntésképtelen és határozott is. Ebből fakadóan előfordulhat,
hogy türelmetlen lesz saját magával kapcsolatban és cselekvőképtelenné válik. Általánosságban gondot
okozhat az, hogy megértse embertársait, ezért igazán elemében inkább olyan területen lehet, ahol
folyamatokat kell menedzseljen.

A domináns stílus miatt az adott személy jellemzően határozott, célorientált. Pontosan tudja mit szeretne
elérni, és képes is ezért tenni. Képes gyors döntéseket hozni, és nem okoz gondot az, hogy felvállalja a
felelősséget. Ha egy adott feladatot mégsem tud egymaga elvégezni, veleszületett képessége, hogy
kiadja másnak, delegáljon. A szabálykövetés stílusa miatt maximalista, csak a tökéletessel éri be igazán.
Részletorientált, semmi nem kerüli el a figyelmét. Szereti, ha előre ki vannak osztva a feladatok és meg
vannak szabva a határok. Képes a struktúrát elfogadni és betartani a szabályokat. Inkább folyamatokon
keresztül szeret dolgozni, mint véletlenszerűen.
Egy ilyen stílusú személyiség nagyon jó eredményeket érhet el olyan területen, ahol egy adott feladat
végrehajtása vagy végrehajttatása a cél. Ahol fontos a határozott fellépés és a részletek végletekbe
menő áttekintése. Szabályok betartása, betartatása. Ez a stíluskombináció született kontrollos vagy
auditor stíluskombináció. Mivel az emberekhez kevésbé érzi közel magát, fontos, hogy csak korlátozott
időintervallumban érintkezzen velük, és lehetőleg akkor is inkább feladatkiosztással kapcsolatban.

A domináns stílus miatt az adott személy jellemzően dühös, mogorva. Türelmetlen önmagával és
másokkal szemben is, és hajlamos lehet arra, hogy átgázoljon másokon, ha saját célja ezt indokolja.
Csak azokat az embereket tekinti egyenlőnek, akik hajlandók vele vitába szállni. Emiatt az emberekhez
fűződő kapcsolata problémás lehet. Nem mindig gondolja végig döntéseit ezért gyakran kerül olyan
szituációba, hogy kármentesítenie kell. A Szabálykövetés stílusa miatt gyakran aggódik, általában
mindenen. Meglehetősen rugalmatlan és sokszor képtelen döntést hozni, mivel a lehetséges legjobb
döntést szeretné meghozni, de sosem lehet biztos abban, hogy jól döntött. Ilyen esetekben
határozatlanná vállhat, ami dühöt szabadíthat fel önmagában.
Amennyiben ez a két merőben különböző stílus nincs megfelelően kiegyensúlyozva, úgy az adott egyén
megrekedhet, cselekvőképtelenné vállhat. A cselekvőképtelenség hatására türelmetlen lehet önmagával
szemben, ami további frusztrációhoz vezethet.
Mivel a két stílus teljes mértékben feladat oldal, és képes mindent egyszerre nagyvonalakban és
részleteiben is átlátni, sokszor érezheti úgy, hogy ő mindenkinél mindent jobban tud.

Meglehetősen magas akár fizikai állapotra is kiterjedő stresszterhelés

Dominancia nagy fokú esése utalhat a következő esetekre, kombinációkra:
-

Önbizalomhiány
Megfelelő döntési jogkör hiánya
Cél iránti motiválatlanság

Befolyásolás nagy fokú esése utalhat a következő esetekre, kombinációkra:
-

Környezetben lévő emberek értékütközése
Munkakörből adódó emberi interakció hiánya
Munka leterheltségből adódó emberi interakció hiánya

Szabálykövetés nagy fokú esése utalhat a következő esetekre, kombinációkra:
-

Elvágyódás a munkakörből, környezetből
Munkakőrből adódó részletorientáltság vagy struktúra hiánya
Munka leterheltségből adódó időhiány tekintettel a minőségre

Amennyiben szereted a munkád, úgy önbizalomhiányod kezelésre szorulhat. Önbizalomhiányod eredhet
szakmai tapasztalat hiányából, illetve a környezetedben lévő emberek negatív hatásából, amit a
Befolyásolás stílus magas fokú esése is alátámaszthat.
Próbáld megérteni a környezetedben lévő emberek motivációit, viselkedési stílusát, megérteni a
különbséget köztük és közötted és közvetlen kommunikációval kezelni a félreértéseket.
Szabálykövetés stílus esése adódhat szintén a környezetedből. Elképzelhető, hogy mások nem annyira
maximalisták, mint te. Nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy tökéletes munkát végezzenek. Ha teheted
bizonyosodj meg arról, hogy a munkahelyen, ahol dolgozol nem csupán te vagy-e az egyetlen, aki túl
akarja teljesíteni az elvárásokat.

Amennyiben A Dominancia faktor esése nem önbizalomhiányból ered úgy a pozíció, amit betöltesz
egészen biztosan nem felel meg számodra, hiszen az adott pozícióban nincs meg az a fokú szabadság,
amire vágynál. Nincs lehetőséged felvállalni döntéseid után a felelősséget, az is lehet, hogy egyáltalán
nincs döntési jogköröd, és az is valószínű, hogy mag a munka nem kíván akkora odafigyelést és
precizitást, mint amit te önmagadtól elvárnál. Nem beszélve az embereket, akik képtelenek megérteni
maximalizmusod.
Mindenképpen olyan munkakörnyezetre lenne szükséged, ahol nagyobb döntésijogkörrel és/vagy
nagyobb szabadsággal rendelkezhetsz. Ahol a minőség és a precizitás az elvárás, ahol a tökéletesnél
nem adják lentebb.

Amennyiben a Felvett és Természetes viselkedési stílusod közti eltérések nem munkához köthetők, úgy
próbáld megérteni a környezetedben lévő emberek motivációit, viselkedési stílusát, megérteni a
különbséget köztük és közötted és közvetlen kommunikációval kezelni a félreértéseket.
Higgy magadban, higgy ötleteidben. Ne fogd vissza magad. Próbáld meg nyugodtan tény-szerűen
felvázolni otthon, hogy neked kicsit nehezebb az emberekkel való kapcsolattartás, mert természet adta
stílusodnál fogva vagy szenvedélyes, és ha vissza kell fogd magad, az téged stresszel.
Az is lehet, hogy magánéletedben nincs meg az a struktúra körülötted, amiben komfortosan éreznéd
magad. Ezt te magad is megteremtheted magad körül, ha egy pillanatra megállsz és végig gondolod.
Amennyiben a fenti esetek nem írják le megfelelően azt ahogy jelen pillanatban érzed
magad, kérlek kérd ki tanácsadóink segítségét, hogy a lehető legjobb módon kezelhessük a
stressz mennyiségét, ami rajtad van.

Összetett Érték-Stílus kombinációdat figyelembe véve olyan környezet lehet számodra a tökéletes, ahol a
munkád közvetve enyhíthet mások fájdalmán. Ahol adott esetben olyan kutatásokat, adatokat
elemezhetsz, ellenőrizhetsz le melyeknek megértése súlyos problémákat oldhat meg akár emberek, akár
állatok vagy növények vagy akár rendszerek, folyamatok életében is.
Ahol egy olyan csapat tagja lehetsz, akik önzetlen módon nem csak beszélnek róla, de aktívan is tesznek
másokért. Ahol a közös cél a világot jobbá tenni, olyan módon, hogy te magad ne is feltétlenül kelljen
érintkezned vagy találkoznod emberekkel.
Ahol lehetőséged van egy saját projektet egészében és részleteiben is kidolgozni.

Flow élményt olyan tevékenységek okozhatnak, ahol te magad is aktívan részt vehetsz azoknak a
folyamatoknak a végrehajtásában, amit célul tűztetek ki magatoknak. Ahol azokat az elméleteket, amiket
lefektettél, te magad is hitelesítheted, kísérletezhetsz, dolgozhatsz rajta, és ahol az eredményt te magad
viheted fel a rendszerbe olyan célból, hogy abból mások is okulhassanak.

ÖNKÉPZÉS

•
•
•
•
•

SEGÍTÉS

•
•
•

•
•
ÖNKIFEJEZÉS

•
•
•
•
•
•
•

erősségek
Képes vagy logikusan
gondolkodni
Alaposan el tudsz mélyedni az
általad érdekesnek tartott
területekben.
Állandó tanulási üzemmódban
vagy, folyamatosan fejleszted a
tudásod.
Képes vagy objektíven és
racionálisan szemlélni a
dolgokat.
Képes vagy átlátni bonyolult,
összetett rendszereket.
Fontos számodra az igazság.
Szeretsz segíteni másoknak és
ezért nem vársz cserébe
semmit.
Akkor is észreveszed, hogy
valaki segítségre szorul, amikor
mások nem és kérés nélkül is
felajánlod támogatásod.
Szeretsz olyan ötletekkel előállni
ami másoknak segít.
Szeretsz nemes célokat
támogatni.
Szeretsz motiválni másokat.
Képes vagy megérteni mások
érzéseit.
Magas érzelmi intelligenciával
rendelkezel.
Fogékony vagy a művészetekre
és veleszületett szépérzéked
van.
Képes vagy harmóniát teremteni
a legnagyobb káoszban is.
Szereted a természetet
Képes vagy mindenben a szépet
látni.

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

hátráltató tényezők
Bizonyos helyzetekben
érzéketlenné válhatsz.
Hajlamos lehetsz az igazság mellett
kiállni még akkor is, ha ezzel kárt
okozol másoknak vagy saját
magadnak.
Hajlamos lehetsz arra, hogy még
akkor is tovább kutasd a választ,
amikor már megvan.
Ha nagyon belemerülsz valamibe,
hajlamos lehetsz elhanyagolni a
környezeted.
Gondot okozhat, hogy te magad
segítséget kérj.
Előfordulhat, hogy túlságosan
hiszékeny leszel.
Mások könnyen kihasználhatják
segítőkészséged.
Előfordulhat, hogy olyankor is
segíteni akarsz, amikor valójában
erre nincs szükség.

Túlságosan maximalista lehetsz
főleg a saját munkáddal és
önmagaddal kapcsolatban.
Néha érzelmeid negatívan
befolyásolhatják döntéseid.
Túlságosan nagy stresszterhelés
esetén előfordulhat, hogy csúfnak
látod önmagad vagy környezeted.
Hajlamos lehetsz diszlexiára,
diszgráfiára vagy figyelem-hiányos
állapotokra.
Képes vagy mindenben a szépet
látni, akkor is, ha ez rád nézve
negatív hatással van.

dominancia

•
•
•
•
•
•

szabálykövetés

•
•
•
•
•
•

erősségek
Képes vagy nehéz helyzetekben
is döntéseket hozni.
Jó problémamegoldó vagy.
Ha baj van könnyedén
improvizálsz.
Sokszor védelmedbe veszed a
rászorulókat, oltalmazod őket.
Örömöt okoz, ha támogathatsz
másokat.
Ha konfliktus van a
környezetedben, békítőleg lépsz
fel a vitatkozókkal szemben.
Képes vagy részleteiben
elemezni a nagyon összetett
dolgokat is.
Előrelátó vagy.
Képes vagy arra, hogy
megjavítsd, ami elromlott.
Szeretsz előkészíteni, akár egy
munkát, akár felkészíteni
másokat.
Igyekszel precíz és maximálisan
minőségi munkát végezni.
Nagy hangsúlyt fektetsz a
részletekre.

•
•

•

•
•
•
•

hátráltató tényezők
Előfordulhat, hogy kéretlenül
beleszólsz mások vitájába.
Néha megbánthatsz másokat
azzal, hogy az igazságot
kéretlenül az arcukba mondod,
annak ellenére, hogy téged a
segítő szándék vezérelt.
Hajlamos lehetsz arra, hogy
segítségedet másokra erőltesd,
akkor is, ha ők nem akarják.
Nehezedre eshet szembenézni a
kritikával, negatív visszajelzéssel.
Előfordulhat, hogy túlzottan
kritikus leszel magaddal, vagy
másokkal szemben.
Hajlamos vagy másokat
figyelmeztetni, annak ellenére,
hogy ők ezt nem kérték.
Hajlamos lehetsz arra, hogy
túlságosan kételkedő legyél.

Használd ezt az oldalt arra, hogy nyomon követed, hogy mely motivációid rendelkeznek jó együttállással,
és melyek nem, továbbá, hogy mit tehetsz ezzel kapcsolatban.
Akció lépés: Áttekintve a profilod Értékek részét, találd meg azokat a motiválókat, amelyek a számodra
a legerősebbek. Írd be a két legmagasabbat az alul található helyre, és jegyezd föl, hogy jelenlegi
feladataid mennyire állnak együtt ezekkel a motiválókkal (tehát mennyire elégíti ki természetes
szenvedélyeid az, amit csinálsz).

Együttállás
Gyengén

Magasan

Érték #1:

1

2

3

4

5

Érték #2:

1

2

3

4

5

Magyarázat
2-4=Gyenge

4-5=Átlagon aluli
6-7=Átlagos
10=Kiemelkedő

8-9=Megfelelő

Összesítsd a pontszámodat:

Hogy elérd a Kiemelkedő szenvedélyszintet, növelned kell környezeted együttállását a szenvedélyeiddel.

Érték #1: Hogyan tudnád jelenlegi munkádban jobban kielégíteni ezt a motivátort?

Érték #2: Hogyan tudnád jelenlegi munkádban jobban kielégíteni ezt a motivátort?

Saját 'D' pontszámod hogyan érinti az életed? Hol segíti, esetleg akadályozza?

Saját 'I' pontszámod hogyan érinti az életed? Hol segíti, esetleg akadályozza?

Saját 'S' pontszámod hogyan érinti az életed? Hol segíti, esetleg akadályozza?

Saját 'C' pontszámod hogyan érinti az életed? Hol segíti, esetleg akadályozza?

A sikerről
Összességében hogyan segítheti saját egyedi viselkedési stílusod a sikered? (említs konkrét példákat)

Összességében motivációid és ösztönző vágyaid hogyan segítenek a sikerben? (említs konkrét példákat)

Összességében hogyan állhat saját egyedi viselkedési stílusod a sikered útjában? (említs konkrét
példákat)

Összességében milyen módon korlátoznak természetes motivációid? (említs konkrét példákat)

Kapcsolódásom másokhoz
Összességében hogyan segítheti saját egyedi viselkedési stílusod a kapcsolataidat? (említs konkrét
példákat)

Összességében motivációid és ösztönző vágyaid hogyan támogatnak a kapcsolataidban? (említs konkrét
példákat)

Összességében hogyan áshatja alá saját egyedi viselkedési stílusod a kapcsolataidat? (említs konkrét
példákat)

Összességében milyen módon nehezítik meg természetes motivációid a kapcsolataidat? (említs konkrét
példákat)

Erősségeim, amire mindig számíthatok:

Így fogom magam motiváltabbá tenni:

Ami eddig nem tűnt fel a saját viselkedésemmel kapcsolatban, de mostantól figyelni fogok rá:

Így lehetnék hatékonyabb:

Így lehetnék boldogabb:

A Domináns stílusúak

A Befolyásoló stílusúak

Hogyan látják magukat: jó problémamegoldók,
könnyen hoznak döntéseket, versengők, közvetlenek,
újítók, változást, változtatást gerjesztenek, vállalják a
felelősséget
Hogyan látjuk mi őket: türelmetlenek, érzéketlenek,
karrieristák, arrogánsak, zaklatottak
Fő érzelmük: düh
Félelmük: hogy mások kihasználhatják őket, hogy
egy olyan cél elérésének eszközévé válnak, amit
mások tűztek ki, és amibe nekik nem volt
beleszólásuk; hogy az idejüket vesztegetik
Reakció a félelemre: harc /visszautasítás
Természetes erősségük: vezetni másokat,
irányítani, stratégiai gondolkodás, látják az összképet,
célokat tűznek ki és megvalósítják azokat
Gyengeségük: nem figyelnek a részletekre, nem
gondolják végig a döntéseiket; arrogánsnak
tűnhetnek, akik nem vesznek figyelembe másokat
Stressz faktorok: minden, ami nem hatékony,
döntésképtelenség
Stressz megjelenésekor ilyenek lesznek: ideges,
követelőző, erőszakos
Folyamatos stressz hatására: Képtelenek döntést
hozni, elvesznek a részletekben. Esetleg elvonulnak –
a sebeiket nyalogati, kivonják magukat a dolgok
irányításából
Mi lopja az idejüket: tűzoltás, krízis management,
írott terv hiánya, hirtelen döntések következményei

Hogyan látják magukat: optimisták, barátságosak,
magabiztosak, vidámak, lazák
Hogyan látjuk mi őket: szervezetlenek, túlságosan
optimisták, könnyelműek, nyughatatlanok, tapintatlanok
Fő érzelmük: optimizmus
Félelmük: határidők, és hogy nem szeretik őket
Reakció a félelemre: menekülés, képtelenek nemet mondani
Természetes erősségük: motiválóan hatnak másokra,
optimisták, rengeteg ötletük van, társasági emberek
Gyengeségük: szószátyárok, impulzívan döntenek,
határidőket nem tudják tartani
Stressz faktorok: minden, ami unalmas, és rutinfeladat
Stressz megjelenésekor ilyen lesz: előtérbe helyezi magát,
túl sokat fecseg, irreálisan optimista és lelkes
Folyamatos stressz hatására: Hallgataggá válik, beül a
sarokba és billeg, kerüli a társaságot, nem hív vissza.
Mi lopja az idejüket: álmodozás, halogatás, nem tudnak
nemet mondani, hosszú ebédidők, kupis asztal

A Kitartó stílusúak

A Szabálykövető stílusúak

Hogyan látják magukat: kitartóak, nyugodtak,
csapatjátékosok, segítőkészek, önfeláldozók
Hogyan látjuk mi őket: lassúak, passzívak, nem
bírják a változást, közömbösek, makacsok
Fő érzelmük: hogy elrejtik érzelmüket
Félelmük: a stabilitás elvesztése, változás
Reakció a félelemre: tűrnek
Természetes erősségük: a csapatmunka, és hogy
mások céljait megvalósítsák; lojálisak, kitartóak,
alkalmazkodnak másokhoz, figyelnek a határidőkre
Gyengeségek: nem kedvelik a változásokat, saját
érdekeiket háttérbe szorítják, nehezen mondanak
nemet, sokat hezitálnak és halogatnak
Stressz faktorok: érzéketlenség, türelmetlenség
Stressz megjelenésekor ilyen lesz: rugalmatlan,
habozó, közönyös, szótlan
Folyamatos stressz hatására: hogy is fogalmazzak,
felemeli a hangját és elküld mindenkit búsba
Mi lopja az idejüket: a kellemetlen feladatok
halogatása, szokások, ellenállás a változásnak

Hogyan látják magukat: strukturáltak, szervezettek,
maximalisták, minőségre törekszenek, diplomatikusak
Hogyan látjuk mi őket: cinikusok, hidegek, rugalmatlanok,
távolságtartók, bizonytalanok
Fő érzelmük: aggódás
Félelmük: a kritika/hogy nem a legjobb döntést hozzák meg
Reakció a félelemre: cinizmus/rengeteg időt töltenek az
elemzéssel
Természetes erősségük: struktúrához és szabályokhoz való
alkalmazkodás, figyelnek a folyamatokra, mindig van egy „B”
tervük, diplomatikusak
Gyengeségük: elvesznek a részletekben, nem látják az
összképet, túl kritikusak, túlzottan kudarckerülők, elcsúszhatnak
a határidőkkel
Stressz faktorok: minden ami váratlan és nem előre
kiszámítható
Stressz megjelenésekor ilyen lesz: pesszimista,
szőrszálhasogató, kötekedő
Folyamatos stressz hatására: Rendezetlenné válik, hirtelen
döntést hoz. Felhagyja a maximalizmusát, hanyagságon lehet
kapni.
Mi lopja az idejüket: az összes adat begyűjtése, analizálása,
megtalálni a legmegfelelőbb, de nem feltétlenül a
legpraktikusabb megoldást.

INDIVIDUALIZMUS (INDIVIDUALISM)
Célja: Egyedinek lenni mindig minden körülmények között
Magatartása: Az individualisták függetlenségre, szabadságra törekszenek.
Jellemvonása: Az individualisták nem akarnak másokat irányítani. Az individualisták saját sorsukat
akarják irányítani, és minden áron megvédik saját érdekeiket, függetlenségüket. Emiatt az egyik érték,
amely képes manipulálni.
Mi vonzza: Minden, ami egyedi. Függetlenség, szabadság.
Szenvedélye: Kitűnni a tömegből. Kifejezni az egyediségét. Függetlenséget, szabadságot elérni az
életben. Felfedezni.
Erőssége egy csapatban: Képes a világot más szemszögből szemlélni. Másképpen ér el eredményt,
mint mások. Szeret egyedül felügyelet nélkül dolgozni.
Stressz hatására: Képtelen elfogadni a kontrollt. Gyerekesen lázad, és hajlandó elmenni a végsőkig,
mert nincs vesztenivalója.
ÖNKIFEJEZÉS (AESTHETIC)
Célja: Felfedezni az élet szépségeit
Magatartása: Élvezi és tiszteli a harmóniát, formát és a természetet. Önkifejezésre törekszik.
Jellemvonása: Az önkifejezők elutasítanak mindent, ami személyes kárt, fájdalmat vagy diszharmóniát
okoz. Szubjektívek, az élet minden területén egyensúlyra törekszenek.
Mi vonzza: Saját maguk és mások szubjektív tapasztalatai, érzelmei.
Szenvedélye: Művészetek, harmónia, forma, benyomások.
Erőssége egy csapatban: Képes mások helyébe képzelni magát. Képes mások érzéseit átérezni. Kreatív,
önkifejező.
Stressz hatására: Elrugaszkodik a földtől, figyelmen kívül hagyja a realitást. Önmagát vagy környezetét
csúfnak, rossznak tartja. Túlságosan tárgyilagos lesz.
EREDMÉNYESSÉG (ECONOMIC)
Célja: Hasznosnak lenni
Magatartása: Minden döntésétől, tevékenységétől jelentős megtérülést, eredményt vár el.
Jellemvonása: Praktikus. Született szervező. Anyagias. Képes az erőforrásokat maximalizálni (idő, pénz,
ember). Elutasít mindent, ami felesleges tevékenység, elutasít mindent, amivel nem éri meg foglalkozni.
Mi vonzza: Ha a befektetett idő, energia, erőforrások megtérülnek.
Szenvedélye: Eredményeket elérni az erőforrások felhasználásával. Mérhető megtérülés, befektetések.
Erőforrások kreatív felhasználása, kapitalizmus.
Erőssége egy csapatban: Képes összefogni, megszervezni egy csoport munkáját, az eredményességet
szem előtt tartva.
Stressz hatására: Munkamániássá válik, pazarló életbe kezd.

IRÁNYÍTÁS (POLITICAL)
Célja: Saját célok megvalósítása bármi áron
Magatartása: A lehető legmagasabb pozíció megszerzése, betöltése.
Jellemvonása: Direkt, versengő. Hatalmas akaraterővel bír, hogy elérje céljait.
Mi vonzza: Hogyan növelje hatalmát. Személyes előléptetések, irányítás. Javítsa vállalatának helyzetét.
Szenvedélye: Hierarchia tisztelete, mások irányítása, előléptetések. Manipuláció.
Erőssége egy csapatban: Képes embereket irányítani. Képes stratégiában gondolkodni, stratégiát
kialakítani, stratégiai szövetségeket kötni.
Stressz hatására: Törődni kezd másokkal. Képtelen lesz előre lépni. Fél, hogy pozíciót veszít, és általában
emiatt el is veszíti.
SEGÍTÉS (ALTRUIST)
Célja: Eltörölni a gyűlöletet és konfliktusokat
Magatartása: Minden erejével azon dolgozik, hogy segítsen másokon.
Jellemvonása: Önfeláldozó, nagylelkű, nem várja, hogy a másokért tett erőfeszítések megtérüljenek
Mi vonzza: Olyan ötletekkel előállni, ami mások hasznára válik.
Szenvedélye: Nemes célok támogatása, törődni mások fájdalmával. Szebb világot teremteni a fájdalmak
eltörlésével.
Erőssége egy csapatban: Önfeláldozó, kiáll a jó ügyért. Meglátja a lehetőséget másokban, és mindent
megtesz, hogy támogassa őket.
Stressz hatására: Mazochista lesz. Csak saját magával törődik. Érzéketlenné válik. Túltolja a segítést ott
is, ahol nem lenne rá szükség.
ÖNKÉPZÉS (THEORETICAL)
Célja: Az igazság keresése, tudás megszerzése
Magatartása: Fogékony a fejlődésre, mindig újabb és újabb tudásra szomjazik. Képes a logikus
gondolkodásra.
Jellemvonása: Célorientált, objektivitásra törekszik, racionális értékeket preferálja, elutasítja az
érzelmeket, szubjektivitást.
Mi vonzza: Az igazság megismerése, felfedezés, probléma megoldás.
Szenvedélye: Problémák, rejtélyek megoldása, intellektuális folyamatok, felfedezés.
Erőssége egy csapatban: Tényekre alapozó, logikus gondolkodású, jó problémamegoldó.
Stressz hatására: Túltolja a tanulást és megfeledkezik környezetéről. Érzelmes lesz. Saját biztonsága
kárára is ragaszkodik az igazsághoz, az igazság feltárásához.
ELVHŰSÉG (REGULATORY)
Célja: Rendszert találni az élethez
Magatartása: Szabályrendszert keres, melyek mentén élheti életét.
Jellemvonása: Saját elvei szerint él, halálig hajlandó harcolni ezekért az elvekért. Nem túl fogékony az
új dolgok iránt.
Mi vonzza: Az élet értelme, spiritualitás, az ideális állapot elérése.
Szenvedélye: Vallás, a szabályok betartása, betartatása, rend.
Erőssége egy csapatban: Tartja magát a szabályokhoz, struktúrát, szabályrendszert keres, alakít ki.
Akár fel is áldozza magát ezért a szabályrendszerért.
Stressz hatására: Feladja saját elveit, saját szabályrendszerét. Makacs módon ellenáll új szabályoknak,
elutasítja mások véleményét.

