Lidé s povahovým typem „I“

LIDÉ S POVAHOVÝM TYPEM „I“ (INSPIRATIVNÍ)
Lidé s povahovým typem „I“ rádi pracují s druhými lidmi. Mají rádi rychlé tempo
a akčnost. Jsou plni optimismu a nadšení, které předávají do svého okolí.
Preferují kariéru, kde mohou ovlivňovat a přesvědčovat druhé.
Jsou to rození baviči. K pobavení ostatních jim nevadí dělat si
legraci sami ze sebe nebo z druhých, ale běda, když si někdo
dělá legraci z nich. Tito lidé přemýšlejí nahlas a získávají
informace povídáním s druhými a sledováním jejich okolí. Je
pro ně důležité zjistit, jak lidé smýšlejí o jejich nápadech. Jsou
totiž studnicemi nápadů a bláznivých myšlenek. Nechtějte však
po nich detaily a racionální řešení realizace těchto nápadů. Celkový obrázek
budoucna, je pro ně mnohem zajímavější, než detaily realizace.
Tito lidé dobíjí své baterie ve společnosti druhých a veřejnou pochvalou nebo
uznáním. Rádi poslouchají a čtou motivační příběhy, což jim pomáhá překonávat
překážky. Jejich optimismus mění problémy ve výzvy a příležitosti.
Typy „I“ se neradi cítí osamoceně. Rádi pracují v týmu a na krátkodobých
úkolech s okamžitými výsledky a odměnami. Nemají rádi dlouhodobé projekty.
Snadno se nechají vyrušit a nesoustředí se, proto dělají spoustu chyb.
Červená barva charakterizuje typy „I“, jako červená na semaforu.
Říká: „Stop! Nepracujme jen, pojďme se také pobavit.“. Červená
vyniká v davu. Jejich gestem je roztažená ruka, kterou používají pro
získání pozornosti a více času k tomu, aby vám mohli ještě něco říci.
Jejich společné charakteristiky jsou:
Inspirativnost, Impulsivnost, Iniciativa, Ovlivňování, Přesvědčování, Vnímavost

Jednoduchý příklad z praxe, jak se poznají typy „D“ za volantem:
Řídí dobrodružně. Hledají nové a neprobádané trasy. Řízení berou jako hru.
Často si u toho zpívají a pozorují při jízdě lidi na chodnících a v cizích autech. Při
řízení mají tendenci dělat spoustu dalších věcí kolem. Nesnáší omezení
rychlosti. Říkají: „ÓÓÓ, kdo sem dal tu třicítku, stejně tady každý jede šedesát a
já nebudu výjimka!“. Naopak milují výlety na nová neprobádaná místa.
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Tento podklad pro vás připravil:

Ing. Karel Kunc, Ph.D.
lektor, trenér, kouč,
koordinátor projektu DISC Academy
Tel.: +420 724 309 419
karel.kunc@discacademy.cz
www.discacademy.cz
www.facebook.com/discacademy

V případě jakýchkoli dotazů nebo upřesňujících informací mne, prosím,
kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
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