Lidé s povahovým typem „S“

LIDÉ S POVAHOVÝM TYPEM „S“ (SPOLEHLIVÍ)
Lidé s povahovým typem „S“ jsou srdeční, podporující a kladou potřeby
ostatních nad své vlastní. Nejsou ctižádostiví nebo
panovační. V jejich společnosti se budete vždy cítit dobře,
protože poskytují pocit jistoty a bezpečí. Řídí se hlavně
emocemi, nikoliv rozumem. Nemají rádi odmítání a je pro ně
extrémně těžké říci někomu „NE“. Nemají rádi křik, konflikty
ani hádky. V neznámém prostředí se chovají ostýchavě, ale
styk s lidmi je pro ně potěšením. Nejsou rádi středem
pozornosti. Jsou to uzavření lidé, kteří nejsou iniciátory
konverzace a raději čekají, až je někdo osloví. Jsou to nejlepší posluchači ze všech
ostatních typů.
Lidé typu „S“ dobíjí energii službou druhým. Jsou šťastni, když vidí, že jejich
pomoc je přínosná, a navíc za ni dostanou uznání. Dávají přednost klidnému,
vyrovnanému prostředí a neradi se vrhají do nových a riskantních projektů. Mají
rádi situace, ve kterých cítí stálost. Nemají rádi překvapení a změny.
Jsou nejlepšími týmovými hráči ze všech typů. Jsou spolehliví, a když vědí „Jak?“,
tak dokážou i rozdělaný projekt dokončit. Neradi dělají rozhodnutí a vše nové si
potřebují promyslet. Jsou to rodinné typy a velcí ochránci svých rodin a přátel.
Modrá barva charakterizuje typy „S“, jako klidná a stála barva
oblohy, je vlídná k očím a je stejná všude na světě. Jejich gestem je
zvednutá ruka s otevřenou dlaní. Říkají tím: „Přicházíme v míru a
pokoji, máme rádi harmonii a přátelskou atmosféru.“.
Jejich společné charakteristiky jsou:
Stálost, Svědomitost, Spolehlivost, Stydlivost, Služba, Systematičnost

Jednoduchý příklad z praxe, jak se poznají typy „S“ za volantem:
Řídí klidně a na jistotu. Obvykle jezdí stejnými trasami. K řízení přistupují
zodpovědně. Jezdí podle pravidel, protože je to bezpečné. Nechápou, proč se
lidé za volantem rozčilují. Rádi vás pustí před sebe. Nesnáší totiž, když je někdo
tlačí, troubí na ně nebo je problikává. V klidu si říkají: „ÓÓÓ, spěchat pomalu se
vyplácí, pak je času dost.“. Naopak milují klidné, přehledné a rovné cesty.
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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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