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A RIPORT BEMUTATÁSA
A leírás célja

Ez a riport Minta Aladár jellemző viselkedését írja le – néhány fontos,
de kiragadott területen. A riport a kérdőívre adott válaszok alapján
olyan következtetéseket fogalmaz meg, amelyek szándékunk szerint
jellemzőek Minta Aladár viselkedésére. A leírást nem szabad
megfellebbezhetetlen igazságnak tekinteni. Reméljük, hogy lesznek
benne olyan következtetések, melyekkel egyetért, de óhatatlanul
lesznek olyanok is, amelyekkel nem ért egyet. A riport célja, hogy
segítse Minta Aladár önismeretét, ennek megfelelően érdemes
használni.

Az önjellemzés

A riport azokon a válaszokon alapul, amelyeket Minta Aladár adott a
kérdőív kitöltése során, vagyis a leírás és annak pontossága nagy
mértékben függ attól, hogyan válaszolt Minta Aladár a kérdésekre:
nyugodt körülmények között tudta-e kitölteni a kérdőívet, milyen
céllal vágott bele a kérdőív kérdéseinek megválaszolásába és
természetesen attól is, hogy mennyire ismeri jól magát.

A kitöltő véleménye
és megjegyzései

A kitöltést követően Minta Aladár átnézte egyes tulajdonságainak
Rövid leírását, azokat értékelhette és megjegyzéseket fűzhetett
hozzájuk. A dokumentum végén megtalálható az is, hogy Minta
Aladár szerint a jelentés összességében mennyire jól írta le az ő
viselkedését és mennyire értett egyet a jelentés egészével. A riport
értelmezése során érdemes a megjelölt mondatoknak, valamint a
megjegyzéseknek külön figyelmet szentelni.

Érvényesség

A riport leginkább pillanatképnek tekinthető, mivel azt befolyásolják
Minta Aladár aktuális élményei, megszerzett tapasztalata és
élethelyzete. A leírás általános érvényessége körülbelül egy év, ám
ha nagyobb változások állnak be Minta Aladár körülményeiben, akár
hamarabb is elveszítheti pontosságát.
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SZEMÉLYISÉG-KÁRTYA
Az alábbi kis kártya nagyon sűrített összefoglalását adja mindannak, amit a teszt alapján
megtudtunk Minta Aladár viselkedéséről. Ez az összefoglalás elnagyolt és sematikus – a
kártyához hasonlóan – kicsit képregényszerű. Bár könnyű megérteni és első ránézésre jó
átfogó képet adhat Minta Aladár tipikus viselkedéséről, a leírás egésze természetesen sokkal
részletesebben jellemzi őt.
A kártya mellett, jobb oldalon az ábra szöveges magyarázata található.

Minta Aladár
Eléggé gondolkodó és kifejező és társasági.
Kevéssé megbízható és vezető.
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MENNYIRE FÜGGETLEN MINTA ALADÁR?
Röviden
Minta Aladár körülbelül annyira igyekszik saját viselkedését a többiekéhez igazítani, mint mások.
Ez abból adódik össze, hogy ugyanolyan jól elboldogul önállóan a feladataival, mint mások,
ugyanannyira igyekszik másokhoz alkalmazkodni, mint a többiek és népszerűtlen véleményét
inkább megtartja magának.
Részletesen
Minta Aladár ugyanannyira szeret vagy képes önállóan tevékenykedni, mint mások. Ez a
képessége jól jöhet olyankor, amikor segítség, vagy irányítás nélkül kell ellennie.
Ugyanúgy, ahogy mások, Minta Aladár is időnként saját céljaira, személyiségére vagy
véleményére koncentrál, máskor azonban alkalmazkodik a többségi véleményhez, vagy
viselkedéshez.
Minta Aladár gyakran megtartja magának a véleményét - különösen, ha az esetleg népszerűtlen
lenne. Ez visszafogottsága esetenként ahhoz vezet, hogy tudását és véleményét nem tudja
megosztani és benneragad. Visszafogottsága fakadhat félénkségből vagy tapintatból, de az is
lehet, hogy megfontolt taktikázás eredménye. Udvariasságával és megfontoltságával esetenként
jó hatást érhet el, máskor azonban lehet, hogy célszerűbb lenne egyszerűen kimondani, amit
gondol.
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HOGYAN ÁLL HOZZÁ MINTA ALADÁR A GONDOLKODÁST IGÉNYLŐ FELADATOKHOZ?
Röviden
A gondolkozás olyan terület, amelyre Minta Aladár nagyobb figyelmet fordít, mint mások.
Ez abból adódik össze, hogy Minta Aladár nagyon szeret elméleti kérdésekkel foglalkozni,
ugyanannyira kritikus mint mások, másoknál sokkal inkább érdeklődik az iránt, hogy mit miért
csinálnak az emberek, valamelyest tájékozott a nagyvilág eseményeiben, másoknál sokkal
jobban szeret új dolgokat tanulni és egyáltalán nem szokta megtervezni a feladatait.
A gondolkodásnak ez a szeretete segíthet neki a tanulásban és mindazokon a pályákon,
amelyekben az elméleti ismeretek elsajátítása és a logikus gondolkodás központi szerepet
játszik. Ugyanakkor érdemes odafigyelnie arra, hogy a gondolkodásra fordított ideje mellett
maradjon energiája a cselekvésre is.
Részletesen
Mivel nagyon erősen foglalkoztatják az elméleti kérdések, ezért könnyen megérti az elvont
problémákat, ugyanakkor azonban hajlamos lehet mindenből filozófiai kérdést csinálni,
ahelyett, hogy néha egyszerűen megtenné, amit kell.
Minta Aladár olyannak írta le magát, mint aki esetenként jobban tudja a helyes választ a
többieknél. Ha igaza van ebben, akkor természetesen minden embernek, csoportnak vagy
projektnek szüksége lehet arra, hogy időnként felfedezi a hibákat és ellentmondásokat az
érvelésben, munkában vagy viselkedésben, mert ezzel sok baj elkerülésében segíthet.
Minta Aladár sokat gondolkozik azon, hogy mit miért csinálnak az emberek és ettől másoknál
sokkal jobban megérti az embereket. Lehet, hogy ez a megértés inkább elvont és tudományos
jellegű, de ha kész arra, hogy ezt a képességét a gyakorlatban is hasznosítsa, akkor ez nagyban
segítheti őt minden olyan feladatban, ahol másokkal kell együttműködnie (például mások
nézőpontjának megértésében és elfogadásában, mások segítésében, meggyőzésében,
befolyásolásában vagy irányításában). Ugyanez a megértésre való törekvése azonban arra
sarkallhatja őt, hogy túl sokáig keresse azt a megoldást, ami mindenkinek jó lenne, és nagyon
megnehezíti számára annak elfogadását, hogy időnként olyasmit is meg kell tenni, aminek nem
mindenki örül.
Minta Aladár valamelyest követi a nagyvilág eseményeit és aránylag tisztában van a körülötte
történő eseményekkel. A körülötte lévő világ (múltbeli és jelenbeli) történéseinek viszonylagos
ismerete esetenként megkönnyítheti Minta Aladár számára, hogy felismerje és megértse saját
jelenlegi helyzetének a tágabb összefüggéseit.
Minta Aladár kifejezetten szeret új dolgokat tanulni és elsajátítani. Az, hogy ilyen jól sikerült
megőriznie ezt az érdeklődését az iskolai teljesítményen túl az életben is nagyban segítheti őt
abban, hogy tudását frissen és naprakészen tartsa. Minél változóbb, vagy szerteágazóbb
területen tevékenykedik, annál nagyobb hasznát látja ennek a képességének. A folyamatos
tanulásra szánt erőfeszítései ugyanakkor elvehetik az energiáit attól, hogy megszerzett
ismereteit a gyakorlatban hasznosítsa.
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MILYEN VEZETŐ LENNE MINTA ALADÁR?
Röviden
Minta Aladár másoknál kevésbé akar, vagy képes embereket vezetni.
Ez abból adódik össze, hogy Minta Aladár másoknál sokkal lassabban hozza meg döntéseit,
ugyanannyira jól szervez, mint mások, ugyanannyi önbizalma van, mint másoknak, átlagos
mértékben keresi a kihívásokat és ugyanannyira szereti a versenyhelyzeteket, mint mások.
Részletesen
Minta Aladár sokáig rágódik bizonyos kérdéseken, és elég lassan hozza meg döntéseit. Ez a
tulajdonsága szakértőként kifejezetten értékes lehet, mivel azzal, hogy rászánja az időt a
mérlegelésre, biztosítja, hogy döntései megalapozottabbak legyenek és így ritkábban kelljen
megbánnia azokat, ám vezetőként határozatlanságnak tűnhet és akadályozhatja őt – például
amikor kevés idő van a döntéshozatalra, vagy amikor nem áll rendelkezésre egy megalapozott
döntéshez elegendő információ, mégis dönteni kell.
Minta Aladár ugyanannyira képes szervezni, mint mások. Másokhoz hasonló mértékben látja át,
hogy egy feladat milyen részfeladatokra bontható, vagy vesz rá másokat a munkavégzésre.
Minta Aladár ugyanannyira látja magát sikeresnek, mint mások. Úgy látja, hogy egyes
területeken jobb eredményeket ér el másoknál, míg más területen a többiek jobban teljesítenek
nála.
Minta Aladár ugyanannyira keresi és élvezi a kihívásokat, mint mások. Másokhoz hasonló
magasságra helyezi magának a mércét és másokhoz hasonló mértékben törekszik arra is, hogy
a lehető legjobb teljesítményt hozza ki magából.
Minta Aladár ugyanannyira keresi a versenyhelyzeteket, mint mások. Esetenként szívesen
mérkőzik meg másokkal és van, hogy ő is nyerni akar. Másokhoz hasonló mértékben fontos
számára, hogy bebizonyítsa a maga és mások számára, hogy valamely területen jobb a
többieknél. A versenyhelyzetek időnként jobb teljesítményre sarkallják, máskor hidegen
hagyják, és esetenként lebéníthatják őt.
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MENNYIRE KIEGYENSÚLYOZOTT MINTA ALADÁR?
Röviden
Minta Aladár ugyanannyira kiegyensúlyozottan szokott viselkedni, mint mások.
Ez abból adódik össze, hogy Minta Aladár ugyanannyira bízik meg az emberekben, mint mások,
ugyanolyan jól viseli a kritikát, mint mások, esetenként nem képes uralkodni az érzésein,
ugyanolyan jól feltalálja magát, mint bárki más, bizakodón néz a jövő elé, és ugyanolyan jól viseli
a kiélezett helyzeteket, mint bárki más.
Részletesen
Minta Aladár ugyanannyira bízik meg az emberekben, mint mások. Ha jól választ, akkor bizalma
megkönnyíti számára, hogy együttműködésekbe kezdjen másokkal, és kételyei megóvják őt a
gyakori csalódásoktól.
Minta Aladár viselkedésén ugyanannyira látszanak meg az érzelmei, mint másokén. Ahogy
másoknál, úgy nála is előfordulhat, hogy sír, vagy kiabál, és időnként meglátszik rajta, ha
szomorú vagy megbántott.
Minta Aladár ugyanannyira képes megőrizni a nyugalmát nehéz helyzetekben is, mint mások.
Minta Aladár ugyanolyan jól viseli a kritikát, mint általában az emberek: időnként képes
felülemelkedni rajta és tanulni belőle, de van, hogy a szívére veszi azt és megsértődik tőle.
Minta Aladár rendíthetetlenül bízik abban, hogy a dolgok végül jól fognak alakulni és hisz abban,
hogy szép jövő elé néz. Ez a pozitív hozzáállása megkönnyíti számára, hogy a jelenre
koncentráljon, hogy bátrabban tegyen, vagy ne tegyen dolgokat és aktuálisan jól érezze magát,
ugyanakkor azonban hajlamossá teheti őt arra, hogy figyelmen kívül hagyja a lehetséges
veszélyeket és buktatókat és így csökkentheti a jövővel kapcsolatos felelősségérzetét.
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MILYEN MINTA ALADÁR KIFEJEZŐKÉSZSÉGE?
Röviden
Minta Aladár másoknál jobban képes kifejezni magát.
Ez abból adódik össze, hogy Minta Aladár másokhoz hasonlóan fejezi ki magát szóban, jó
stílusban, választékosan fejezi ki magát írásban és másoknál sokkal inkább képes
megváltoztatni az emberek véleményét, vagy rávenni őket valamire.
Minta Aladár jó kifejezőkészsége hasznos lehet számára minden olyan területen, ahol együtt
kell működnie másokkal, vagy hatást szeretne gyakorolni másokra.
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MENNYIRE MEGBÍZHATÓ MINTA ALADÁR?
Röviden
Minta Aladár olyan ember, akit környezete valószínűleg másoknál valamivel kevésbé tart
megbízhatónak.
Ez abból adódik össze, hogy Minta Aladár ugyanannyira áll ki társai mellett, mint mások, igen
szabadon értelmezi a határidőket, ugyanannyira foglalkozik a részletkérdésekkel, mint mások és
ugyanannyira tartja be a szabályokat, mint mások.
Részletesen
Minta Aladár ugyanannyira tartja fontosnak, hogy megtartsa amit mások bizalmasan mondtak
neki, betartsa amit ígért vagy hogy kiálljon társai mellett, mint mások. Mivel társai jórészt érezik,
hogy számíthatnak rá, éppen ezért valószínűleg általában ő is számíthat barátaira.
Minta Aladár gyakran késik feladatainak leadásával, esetleg teljesen el is mulasztja azt. A
kötelességtudatnak ez a hiánya meggátolhatja őt abban, hogy lépésről lépésre haladva,
apránként megvalósítsa céljait, vagy hogy a többiek úgy tartsák őt számon, mint akire lehet
számítani, amikor a feladatok megvalósításáról van szó és így értékeljék teljesítményét. A
kötelességeknek és feladatoknak ez a szabad értelmezése rövid távon kellemes lehet Minta
Aladár számára, hosszútávon ugyanakkor nagyon megnehezítheti bármely cél elérését, mivel
szinte mindenhez szükség olyan tevékenységek elvégzésére is, amelyek az adott pillanatban
kellemetlennek tűnnek.
Minta Aladár ugyanannyira ügyel arra, hogy ne kövessen el hibát és hogy munkájában minden
apró részlet a helyén legyen, mint mások. Igyekszik egyensúlyt tartani a részletek és az összkép
a hibátlanság és a sebesség között.
Minta Aladár ugyanannyira tartja be a szabályokat és követi az előírásokat, mint mások.
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HOGYAN VISELKEDIK MINTA ALADÁR TÁRSASÁGBAN?
Röviden
Minta Aladár társasági ember.
Ez abból adódik össze, hogy Minta Aladár ugyanolyan könnyen ismerkedik, mint mások,
ugyanannyi ismerőssel rendelkezik, mint mások, érdeklődik mások véleménye iránt, kifejezetten
szeret emberek között lenni és odafigyel mások gondjaira.
Részletesen
Minta Aladár ugyanolyan könnyen ismerkedik, mint mások, ezért valószínűleg másokhoz
hasonló nehézségeket jelent számára az új kultúrába, környezetbe való beilleszkedés is.
Minta Aladár nagyjából ugyanannyi embert ismer, mint mások, így aztán ugyanannyira van
kihez fordulnia, hogyha valamiben segítségre szorul, valamire szüksége van, vagy valamit meg
akar szervezni, mint másoknak.
Minta Aladár kifejezetten érdeklődik mások véleménye iránt és mielőtt állást foglalna általában
kikéri mások véleményét. Ez egyrészt hozzásegíti őt ahhoz, hogy jobban megértse mások
álláspontját, tájékozottabb legyen a világ dolgaiban és megalapozottabb döntéseket tudjon
hozni, másrészt azonban azt az érzetet keltheti másokban, hogy határozatlan, vagy hogy nincs is
saját véleménye.
Minta Aladár társaságban érzi igazán jól magát és rosszul bírja a huzamos egyedüllétet. Az
emberekkel való állandó jó kapcsolata segíthet neki barátságok, vagy jó ismeretségek
kialakításában, csiszolhatja stílusát, növelheti tájékozottságát és népszerűségét. Állandó
társaság igénye ugyanakkor elvonhatja energiáit azoktól a feladatoktól, amiket végül mégiscsak
egyedül kell megoldania.
Minta Aladár odafigyel mások gondjaira és törődik azokkal, akiknek arra szüksége van. Ez a
pozitív segítő odafordulás sokat javíthat azoknak a csoportoknak a légkörén melyeknek Minta
Aladár a tagja és növelheti Minta Aladár személyes népszerűségét is. Előfordulhat ugyanakkor
az is, hogy folytonos segíteni akarását mások kéretlen alkalmatlankodásnak tekintik, vagy hogy
az állandó másra figyelés közepette nem marad elég ideje és energiája arra, hogy saját
feladataival vagy jólétével törődjön.
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MENNYIRE AKAR MINTA ALADÁR VÁLTOZTATNI KÖRNYEZETÉN?
Röviden
Minta Aladár ugyanannyira képes és motivált változtatni a fennálló helyzeten, mint mások.
Ez abból adódik össze, hogy Minta Aladár ugyanolyan hamar megunja a monoton környezetet,
mint a többiek, másoknál sokkal aktívabb, ugyanannyira vállalja fel a kockázatot, mint mások,
ugyanannyira kíváncsi, mint mások és ugyanannyira kreatív, mint mások.
Részletesen
Minta Aladár tele van energiával, állandóan csinál valamit és sohasem unatkozik. Ez az állandó
tevékenykedés és aktivitás nagyon eredményes lehet, hogyha jól osztja be az idejét és nem
téveszti szem elől, hogy mi mennyire fontos az életében.
Minta Aladár ugyanannyira képes és hajlandó kockázatot vállalni, mint mások. A vállalkozás, a
tőzsde, a profi sport, vagy művészet mind olyan területek, ahol aránylag nagy kockázat mellett,
esetenként komoly hasznot lehet elérni. Könnyen lehet, hogy Minta Aladár ezeken a területeken
is helyt tud állni, ám eközben esetenként túlságosan kiszolgáltatottnak, vagy bizonytalannak
érezheti a jövőjét.
Minta Aladár ugyanannyira érdeklődő kíváncsi, mint mások.
Minta Aladár ugyanolyan gyakran áll elő jó ötletekkel, mint mások.
Minta Aladár ugyanolyan hamar un bele a dolgokba, mint mások. Esetenként szeret kísérletezni
és változtatni a dolgokon, máskor azonban eltántoríthatja őt attól való félelme, hogy esetleg
ronthat jelenlegi helyzetén.
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MINTA ALADÁR ÉRTÉKELÉSE A LEÍRÁSRÓL
A folyamat végén arra kértük őt, hogy értékelje a jelentést összességében: mennyire érzi azt
találónak.
Minta Aladár összességében nem tudta eldönteni, egyetért-e a leírással.
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