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“Aktivisti”-
persoonallisuus

Minua ei kiinnosta, mitä teet

elääksesi. Haluan tietää,

minkä puolesta palat, ja

uskallatko unelmoida

tapaavasi sydämesi mielitietyn.

Minua ei kiinnosta, kuinka

vanha olet. Haluan tietää,

uskallatko näyttää hölmöltä

tavoitellessasi rakkauttasi,

unelmiasi ja seikkailua, jossa

tunnet eläväsi.

ORIAH MOUNTAIN DREAMER

Aktivistipersoona on todellinen

vapaa sielu. Aktivistit ovat usein

juhlien sielu, mutta siitä

huolimatta he eivät ole niinkään

kiinnostuneita pelkästä huvista ja

hetken mielihyvästä, vaan

nauttivat sosiaalisista

kontakteista ja saavuttamastaan

tunneyhteydestä. Nämä

hurmaavat, itsenäiset, energiset

ja myötätuntoiset yksilöt

muodostavat 7 prosenttia

väestöstä, ja heidän läsnäolonsa

huomataan.

Voit muuttaa
maailmaa vain yhdellä
ajatuksella

He ovat enemmän kuin pelkkiä

sosialisoivia miellyttäjiä.

Aktivisteja luonnehtii

visionäärisyys, jonka ansiosta he

ovat kykeneviä lukemaan rivien

välistä uteliaina ja energisinä. He

näkevät elämän usein suurena,

monimutkaisena palapelinä,

jossa kaikki liittyy toisiinsa. Mutta

toisin kuin analysoivat

persoonallisuustyypit, jotka

näkevät tämän palapelin sarjana

järjestelmällisiä kujeiluja,

aktivistit tarkkailevat elämän

palapeliä tunteiden,

myötätunnon ja mystiikan

prisman lävitse ja etsivät aina

syvempää merkitystä.

Monien muiden

persoonallisuustyyppien yksilöt

pitävät näitä luonteenpiirteitä

vastustamattomina. Jos aktivisti

on löytänyt aiheen, joka ruokkii

hänen mielikuvitustaan, hän

kehittää energian, joka usein

sysää hänet valokeilaan ja jonka

vuoksi häntä pidetään johtajana

ja guruna, vaikka itsenäisyyttä

rakastava aktivisti ei tätä aina

haluakaan. Vielä ikävämpää on,

jos aktivistit joutuvat

hallinnollisiin tai rutiinitehtäviin,

jotka saattavat olla osa johtajan

työtä. Aktivistien itsetunto on

riippuvainen heidän kyvystään

keksiä ainutlaatuisia ratkaisuja, ja

heidän on oltava varmoja siitä,

että heillä on vapaus olla

innovatiivinen. He menettävät

helposti kärsivällisyytensä ja

intonsa joutuessaan tylsiin

tehtäviin.

Älä menetä pientä
hulluuden kipinää

Onneksi aktivistit osaavat

rentoutua ja ovat erittäin hyviä

vaihtamaan työpaikan

intohimoisesta idealistista

tanssilattioiden omaperäiseen ja

innokkaaseen vapaasieluun,

usein sellaisella nopeudella, joka

voi yllättää jopa lähimmät

ystävät. Tämä sekoitus antaa

heille mahdollisuuden myötäelää

muiden tunteita, minkä ansiosta

he saavat arvokasta tietoa

ystäviensä ja työtovereidensa

motiiveista. Aktivistit uskovat,

että jokaisen pitäisi ottaa aikaa

tunteidensa tutkimiseen ja

ilmaisemiseen, ja

empaattisuutensa ja

sosiaalisuutensa vuoksi se on

heille luonnollinen

keskustelunaihe.

Aktivistien on kuitenkin oltava

varovaisia. Jos he luottavat liikaa

intuitioonsa, olettavat tai

laskelmoivat liikaa ystävän

motivaatioita, he voivat tulkita

signaalit väärin ja pilata

suunnitelmat, joita

yksinkertaisempi lähestymistapa

olisi helpottanut. Sosiaalinen

stressi on kiusa, joka pitää tämän

harmoniaan pyrkivän tyypin

valveilla öisin. Aktivistit ovat

erittäin tunteellisia ja herkkiä ja

astuessaan jonkun toisen

varpaille, se vaivaa heitä paljon.

Aktivistit viettävät paljon aikaa

sosiaalisten suhteiden, tunteiden

ja ideoiden tutkimiseen, ennen

kuin he löytävät sen, mikä heistä

tuntuu todella todelliselta. Mutta

kun tämän persoonallisuustyypin

edustajat vihdoin löytävät

paikkansa maailmassa, heidän

mielikuvituksensa, empatiansa ja

rohkeutensa tuottaa

uskomattomia tuloksia.

Aktivistit ovat

pelkäämättömän

itsenäisiä ja kaipaavat

luovuutta ja vapautta

enemmän kuin

vakautta ja

turvallisuutta.

Aktivisteja, joita saatat tuntea

Robert Downey, Jr. RM (Kim Nam-
joon)

Persoonallisuustyyppisi
on:

Aktivisti
ENFP-A

Mieli

54% 46%

EKSTROVERTTI INTROVERTTI

Energia

87% 13%

INTUITIIVINEN REALISTINEN

Luonto

28% 72%

LOGIIKKAKESKEINEN PERIAATEKESKEINEN

Taktiikat

24% 76%

SUUNNITTELEVA ETSIVÄ

Identiteetti

86% 14%
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