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Myers - Briggs Type lndicator (MBTI) Analyysi

MBTI - ilmoittaa synnynnäiset preferenssisi käyttää mieltäsi neljällä eri
osa-alueella:

. Energian suunta
o Tiedon keruu
o Päätöksen teko
o Suhtautuminen

ulkomaailmaan

Extravertti - lntrovertti
Sensorinen - lntuitiivinen
Ajatteleva - Tunteva
Järjestelmällinen - Spontaani
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Huomioitavaa:

. On olemassa 16 erilaisia tyyppiä, joista mikään tyyppi ei ole
huonompi tai parempi

. Tuloksesi ilmoittavat mahdollisen tyyppisi, ainoastaan sinä itse voit
määritellä todellisen tyyppisi

. MBTI mittaa preferenssejä, eitaitoa eikä lahjakkuutta
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Tiedonhaluinen
Energinen
lnnostava

Seurallinen
Taitava
kommunikoija

Spontaani
Joustava

Asiakeskeinen
Looginen

Kekseliäs
ongelmien
ratkoja

Yleisiä piirteitä
ENTP on tiedonhaluinen, energinen ja innostava persoonalli-
suus. Hän nauttii uuden oppimisesta ja on yleensä kiinnostu-
nut kaikesta ja kaikista ja saa usein energisyydellään ja innostavalla
asenteellaan muutkin kiinostumaan ideoistaan. ENTP huomioi
helpommin kokonaiskwia ja asiayhteyksiä kuin yk§§iskohtia ja
tosiasioita.

ENTP nauttii muiden seurasta ja hänellä on yleensä laaja
ystävä- ja tuttavapiiri. ENTP kornmunikoi tehokkaasti eri-
laisten ihmisten kanssa ja hän saattaa väitellä asioista monelta
kannalta tehdäkseen keskustel un mielenki i ntoisemmaksi ja
hauskemmaksi.

Asenne ulkomaailmaan
ENTP:n asenne ulkomaailmaan on spontaanija joustava.
ENTP kokee tiukat säännöt ja määräykset luovuutta rajoitta-
viksi ja sen vuoksi hän pyrkii kiertämään tai muuttamaan niitä jos vain
mahdollista. ENTP sopeutuu yleensä hyvin muutoksiin-jopa hyvin
äkkinäisiin- ja hän voi toimia täysin alkuperäisten suunnitelmien
vastaisestijos hän katsoo että tilanne sitä vaatii. Tämä ominaisuus
yhdessä ENTP:n spontaanisuuden kanssa saattaa aiheuttaa sen
että joskus muut kokevat ENTP:n sekavana ja harhaanjohtavana.

Päätöksenteko
ENTP perustaa päätöksensä asiayhteyksiin ja pyrkii loogisiin ja
tasapuolisiin ratkaisuihin. ENTP:n luontainen taipumus keski§ä
päätöksenteossa asioihin ja ideoihin saattaa aiheuttaa sen että hän
unohtaa huomioda ratkaisujen ja tekojen vaikutukset ihmi§in.

Erikoisominaisuus
ENTP on erinomaisen lahjakas ratkomaan erilaisia ongelmia
ja luomaan uusia, tehokkaampia menettelytapoja luontaisen
analysoi nti§/<yns:i ja strateg isen aj attel utaitonsa a nsiosta.

Mielurnen_Uöympädstö
Tarvitsee ENTP viihtyy parhaiten sellaisessa §öympäristössä jossa
mahdollisuuksia tapahtuu paljon erilaisia asioita, jossa hän voi kehitellä uusia
ia vaihtelua menetelmiä, imprwisoida, ratkoa ongelmia lucnrasti, tavata uusia

ihmisiä, työskenellä sellaisten kanssa joita hän kunnioittaa ja jossa
on mahdollisimman vähän tiukkoja sääntöjä, määräyksiä ja
pziivittäisiä nltii neja. ENTP: n vaihtel unhal u ja vastenmiel isyys ruti i nia
kohtaan saattaa aiheuttaa sen että hän §fl|ästyy helpostija vci jäftää
tehtävä ksken ja jeittää yksityiskohdat ja käytännöllisyyden
huomioimatta.

Stressikävttävtvminen
Voimakkaan sressin alaisena ENTP saattaa meneftää luontaiset §lqyns€i ajatella erilaisia
mahdollisuuksia ja arvioida tilanteita tehokkaa§i. Seurauksena on että hän tutkii asioita
kapeakatseisestija negatiivisesti. Pakkomielteinen yksityiskohtiin puuftuminen, voimakkaat
tunteenpurkaukset ja erilaisten ruumiillisten vaivojen liioitteleminen on myös tyypillistä
ENT P : n stressi käyttäiytymistä.
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