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MAKSYMALISTA 
 

Domena Wywieranie wpływu 

Krótka 
charakterystyka 

Osoby, które można określić jako Maksymalistów, skupiają się na 
mocnych stronach, w ten sposób stymulując rozwój osobisty  
i doskonałość grupy. Szukają możliwości transformacji czegoś silnego  
w coś doskonałego. 

Kocham Kocham maksymalnie rentowne inwestycje 

Nienawidzę Nienawidzę obsesji z naprawianiem słabości 

Siła i przewaga Maksymalista posiada i daje ludziom skupienie na jakości. Naturalnie wolą 
pracować z i dla najlepszych. Tworzą mocne strony grupy, poprzez 
umożliwienie każdej osobie robienia tego, co robi najlepiej. Ich pragnienie 
doskonałości może prowadzić do nowych definicji sukcesu. 

Ograniczenia Wybredny, ciężko go zadowolić  

Stwierdzenia Jestem: 
Zaangażowany w doskonałość 
Będę: 
Skupiał się na tym, co jest mocne i unikał tego, co słabe 
Wartości, które wnoszę: 
Orientacja na jakość 
Moje potrzeby: 
Jakość ceniona tak samo, jak ilość 

Balkon Mistrzostwo, sukces, doskonałość, praca z najlepszymi 

Piwnica Perfekcjonista, wybredny; nigdy nie jest wystarczająco dobry, zawsze  
w fazie „przeróbek” 

Niedojrzały Niecierpliwy w zderzeniu ze słabościami i krytyczny w stosunku do 
słabszych 

Dojrzały Pełne wdzięczności zarządzanie tym, co mocne 

Pytania Jaki widzisz potencjał? Jak możemy to naprawić? 
W jaki sposób możemy ulepszyć jeszcze bardziej to, co już zrobiłeś? 
Co uczyniłoby to doskonałym? 
Jaki idealny rezultat chciałbyś zobaczyć? 

Motywacje Uczynienie czegoś dobrego - doskonałym 

Kim jestem? • liderem 
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• przewodnikiem 
• kimś, kto rozjaśnia wątpliwości 
• kimś, kto perswaduje 
• wojownikiem 
• kimś, kto rzuca wyzwanie 
• kimś, kto wymaga 
• perfekcjonistą 
• kontrolerem jakości 

Jakie cechy najlepiej 
mnie opisują? 

• selektywny 
• zorientowany na mocne strony 
• zorientowany na jakość 
• zorientowany na rezultaty 
• wymagający 
• świadomy doskonałości 
• oceniający 
• ciężko go zadowolić 

Partnerstwa Osiąganie 
Pomoże zakończyć to co rozpoczęte. Ty pomożesz upewnić się, że to 
oznaczone jako skończone, rzeczywiście takie jest. 
 
Zgodność 
Pomoże ułożyć zespół, który będzie zgodnie pracował. Ty pomożesz 
znaleźć moment, w którym wszystko dobrze działa. 

 

 


