www.psihoprofile.ro

TM v7
Vă rugăm să citiți următoarele afirmații legate de activitatea profesională
și evaluați în ce măsură sunt adevărate pentru dumneavoastră aceste
afirmații, marcând cu un "x" opinia Dumneavoastră în căsuțele din
dreptul fiecărei afirmații.

Întotdeauna adevărat
Foarte des adevărat
Uneori adevărat
Foarte rar adevărat
Niciodată adevărat

1. Îmi place să impun idei sau să dinamizez grupul în care lucrez.
2. Sunt focalizat pe ideea de a căuta și asimila noi și interesante informații profesionale.
3. Este important pentru mine să lucrez într-un colectiv unit si armonios.
4. Nu mă preocupă ideea de a face economii din banii pe care îi câștig.
5. Este important pentru mine să reușesc să fiu mereu corect și onest cu ceilalți.
6. Caut și îmi impun momente de meditație pentru a-mi regăsi pacea interioară.
7. Mă străduiesc să creez cea mai bună versiune a mea, să îmi ating pe deplin potențialul
personal.
8. Îmi este greu să mă abțin și să nu intervin atunci când sunt necesare anumite schimbări
în organizarea activităților colective.
9. Reușesc să îmi duc la sfârșit sarcinile, cu un maximum de competență și eficiență.
10. Prefer sarcinile profesionale care presupun munca în echipa, interacțiunea cu ceilalți.
11. Siguranța zilei de mâine, este cel mai important lucru care doresc să mi-l ofere un loc de
muncă.
12. Chiar dacă am de pierdut, respect cu strictețe regulile și principiile morale.
13. Mă preocupă dezvoltarea mea spirituală și investesc mult timp și efort pentru aceasta.
14. Nu simt nevoia prea des să îmi exprim recunoștința pentru viața mea actuală.
15. Îmi asum deseori noi responsabilități profesionale, fără să mi se ceară.
16. Îmi place să îmi cunosc foarte bine atribuțiile și fac tot posibilul să le îndeplinesc cu
exactitate.
17. Mă strădui, fac eforturi să mențin o atmosfera plăcută în grupul cu care lucrez.
18. Mă îngrijorează ideea că salariul nu reușește să îmi acopere cheltuielile neprevăzute.
19. Pentru a reuși în competiția cu ceilalți, nu-mi pasă prea mult dacă ei se supără sau au de
suferit.
20. Caut să mă îmbogățesc spiritual testând sau practicând diferite tehnici de introspecție și
relaxare.
21. Mă accept pe deplin, așa cum sunt, cu toate calitățile și defectele mele.
22. Sunt tentat deseori să preiau inițiativa, să organizez și conduc eu activitățile în colectivul
de care aparțin.
23. Pentru mine este important să fiu solicitat ori de câte ori apare o problemă profesională
importantă.
24. Nu este important pentru mine să îmi placă oamenii cu care lucrez.
25. Îmi planific riguros salariul și cheltuielile pentru a nu ajunge într-o situație de criză.
26. Dacă rezultatele sau recompensa finală merită, uneori trec peste micile principii morale.
27. A investi timp și bani pentru ”dezvoltarea spirituală”, este un moft prea puțin util.
28. Rămân eu însumi și nu îmi pierd încrederea, indiferent de încercările prin care trec.
29. Îmi doresc să am mai multă autonomie profesională sau să îmi promovez propria afacere.
30. Vreau să fiu unul dintre cei mai buni profesioniști în domeniul meu de activitate.
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31. Mă interesează un loc de muncă provocator și competitiv, chiar dacă mai apar și tensiuni
sau conflicte.
32. Mesele regulate și odihna sunt esențiale pentru mine.
33. Dacă nimeni nu va afla, nu mai contează dacă am procedat corect sau am trișat un pic.
34. Nu sunt genul de persoană care caută informații și tutoriale despre spiritualitate și
dezvoltarea spirituală.
35. Nu mă preocupă ideea de a avea un scop nobil în viață, unul major, pe care să îl urmez
cu determinare.
36. Îmi place să îmi asum riscul pe care îl presupun activitățile profesionale importante, cu
miză.
37. Simt mereu nevoia de a depăși mereu nivelul de competență sau expertiză al celorlalți.
38. Nu caut și nu particip cu mult entuziasm la întâlnirile colegilor din afara organizației sau
programului de lucru.
39. Simt că muncesc, în principal, pentru hrana zilnică și un acoperiș deasupra capului.
40. Nu merită să fac bine dacă nimeni nu vede sau nu recunoaște aceasta.
41. Cred în persistența spiritului dincolo de lumea materială.
42. Simt nevoia de a-i ajuta pe ceilalți, indiferent de situația în care se află aceștia sau de
resursele mele în acele situații.
43. Dacă mi se propune să mă implic, opțional, într-un nou proiect profesional, sunt tentat(ă)
să accept, fără să mă gândesc prea mult.
44. Caut mereu noi oportunități de învățare și perfecționare profesională.
45. Prefer un loc de muncă în care să mă simt bine alături de colegii mei, chiar dacă nu am
alte avantaje financiare.
46. Este important pentru mine sa am ceva bani puși deoparte, pentru „zile negre”.
47. Cred că a minți sau a trișa uneori, este absolut normal dacă nu exagerezi sau nu o faci
prea des.
48. Spiritualitatea, legătura cu sinele profund și lumea transcendentală tinde să fie o parte
importantă a identității mele personale.
49. Tânjesc după stări sau experiențe în care mă simt conectat cu toți oamenii, cu întregul
univers.
50. Caut oportunități de a demonstra că sunt sau pot fi un bun lider sau manager.
51. Caut situații profesionale care ”să mă testeze”, să mă stimuleze să devin tot mai bun în
ceea ce fac.
52. Îmi doresc ca, la locul de muncă, colegii mei să îmi fie ca o doua familie.
53. Stabilitatea și certitudinea sunt principalele lucruri care le vreau de la un loc de muncă.
54. Duc la îndeplinire o decizie luată de grupul/ echipa din care fac parte, chiar dacă știu că
nu este una corectă, morală.
55. Îmi pun adesea întrebări despre existențiale despre scopul vieții și despre scopul meu în
această viață.
56. Caut deseori în mine creativitatea și spiritul liber al copilăriei.
Vă rugăm să completați și datele socio-demografice!
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