DIT INDRE LANDKORT

Identity Blueprint

en kortlægning af dig

Identity Blueprint er et af markedets mest dybdeg ende og nuancerede identitetspro ler.
Pro len kortlægger meget præcist alle de facetter, din person rummer. Og derfor er den et
kraftfuldt udviklingsredskab for dig - b de som privatperson og i dit professionelle virke.
Dette resum af din komplette Identity Blueprint rapport er en helhedsorienteret beskrivelse
af alle de dele af dig, vi identi cerer din samlede personlighed gennem, inklusive de
kompetencer der driver dig fremad og de eventuelle begrænsende træk, der forhindrer dig i at
udleve dit fulde potentiale.
Dit Identity Blueprint beskriver først og fremmest din essens. Det er den grundlæggende,
dybere væren, som dit allerinderste væsen og indre identitet best r af. Din essens bestemmer
"meningen med livet" for dig. Det er udfra din essens du oplever det glædesfyldte behov for at
gøre en positiv forskel i verden, og det er n r du udlever din essens, du opbygger et stærkt
selvværd. Fra din essens henter du kraft og styrke til at være lige netop dig med dine behov
og dine m l - og s dan lader op til livets mange gørem l. N r du udnytter de kvaliteter, din
essens bidrager med, opn r du et liv i balance og harmoni med den du er.
Du f r ogs en grundlæggende beskrivelse af din personlighedstype. Personligheden er mere
knyttet til din gøren de handlinger, du foretager for at manifestere din essens.
Personligheden rummer nøglen til succes og duelighed i verden, og det er via din
personlighed du udvikler selvtillid. Din personlighedstype indeholder nogle særlige
kvaliteter, som er nøglen til din succesfulde træden i karakter i verden.
Der eksisterer en unik væren-gøren-balance, som rummer nøglen til den sunde
udviklingsvej, hvor vi er i balance med vores behov for at manifestere os i verden
(gøren/personlighed), og samtidig sikrer os, at det sker i overensstemmelse med den, vi
dybest set er (væren/essens). Vi vil gennemg denne balance som optakt til beskrivelsen af
dine speci kke typer, s du allerede n r du læser om dine typer kan re ektere over din
væren-gøren-balance.
Dit Identity Blueprint afdækker ogs dine fem toptalenter - dine helt specialiserede
kernekompetencer. Med indsigterne fra dit Identity Blueprint vil du kunne udnytte disse
toptalenter endnu bedre i b de dit arbejds- og privatliv.

Toptalenterne skal sammenholdes med dine tre topbegrænsere; de uudviklede
kompetenceomr der, der, s længe de ligger i dvale, begrænser udfoldelsen af dit samlede
potentiale. Disse begrænsere f r du indblik i i dit komplette Identity Blueprint, som du nemt
kan tilkøbe for 703,- DKK, hvis du ønsker at udnytte det fulde potentiale af al den viden,
Identity Blueprint giver dig. Login p hjemmesiden og klik p køb, hvor du nu har mulighed
for at tilkøbe din komplette pro l.
I den komplette rapport nder du ogs kapitler om balancerne mellem de syv psykologiske
funktioner i dig. De vil ikke alle være lige udviklede, og det unikke samspil, der eksisterer
mellem dem, vkan du med dit Identity Blueprint a æse som en række balanceforhold mellem
de mange facetter og kvaliteter, du f r kortlagt med Identity Blueprint. Og som du med
indsigterne fra den komplette rapport kan justere til din fordel s du bliver den bedste
version of netop d t, du er.
I den komplette rapport nder du ogs overbliksdiagrammer og sammenlignende
illustrationer, der bl.a. giver dig værdifulde informationer om din introverte-ekstroverte
balance, samt hvad d n betyder for din gøren og væren. B de i forhold til dit job, i forhold til
andre mennesker og for din egen trivsel. Desuden perspektiverer rapporten samspillet
mellem alle forskellige facetter, vi kortlægger, s du kan se helheden og dermed udnytte dit
fulde potentiale.
Husk endelig at hente din Identity Blueprint manual ogs (undermenu til hovedmenuen
kontakt). Det er en letforst elig mini e-bog om videnskaben og principperne bag Identity
Blueprint og en oversigt, du kan vende tilbage til, hvis der er noget, du synes er forvirrende
eller du gerne vil kende baggrunden for. Hav den ved h nden, n r du læser din rapport, s
høster du det fulde udbytte af dit Identity Blueprint.

God fornøjelse!
Teamet bag The Identity Blueprint

Pro loverblik
Her er dit Identity Blueprint i en ultrakort opsummering. Dit Identity Blueprint vil danne
afsæt for en helt ny forst else af dig selv, dine muligheder og hvor du er p vej hen. Derfor er
det i første omgang fordelagtigt med en mindre detaljeret oversigt, hvor du f r
helhedsindtrykket med og bliver bekendt med dine grundlæggende typer, talenter,
begrænsere og balancer.

Din kerneidentitet
Det første vi vil beskrive er din essens og din personlighed, som samlet set udgør din
kerneidentitet. Din essens er dit allerinderste væsen og din forbindelse til dyb, meningsfyldt
lykke. Din personlighedstype er forbundet med din evne til at skabe et succesfuldt materielt
liv, herunder økonomi, relationer og status.
Din ESSENSTYPE

er GENIET

Det er i din essens, din dybeste væren, du kan nde temaet i din inderste identitet. Det tema,
du kan udfolde til et meningsfuldt liv. Din essenstype er Geniet, som p rejsen gennem livet
beskæftiger sig med perspektiver, inspiration og kulturfornyende ideer - de mest naturlige
tilstande for dig at udvikle. Din rejse er forbundet med det at være en sand tænker og en
inspirerende kraft, som bringer helt nye ideer ind i samfunds- og kulturlivet. P den m de er
du med til at udvikle forst elsen af det at være menneske, og hvordan vi skal leve sammen.
Du er ogs en født kommunikator og netværker, der op ndsomt nder nye veje til at udvikle
fælles samspil, udveksling og kommunikation. Du udvikler de teorier, som viser livets store
sammenhænge; det underliggende netværk af forbindelser, som udgør vores økonomi,
kultur- og samfundsliv. Du vil blive testet p din evne til at udvikle en konstant eksibilitet
og forandringsparathed i forhold til din tænkning, s den altid er p højde med tidens behov.
Dermed bliver du en trendsætter, som kan forme tidens værdier inden for dit omr de.
Geniets rejse er essensen af dit inderste væsen og din dybeste mening, men din essens skal
afbalanceres med din personlighed det er den, du manifesterer dine missioner med. Og den
handler det næste afsnit om.
Din PERSONLIGHEDSTYPE

er PIONEREN

Den arketype, der er knyttet til netop din personlighed, er Pioneren. Det er med Pionerens
energi og dynamiske personlighedstype, du skaber dig succesrige levevilk r, herunder god
økonomi, tryghed, anerkendelse og status.

Pioneren kendetegnes som en udpræget vindertype, der altid søger mod fronten for at bryde
grænser og opdage nyt land. Du har et ukueligt drive og vil vinde. Dit konkurrencegen og din
ghtermentalitet bringer dig fremad igen og igen. Dit underliggende motiv er givetvis at
forny og gøre noget, som aldrig er gjort før. Du trives med at være den naturlige leder, og du
kæmper, satser og bruger alt hvad du har for at komme i m l.
Du vil typisk trives under tilsyneladende umulige odds. Mission Impossible er din
motivation. Her kan du satse alt, tage modige beslutninger og kaste dig ud, hvor ingen har
været før. Du nedbryder grænser, tænker nyt og fjerner forhindringer, og gennem din
pionerindsats baner du vej for andre. Dine initiativer, din ukuelighed og dit g -p -mod
inspirerer andre, og det er i modgang, du virkelig demonstrerer originalitet, s andre
inspireres til det samme. Du er garanten for nyt liv, nye spor og nye muligheder. Jobmæssigt
vil du typisk være at nde i alle mulige banebrydende lederroller, som selvstændig og i
farefulde og risikoprægede stillinger - hvad enten du tager fysiske eller ansvarsmæssige
risici.

Dine fem toptalenter
Dit Blueprint Identity identi cerer ogs dine fem toptalenter: Fem specialiserede kompetencer,
du har udviklet til et højt niveau og som hver især rangerer under en af kernetyperne; den
dynamiske, sensitive, mentale, osv.
Du kan se p oversigten, hvordan dine forskellige toptalenter vægter i forhold til hinanden.
TOPTALENT: INNOVATION

MENTAL

Innovation tilhører de mentale talenter. Du har en evne til at skabe dybe erkendelser og opn
stor klarhed, som du kan bringe ud i praktiske løsninger, der gør en forskel. Det gør du ved at
skabe mentalt overblik og konkret indsigt med din klarhed, som gør dig praktisk visionær.
TOPTALENT: GENNEMSLAGSKRAFT

DYNAMISK

Gennemslagskraft tilhører de dynamiske talenter. Du er i stand til naturligt at være den, der
er i front og baner nye veje, idet du fjerner hindringer og frigør ressourcer. Det er afgørende
for dig at handle og at opn triumf med det, som du vil opn , og du forst r at skære igennem
og g fremad.
TOPTALENT: DEDIKATION

DEDIKERET

Dedikation tilhører de dedikerede talenter. Du har en særlig evne til at følge det, som dit
hjerte brænder for, med ubetinget hengivenhed. Gennem dit helhjertede fokus p dit ideal
kan du inspirere andre, og din glød og inderlighed opløfter og bringer glæde.
TOPTALENT: ORGANISERING

PRAKTISK

Organisering tilhører de praktiske talenter. Du har et udpræget talent for at kombinere
detaljer og overblik, orientere alt i den rigtige retning og samle det, s den bedst mulige orden
opst r. Du er nyskabende, og du strukturerer og organiserer med stor naturlighed.
TOPTALENT: ANALYSERING

ANALYTISK

Analysering tilhører de analytiske talenter. Du har en stærk evne til at være praktisk
funktionel og afprøvende. Du har særlig sans for tekniske og mekaniske forhold og g r
metodisk og præcist til værks. Gennem eksakt viden om de mindste detaljer opn r du
knowhow.

Dine tre topbegrænsere
Over for dine toptalenter ndes dine topbegrænsere: De tre uudviklede talenter, der st r i vejen
for, du kan høste det fulde udbytte af din samlede talentmasse.
Ligesom talenterne, udg r de fra kernetyperne og kan s ledes kategoriseres som enten
dynamiske, sensitive, mentale, kreative, analytiske, dedikerede eller praktiske.
TOPBEGRÆNSER: KYNISME

MENTAL

Kynisme tilhører de mentale begrænsere. Du kommer undertiden til at udnytte mennesker,
fordi du er distanceret og foretrækker at manøvrere med tingene uden snærende b nd. I
realiteten bliver du kynisk og udnyttende, og relaterer ikke til andre mennesker.
TOPBEGRÆNSER: VOLDSOMHED

DEDIKERET

Voldsomhed tilhører de dedikerede begrænsere. Du kan være s brændende intens, at du
kommer til at drive din krop og dig selv ud over grænserne. Du overhører de vigtige
advarselssignaler, og din h rde tilgang er forcerende og stærkt hæmmende.
TOPBEGRÆNSER: UT LMODIGHED

DYNAMISK

Ut lmodighed tilhører de dynamiske begrænsere. Du har en tendens til at blive stærkt
irritabel og rastløs, n r tingene ikke sker i dit tempo, og du kan presse h rdt p , n r du har
besluttet dig for at handle som du vil. Det gør dig ensporet og begrænser dit potentiale.

Dine primære balancer
Det vil ikke være alle dine psykologiske funktioner der er lige udviklede, og det unikke
samspil, der eksisterer mellem dine syv funktioner, vil kunne a æses som en lang række
særdeles interessante balancer mellem de forskellige typer af kvaliteter og adfærd hver
funktion udfolder. Vi giver dig her et kort indblik i de primære balancer.

De psykologiske funktioner
Balancen mellem dine psykologiske funktioner er meget vigtig, fordi den fortæller noget om
styrkeforholdet mellem de forskellige funktioner, og dermed; hvordan vilje, følelse, tanke,

fantasi, logik, passion og handling er udviklet i din personlighed.
Hver funktion bner for en lang række talenter og kompetencer, men funktionerne tilfører
ogs din grundlæggende karakter bestemte psykologiske kvaliteter alt efter hvor udviklede
de hver især er.
Tænkning er en af dine topscorere, hvilket vil give dig overblik, formidlingsevne og teoretisk
styrke.
Vilje er en af dine topscorere, hvilket vil give dig styrke, energi og m lrettet
gennemslagskraft.
Logik er en af dine topscorere, hvilket vil give dig analytisk skarphed, skelneevne og praktisk
sans.
Du har dog ogs 2 svage funktioner:
Følelse er en af dine svage funktioner, hvilket vil give dig problemer i forhold til at mærke
dine egne og andres behov.
Fantasi er en af dine svage funktioner, og det vil give dig problemer med at være spontan,
indlevende og socialt udforskende.

Din essenstypebalance
Det er som nævnt Geniet og den Mentale essenstype som er din topscorer, men den
Dedikerete og den Praktiske essenstype ligger næst p listen. De vil kunne bidrage med
vigtige kvaliteter i forhold til at udvikle din primære essenstype.
Den dedikerede essenstype vil bne dig for den store kærlighed, der altid vil tjene som en
ledestjerne midt i hverdagslivets udfordringer. Den vil give dig tro, h b og kærlighed til de
idealer, du stræber mod.
Den praktiske essenstype vil give dig troen p , det er muligt at manifestere noget storsl et, og
evnen til at skabe det gennem et drive for at organisere og dirigere alle de ressourcer, der skal
til.

Din personlighedstypebalance
Det er som nævnt den Dynamiske personlighedstype og arketypen Pioneren, der er din
topscorer, men personlighedstyperne Dynamisk (Manageren) og Praktisk (Organisatoren)
ligger næst p listen. De vil kunne bidrage med vigtige kvaliteter i forhold til at udvikle din
primære personlighedstype.
Den dynamiske personlighedstype og arketypen manageren vil bidrage med en rodfæstet

styrke, som kommer af et stærkt værdigrundlag og en velintegreret karakter, der er blevet
testet gennem livet.
Den praktiske personlighedstype og arketypen organisatoren vil gøre dig i stand til at
facilitere forløb fra ideudvikling til praktisk, konkret anvendelse, p den mest effektive m de.

Din elementbalance
Det er elementet Ild og Æter som st r stærkest i din elementbalance, mens Vand st r svagest.
Ildelementet vil give dig stor energi og gennemslagskraft til at sætte dig m l og n dem
gennem en m lrettet handling.
Æterelementet vil gøre dig intuitiv og give dig en indre forst else af hvad der er meningen, s
du forst r den større sammenhæng, du be nder dig i.
.

Det svage vandelement kan give dig problemer med at føle dig ind p dine omgivelser og
dine egne behov.
Du kan dog f elementet ind via andre sammenhænge f.eks. via samarbejdspartnere eller
andre relationer.

Din introvert-ekstroverte balance
Dit Identity Blueprint kendetegnes hovedsagligt af introverte typer og talenter. Du har en god
evne til at arbejde lidt tilbagetrukket, hvor du gennem en fordybet og mere re eksiv tilgang
kan bidrage med din kunnen. Det vil nok udfordre dig, hvis du skal være for meget fremme i
fokus, s med mindre du direkte ønsker at styrke denne side, kan det anbefales at du
prioriterer dine introverte kompetencer.

Din handle-føle balance
Ethvert menneske har en handle- og føleside. Balancen mellem disse sider fortæller noget
om henholdsvis vores handlekraft og indfølingsevne. Det handlende element giver dig
evnen til at n dine m l. Det følende element fortæller dig, hvad der er værdifuldt at opn .
Du har en overvægt af handlende typer og talenter, hvilket vil styrke dit behov for at være
handlende, re ekterende og manifesterende. Du vil f energi af at være i aktivitet og se
resultater, men vil ogs have behov for at blive udfordret, s du kan teste din styrke og erobre
nye m l. Du skal være opmærksom p , at det du forfølger er det rigtige, for kontakten til dine
dybere værdier er m ske ikke s stærk, som den kunne være. Det feminine element kunne

styrke denne kontakt og forbindelsen til dine omgivelser.

Din balance mellem fornyende og manifesterende intelligenser
I dit Identity Blueprint skelner vi mellem de fornyende og de manifesterende intelligenser. De
fornyende er optaget af fremtiden, og det, der er ved at bryde frem, mens de manifesterende er
optaget af at rodfæste her og nu og bevare det, der allerede er skabt.
Hos dig har de typer og talenter, der knytter sig til fornyende intelligenser, overvægt. Det
betyder, du har en god evne til at sætte initiativer i gang, f nye ideer og opdage, hvad der
rører sig inden i dig selv eller andre. De fornyende intelligenser er naturligt optaget af alt det
nye. Derfor er det vigtigt, at du holder dig orienteret og aktivt beskæftiger dig med trends og
vækst, og ikke mindst er rv gen i din hverdag. Du vil formentlig ikke trives s godt i
rutineprægede miljøer, hvor muligheden for variation er begrænset. Vær opmærksom p at
f afsluttet tiltag, og husk ogs at værdsætte de ting, der bringer stabilitet.

Du kender nu din essens, din personlighedstype og dine toptalenter. Og du har f et indsigt i,
hvad det betyder for din videre udvikling, at du kender alle facetter af dig og kvaliteterne i
dem samt at du ved hjælp af din komplette Identity Rapport kan balancere de dynamikker
netop din pro l giver, s du kan blive den bedste version af netop d t, du er.
N r du allerede har investeret i Identity Blueprint resum et, skal du blot logge ind p din
Identity Blueprint pro l og vælge "Komplet Rapport". Det vil lægge rapporten i din
indkøbskurv og du kan g direkte videre tilbetaling, hvor du naturligvis f r nøglen til dit
fulde potentiale til nedsat pris: Dit køb af resum et fratrækkes automatisk prisen p den
komplette rapport.

- Tillykke med din investering i din fremtid!
Og god fornøjelse med dit Identity Blueprint.
Teamet bag Identity Blueprint.

