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Inleiding
Het Insights Deeper Discovery profiel is gebaseerd op de antwoorden die Sandra heeft gegeven op de vragenlijst
d.d. zaterdag 11 januari 2014.

Dit profiel vormt een uitbreiding van het Discovery Profiel en maakt onderdeel uit van het Insights Discovery
leersysteem. Dit systeem is gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav
Jung. Jung introduceerde dit model in 1921 in zijn "Psychologische typen" en ontwikkelde dit verder in latere
werken. Jungs persoonlijkheidstypologie geldt sindsdien als de norm voor het verkrijgen van meer inzicht in de
(eigen) persoonlijkheid. Ook de wetenschappelijke belangstelling voor het werk van Jung blijft onverminderd groot.

Gebruik dit profiel voor uw verdere persoonlijke ontdekkingsreis en om (nog) meer inzicht te krijgen in hoe u
overkomt op uw (werk)omgeving. Het zal uw gevoel van eigenwaarde versterken en als katalysator dienen om te
definiëren welke voetafdrukken u wilt achterlaten op het moment dat u nieuwe wegen inslaat.

U kunt ook (bepaalde onderdelen uit) uw profiel aan vrienden en collega's laten lezen. Vraag hun om feedback te
geven op de gebieden die het meest relevant voor u zijn en ontwikkel een persoonlijk actieplan.
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Persoonlijk overzicht
Sandra bekijkt de wereld niet zoals hij nu is, maar zoals die zal worden. Het interpreteren van de achterliggende
betekenis of van de antwoorden die zij heeft gekregen is iets dat haar mateloos kan boeien. Dankzij een
ogenschijnlijk eindeloze inspiratiebron lijkt zij altijd gemotiveerd en geïnteresseerd in wat er mogelijk staat te
gebeuren. Zij vertaalt graag symbolische beelden en symbolen naar de praktische realiteit. Dit doet ze door te
onderzoeken wat de mogelijke impact daarvan zou kunnen zijn. Zij kan het op momenten lastig vinden om zich te
uiten; mensen kunnen dan moeite hebben om haar te begrijpen. Zij kan zo verzonken zijn in haar intuïtieve
interpretaties dat mensen het soms lastig vinden om met haar samen te werken.

Zij voelt zich geïnspireerd en enthousiast om iets te doen met de ideeën die lukraak in haar hoofd opkomen. Zij kan
meerdere problemen tegelijk aan en lijkt in staat om met complexiteit om te gaan zonder daaronder te bezwijken.
Haar externe verkenningstocht combineert zij met een innerlijke reflectie over de achterliggende betekenis van de
reis waartoe zij zich geroepen voelt om die te ondernemen. Binnen een geordende en gestructureerde omgeving
kan zij zich ingeperkt en ongemakkelijk voelen. Zij heeft er vertrouwen in dat morgen, ongeacht de risico's die ze nu
neemt, precies zo wordt zoals het bedoeld is. Gezien haar neiging om impulsief te handelen, kunnen mensen er niet
altijd van opaan dat zij haar afspraken nakomt.

Na te hebben gekauwd op de verschillende mogelijkheden, zal ze een plan van aanpak voorleggen en aansturen op
een succesvolle uitkomst. Sandra is doorgaans op haar best als ze de vrije teugels krijgt om zaken op haar eigen
unieke manier aan te pakken. Zij kan gefixeerd raken op haar eigen ideeën en daardoor niet openstaan voor
alternatieven. Zij kan consistente patronen duiden en blootleggen en weet die op een logische manier uit te leggen
aan anderen. Wanneer een gedachte spontaan in haar opkomt zal ze daar aandacht aan schenken en snel bepalen
in hoeverre die nuttig is. Er zijn momenten waarop Sandra nogal onverzettelijk wordt en niet bereid is om met haar
standpunt te schuiven.

Zij houdt haar oog weliswaar scherp op het einddoel gericht, maar is tegelijkertijd veelal bereid om van spoor te
veranderen als haar buikgevoel dat aangeeft. Met een pragmatische insteek houdt zij de ideeën van anderen kritisch
tegen het licht; ze doet echter wel altijd moeite om de nuances van iemands gedachtegang te doorgronden. Sandra
is op haar best als zij in actie is en zal dan bij vlagen briljante dingen laten zien. Zij kan volledig van haar gelijk
overtuigd zijn, zelfs als er bewijs op tafel ligt dat haar tegenspreekt. Mensen kunnen haar arrogant en onpersoonlijk
vinden en zij kan zich vaak onbegrepen voelen. Hoe vaag een concept ook is, zij kan snel en moeiteloos bedenken
hoe ze daar een werkbaar project van kan maken.

Sandra is er zo vaak van overtuigd dat haar manier de enige juiste is dat zij zelden pas op de plaats maakt om die
even tegen het licht van de huidige realiteit te houden. Een brainstormsessie geeft haar zoveel energie dat ze daar
snel opvolging aan zal geven met een concrete beslissing en actieplanning. Het lukt haar niet altijd om het nodige
voorbereidende werk te doen; in plaats daarvan kiest zij er vaak voor om haar oog vooral op het grotere geheel te
richten. Sandra is in staat om een bestaand idee verder te ontwikkelen en uit te breiden om het zo naar een hoger
niveau te tillen. Zij vindt het heerljk om mogelijke oplossingen aan te dragen die als platform kunnen dienen om
nieuwe ideeën verder te ontwikkelen. Zij heeft er doorgaans plezier in om in een nieuw project de regie te pakken en
met haar scherpe kijk drukt ze haar stempel op het resultaat.

Gezien haar voorkeur voor snelle succesjes en het prikkelen van nieuwe ideeën, kan Sandra in langlopende
projecten al gauw haar belangstelling verliezen. Vertragingen en obstakels toleert zij maar mondjesmaat en vaak
probeert ze daar dwars overheen te walsen in plaats van die te accepteren. Sandra neemt het liefst zelf beslissingen
en onderneemt daar meestal snel actie op. Als geboren zelfstarter hoeft ze zelden een beroep op anderen te doen
om haar motivatie en belangstelling op peil te houden. Sandra laat geen middel onbeproefd in haar sterke wens om
veranderingen door te voeren. Sandra zet haar tijd productief in en is er goed in geworden om veel projecten tegelijk
te draaien.

Zij loopt wellicht het risico om onaangename gevoelens over te nemen die helemaal niet van haar zijn. Zij wordt
gezien als iemand die vergevingsgezind is en meestal in staat is om zich te verplaatsen in de beweegredenen van
anderen. In een taakgedreven omgeving waarin er geen verbinding bestaat met een hoger doel, zal zij zich snel
ontmoedigd en teneergeslagen voelen. Sandra kan mensen die dichtbij haar staan bijna griezelig goed aanvoelen;
ze weet dan precies hoe ze zich voelen. Zij kan als het ware een uiterst nauwkeurige barometer zijn die feilloos
aangeeft waar de hoge en lage drukpunten liggen binnen een groep. Zij heeft het talent om instinctief te weten
wanneer anderen zich ongemakkelijk of rot voelen, zelfs als ze niets daarover zeggen.
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Zij vraagt zich vaak peinzend af wat alles te betekenen heeft en probeert daarbij de wereld logisch te duiden. Als zij
een kans laat lopen kan ze daar later spijt van krijgen en zich afvragen wat er zou zijn gebeurd als zij die wél had
gegrepen. Verzonken in haar mentale processen van reflectie en interpretatie komt het vaak voor dat zij niet met
haar volledige aandacht in het hier-en-nu staat. In situaties waarin er risico's moeten worden genomen halen
mensen vertrouwen uit haar positieve steun en aanmoediging. Sandra voelt een innerlijke passie om alle kansen die
het leven te bieden heeft optimaal te benutten en al haar ervaringen te waarderen. Sandra kan een open blik
bewaren maar blijft meestal met beide voeten stevig op de grond staan.
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Wat waardeer ik aan mezelf?
Het vermogen om ons eigen unieke zelf te koesteren, respecteren en waarderen, is van cruciaal belang voor een
gezond ego. Pas als we onszelf écht op waarde weten te schatten kunnen we ten volle gaan ondervinden wie we
zijn.

● Ik merk dat ik vaak bezig ben met na te denken over de onderlinge verbanden tussen mensen en
gebeurtenissen. Ik vraag me dan ook af welke gevolgen daar mogelijk aan gekoppeld zijn voor de toekomst

● Ik geloof dat bijna alles mogelijk is en dat ik een manier zal vinden, ook al weet ik nu nog niet precies hoe, om
het voor elkaar te krijgen

● Wat ik ook droom over wat ik kan, ik doe altijd moeite om dat ook daadwerkelijk te realiseren

● Ik weet doorgaans op welk doel ik mijn pijlen richt en vertrouw er van nature op dat ik een manier zal vinden
om daar te komen

● Ik ben op mijn best in een omgeving waarin ik kansen kan creëren en doelen kan bepalen

● Ik ga snel over tot actie om projecten van de grond te krijgen en zal me later dan wel bezig houden met de
mogelijke gevolgen of benodigde verontschuldigingen

● Ik laat mijn gedachten vaak de vrije loop om te bekijken welke invloed verschillende problemen hebben op
zowel mijzelf als anderen

● Als ik aan iemand denk, is het zomaar mogelijk dat die persoon op een onverwachte manier mijn leven
binnenwandelt

● Ik ben veelal enthousiast om iets nieuws te proberen, zeker als het iets betreft dat betekenis en waarde heeft

● Ik kan soms afwezig lijken omdat ik vaak lang stilsta bij en nadenk over mijn interacties met anderen

Hieronder hebt u ruimte voor eventuele aantekeningen:
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Waar ik op hoop
We hebben allemaal onze eigen idealen, ambities, hoop en dromen. De volgende uitspraken zijn gebaseerd op uw
persoonlijke voorkeuren en geven aan hoe die van u zich mogelijk laten beschrijven.

Ik hoop dat:

1. ik verder kan kijken dan de huidige beperkingen en blijf openstaan voor alle mogelijkheden

2. ik risico's neem die onverwacht geluk brengen

3. ik mijn gedachten de vrije loop laat en snel vooruitgang kan boeken in alles wat ik doe

4. ik proactief gevolg geef aan mijn intuïtieve ingevingen

5. ik constant energie krijg van kansen die me uitdagen

6. ik een drijvende kracht ben achter het succes van spannende nieuwe initiatieven

7. ik mezelf tijd en ruimte gun om rustig na te denken over de dingen die het belangrijkste zijn voor mij

8. ik luister naar de gedachten die onbewust in me opkomen in de wetenschap dat die op de een of andere
manier van betekenis zijn

9. ik ervoor opensta om iets nieuws te proberen als het voordeel kan opleveren voor mezelf en anderen

10. ik ervoor zorg dat mijn creatieve prestaties worden vastgelegd en gedeeld

Hieronder hebt u ruimte voor eventuele aantekeningen:
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Waar ik bang voor ben
Behalve onze hoop en ambities, hebben we ook dingen die we vervelend vinden. De volgende uitspraken zijn
gebaseerd op uw antwoorden op de vragenlijst en beschrijven waar u mogelijk bang voor bent.

Ik kan bang zijn dat:

1. mijn creatieve intuïtie wordt beknot door wat er dagdagelijks van me wordt verlangd

2. ik een kans niet grijp en me daarna altijd zal blijven afvragen hoe het had kunnen zijn

3. mijn ideeën opdrogen en ik momentum verlies

4. mijn plannen worden gedwarsboomd en mijn opties worden ingeperkt

5. ik na reflectie me realiseer dat ik een aantal foute beslissingen heb genomen waardoor ik geen voortgang kan
boeken

6. ik onvoldoende word uitgedaagd en het leven saai wordt

7. er aan alle kanten aan mij wordt getrokken en ik niet de tijd en ruimte voor mezelf krijg die ik nodig heb

8. ik niet word gewaardeerd om mijn inzichten

9. opties worden afgesloten en ik me rot en nutteloos voel

10. mijn ideeën niet worden gevat en voor altijd verloren zijn

Hieronder hebt u ruimte voor eventuele aantekeningen:
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Mijn voetafdruk: wat ik achterlaat
Soms moeten we ons afvragen welke impact wij hebben vanuit onze huidige rol. De volgende uitspraken kunnen
een duidelijker beeld schetsen van welke stempel u zou willen drukken en hoe u graag wilt blijven voortleven in de
herinneringen van anderen.

● Door mijn gedachten te laten dwalen creëerde ik ruimte voor nieuwe mogelijkheden

● Ik vond manieren om het verborgen potentieel van anderen boven tafel te krijgen

● Ik was niet bang om anders te denken dan anderen en vertrouwde op mijn deductie

● Ik streefde onwaarschijnlijke doelstellingen met vertrouwen na

● Ik verloor nooit mijn enthousiasme om achter de volgende grote uitdaging aan te gaan

● Door in mezelf te geloven en vol te houden wist ik deuren te openen die anderen niet open kregen

● Ik deelde mijn inzichten met anderen zodanig dat zij er iets aan hadden

● Ik ontwikkelde een hechte band met mensen en wist instinctief hoe zij zich voelden

● Ik nam risico's voor mensen om wie ik gaf

● Ik geloofde altijd dat er licht was aan het eind van de tunnel en bleef, stap voor stap, in die richting bewegen

Hieronder hebt u ruimte voor eventuele aantekeningen:
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Vragen om over na te denken
De volgende vragen komen voort uit de voorkeuren die u het minst gebruikt. Bekijk deze punten voor reflectie en
noteer de gedachten of ideeën die de vragen bij u oproepen.

Stel dat u uw gevoelens en gedachten vaker zou delen met anderen. Welke voordelen zou dat kunnen opleveren?

Welke kennis of kunde zou u leuk en plezierig kunnen vinden om meer over te weten te komen?

Als u in de war bent en iets niet begrijpt, wat doet u dan om de situatie te kunnen duiden?

Welke zaken zouden wat structuur en organisatie aan uw leven kunnen toevoegen?

Stel dat u zich wat socialer zou opstellen. Hoe zou dit een positief en tastbaar verschil kunnen maken in uw leven?

Wat zou u helpen om volledig te ontspannen en optimaal te genieten van uw huidige ervaringen?
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Vragen om iets mee te doen
De volgende vragen komen voort uit de eigenschappen die we zo nu en dan wellicht te ver doorvoeren. Dit zijn
gebieden die doorgaans wat aandacht vragen dus probeer actiepunten en vervolgstappen te noteren bij de voor u
meest relevante vragen.

Op welke momenten maakt u te veel vooronderstellingen over anderen, zowel positief als negatief?

Stel dat u iets van begin tot eind volgens plan afwerkt en onderweg alle voortgang vastlegt. Wat zouden hier de
voordelen van zijn?

Beschrijf een situatie waarin u té snel en intuïtief hebt gehandeld terwijl u beter wat meer voorzichtigheid in acht
had genomen.

Wanneer bent u wellicht net iets té zeker geweest van uw unieke kijk op een situatie? Hoe kunt de momenten
herkennen waarop u uzelf een beetje zou moeten beteugelen?

Beschrijf een situatie waarin u de twijfels van anderen terzijde hebt geschoven en gewoon bent doorgegaan. Hoe
zou u dat op een andere manier kunnen aanpakken zodat u mensen meeneemt in uw actiepad?

Hebt u ooit té hard gepusht om een bepaald resultaat te behalen? Wat heeft u dat gekost?
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Het Deeper Discovery Wiel
Sandra Lensink
zaterdag 11 januari 2014
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Mijn tien sterkste archetypen
Archetypen staan voor persoonlijke eigenschappen, gedragskenmerken, afbeeldingen of symbolen die universeel
herkenbaar zijn. Deeper Discovery definieert 72 archetypen. De 10 die het sterkst uit uw antwoorden naar voren zijn
gekomen staan hier beschreven.

1. Profeet N°N(f)
Put uit zijn/haar persoonlijke inzichten om de mogelijke uitkomst van toekomstige gebeurtenissen te
voorspellen.

2. Zwerver NN°(f)
Stapt onbevangen in het onbekende om een droom na te jagen, en vraagt zich af waar hij/zij uiteindelijk zal
uitkomen.

3. Initiator N°T
Transformeert een visie in resultaten.

4. Bevrijder TN°
Stuurt er bij ons opaan om voor onszelf te denken, ons te ontdoen van belemmeringen en ons verborgen
potentieel aan te boren.

5. Entrepreneur NT
Ziet het potentieel van elk nieuw idee en wil graag de gelegenheid om de nieuwe uitdaging te regisseren.

6. Rebel TN
Daagt de gevestigde orde uit teneinde los te breken uit bestaande conventies.

7. Heelmeester N°F°
Voelt instinctief wat de achterliggende oorzaak van de pijn is; leeft mee, draagt zorg en voelt mededogen.

8. Lover F°N°
Voelt heel intens dat we allemaal op een dieper niveau met elkaar verbonden zijn.

9. Ridder NF°
Met vertrouwen in een goede afloop onderneemt hij/zij een dappere zoektocht in het onbekende, daarbij
steunend op doorvoelde waarden als loyaliteit, eer en hoffelijkheid.

10. Dichter N°S°(f)
Neemt de symbolische betekenis in beschouwing en zoekt naar een unieke en persoonlijke manier om
zijn/haar ervaring te duiden.
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Mijn antwoorden op de vragenlijst - gemiddelden
Dit staafdiagram geeft aan in welke mate u de acht Jungiaanse voorkeuren doorgaans gebruikt. Hoe hoger de balk,
des te vaker bent u geneigd die voorkeur in te zetten. Onder het diagram ziet u de tien archetypen die uw
gekoppelde hoogst scorende voorkeuren in zich verenigen.
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Mijn antwoorden op de vragenlijst - spreiding
Dit staafdiagram geeft de spreiding aan van uw antwoorden voor elk van de acht Jungiaanse voorkeuren. Hoe
langer de rechthoek, des de groter de verschillen in uw scores voor de uitspraken over die bepaalde voorkeur. Een
kleinere rechthoek betekent dus dat u consistentere scores hebt gegeven. De verticale zwarte lijnen geven aan of er
uitspraken zijn die u heel anders hebt beoordeeld dan de voor u typische bandbreedte.
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Hieronder hebt u ruimte voor eventuele aantekeningen:
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Mijn antwoorden op de vragenlijst
Altijd

Toevalligheden en hun mogelijke achterliggende betekenis intrigeren mij

Heel vaak

Ik word soms meegevoerd door mijn eigen gedachtenstroom en laat mijn gedachten de vrije loop

Ik vind het leuk om nieuwe theorieën te bedenken door bestaande ideeën uit verschillende disciplines met elkaar te
verbinden

Ik registreer kleine details die anderen vaak over het hoofd zien

Mijn dagdromen zijn zinvol voor mij

Ik besteed tijd aan het zoeken naar de diepere betekenis van mijn leven

Ik wil graag aan de voorkant van nieuwe projecten meedenken over allerlei ideeën

Ik ben opgewekt, hartelijk en energiek

Ik zoek naar de betekenis van dromen of gebeurtenissen in mijn leven

Ik voel de behoeften van anderen goed aan

Ideeën borrelen in een vlaag van inspiratie in mij op

Vaak

Ik voel sterk de innerlijke behoefte om mensen te inspireren en motiveren

Ik ben goed georganiseerd en efficiënt

Ik ga actief op zoek naar nieuwe kansen

Ik heb een positief effect op de sfeer en stemming

Ik streef gericht mijn doelstellingen na

Veranderingen in mijn omgeving merk ik ogenblikkelijk op

Ik los problemen op door zaken kritisch en rationeel te bekijken

Het is belangrijk voor mij om verschillen tussen mensen te accepteren

Door mijn doen en laten toon ik mijn zelfstandigheid

Ik neem liever mijn eigen beslissingen dan dat ik die van een ander volg

Bij het aangaan van relaties richt ik mij op de behoeften van anderen

Ik ga op zoek naar patronen en verbanden tussen ogenschijnlijk losstaande gebeurtenissen

Ik toets graag mijn ideeën door te sparren met anderen

Bij het nemen van beslissingen ga ik af op mijn eigen ervaringen

Ik beschik over een scherp bewustzijn waardoor ik persoonlijke en feitelijke gegevens feilloos registreer en opsla

Mijn sterke wil is mijn sturende kracht

Ik onthoud conversaties vaak woordelijk

Ik ben direct en kom meteen ter zake

Ik hou mijn toezeggingen goed bij, zodat ik zeker weet dat ik al mijn afspraken nakom

Ik vind het prima om een nieuwe weg in te slaan zonder dat ik precies weet waar die toe leidt

Ik kan me goed verplaatsen in de behoeften van mijn vrienden en collega's

Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten
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Soms

Ik doe moeite om dingen op de juiste plek te bewaren

Ik breng voor ieders standpunt evenveel waardering op

Ik onthoud mijn eigen reactie op situaties uit het (verre!) verleden

Ik zorg ervoor dat mijn redenering niet wordt beïnvloed door mijn emoties

Ik zorg voor structuur en orde zodat alles meteen voorhanden is

Als ik iets wil dan ga ik ervoor totdat ik het heb

Het gaat mij gemakkelijk af om met mensen te praten

Ik heb een haarscherp geheugen als het gaat om gedetailleerde informatie

Ik gebruik een vriendelijke en zachte aanpak om mijn doel te bereiken

Ik breng organisatie en structuur aan in mijn dagelijkse activiteiten

Ik vind het leuk om dingen op te ruimen en af te ronden

Ik kan door het oog van de camera naar gebeurtenissen uit het verleden kijken zonder de feiten te verdraaien

Ik bedenk weloverwogen, rationele en objectieve oplossingen voor problemen

Ik voel zorg voor anderen, zelfs voor mensen die ik niet persoonlijk ken

Ik ga actief op zoek naar de mogelijkheden achter elke situatie

Ik creëer orde zodat ik mijn omgeving beter kan beheren en aansturen

Complexe problemen pak ik methodisch en logisch aan

Bij belangrijke onderwerpen neem ik resoluut een standpunt in waar ik niet gauw van af te brengen ben

Ik heb een soort inwendige geheugenkaart waarop alle details van mijn omgeving nauwkeurig worden opgeslagen

Ik ga liever voor oplossingen die vernieuwend zijn dan oplossingen die al eerder zijn gebruikt

Ondersteuning bieden aan anderen levert mij veel persoonlijke voldoening op

Ik heb veel geduld met mensen

Ik vind het leuk om concepten en abstracte ideeën te onderzoeken

Ik ga confrontaties aan om de allerbeste oplossing te vinden

Ik zet mijn organisatorische vaardigheden efficiënt in

Mijn open en eerlijke manier van doen stimuleert mensen om zaken snel voor elkaar te krijgen

Ik voel vaak feilloos aan wat er gaat gebeuren

Zelden

Ik denk zorgvuldig na over al mijn opties

Ik vind het leuk om alle mogelijkheden uitgebreid te verkennen

Ik vind het leuk om uit te zoeken hoe de verschillende onderdelen van een oplossing op elkaar inhaken

Ik vind het prima om in het middelpunt van de belangstelling te staan

Ik neem graag de tijd om alle opties af te wegen voordat ik een beslissing neem

Ik wil het liefst eerst over alle feiten beschikken voordat ik iets met anderen bespreek

Ik baseer conclusies op mijn analyse van objectieve gegevens

Ik voel me op mijn gemak in grote groepen

Bij het nemen van beslissingen ga ik behoedzaam en voorzichtig te werk

Ik vind het leuk om me onder de mensen te begeven en praatjes aan te knopen
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Zelden

Ik maak gemakkelijk nieuwe vrienden

Ik ben vrij precies in waar ik verwacht dat dingen liggen of waar zaken staan

Heel zelden

Nooit
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