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Paul richt zich het liefst op de positieve, harmonieuze en opbeurende aspecten van mensen en 

relaties. Zijn belangrijkste doelstelling is om bij mensen met wie hij omgaat een gevoel van geluk 

en harmonie teweeg te brengen en te behouden. Hij kan nogal emotioneel worden wanneer hij 

onder druk staat. Hoewel hij meestal verbaal sterk en overtuigend is, zal hij proberen 

confrontaties uit de weg te gaan. Als hij echter tot het uiterste wordt gedreven, slaan bij hem 

verbaal de stoppen door. Door zijn extraverte aard schat hij bepaalde zaken soms verkeerd in. 

Hij zal zijn best doen om collega's niet te kwetsen en zal waar mogelijk rekening houden met het 

welzijn van andere mensen. Hij vindt het prettig om actief bezig te zijn en werkt graag samen met 

gelijkgestemde mensen. Paul is een collega die populair is bij anderen en zich bij de meeste 

mensen en in open werksituaties op zijn gemak voelt. Hij zal vol enthousiasme mensen helpen 

het beste uit zichzelf te halen en hij is heel goed in het leggen van veel contacten. Hij 

functioneert het beste wanneer hij met mensen praat. Daar kan hij enorm van genieten. Veel van 

zijn plezier en tevredenheid haalt hij uit de warme reacties van anderen. 

Paul is evenwichtig en tolerant en zal voortdurend proberen diplomatiek te zijn. Hij weet als geen 

ander voor een goede verstandhouding en een prettige werksfeer te zorgen. Paul is energiek, 

levendig en sociaal en zijn intuïtie wordt versterkt door zijn inzicht, nieuwsgierigheid en behoefte 

aan nieuwe ideeën. Zijn scherpzinnigheid, warmte en begrip voor anderen maken het voor Paul 

gemakkelijk om het leven met veel vertrouwen tegemoet te treden. Hij is zeer doeltreffend in een 

leidinggevende rol en goed in staat anderen te overtuigen van de waarde van zijn visie. Zijn 

aandacht is extern gericht en hij kan de behoeften en beweegredenen van anderen heel goed 

inschatten en begrijpen. Hij creëert bij voorkeur een drukke en spannende wereld om zich heen. 

 


