
I. SUNTEŢI GATA PENTRU ANTREPRENORIAT?

Sub fiecare întrebare, vă rugăm să încercuiţi numărul răspunsului pe care îl preferaţi. Fiţi sincer cu

dumneavoastră.

Sunteţi o fire cu iniţiativă?

(1) Fac lucrurile singur. Nimeni nu trebuie să mă impulsioneze.

(2) Dacă cineva mă impulsionează, pot să continui fără probleme.

(3) Nu mă ofer voluntar pentru a realiza ceva, decât atunci când trebuie.

Cum sunteţi în relaţie cu alte persoane?

(1) Îmi plac oamenii. Mă înţeleg bine cu aproape oricine.

(2) Am destui prieteni – nu mai am nevoie de nimeni altcineva.

(3) Majoritatea persoanelor mă deranjează.

Puteţi conduce un grup de oameni?

(1) Pot să conving pe majoritatea oamenilor să mi se alăture într-un demers.

(2) Pot să dau comenzile atunci când altcineva îmi spune ce să fac.

(3) Las pe altcineva să pună lucrurile în mişcare. Mă implic doar dacă îmi convine.

(4)

Puteţi să vă asumaţi responsabilităţi?

(1) Îmi place să preiau frâiele unei activităţi şi să o duc la un bun sfârşit.

(2) Dacă trebuie, pot să preiau o sarcină, dar prefer să las pe altcineva să îşi asume răspunderea.

(3) Există tot timpul cineva ambiţios care doreşte să arate cât de bun este şi, de aceea, cred că ar

trebui să îl/o lăsăm pe el/ea să fie în frunte.

Cât de bine ştiţi să vă organizaţi?



(1) Prefer să îmi fac un plan înainte să încep. Atunci când grupul meu vrea să facă ceva, eu sunt

cel care organizează totul.

(2) Mă descurc atât timp cât lucrurile nu devin prea complicate. Dacă se ajunge la acest punct,

renunţ.

(3) Sunt de părere că atunci când crezi că ai pregătit totul, întotdeauna se întâmplă ceva care să

complice situaţia. Prin urmare, rezolv lucrurile din mers.

Cât de muncitor sunteţi?

(1) Pot să muncesc atât cât este nevoie. Nu mă deranjează să muncesc din greu pentru ceea ce

îmi doresc să obţin.

(2) Muncesc mult o vreme, dar atunci când mă satur, renunţ.

(3) Nu sunt de părere că munca asiduă duce undeva.

Puteţi lua decizii?

(1) Pot să mă hotărăsc rapid atunci când este nevoie şi obţin rezultate foarte bune.

(2) Pot, dar doar în condiţiile în care am suficient timp.

(3) Dacă trebuie să mă decid rapid, mai târziu, înclin spre o altă opţiune decât cea asumată iniţial.

Pot avea oamenii încredere în vorbele dumneavoastră?

(1) Desigur. Nu spun niciodată lucruri în care nu cred.

(2) Încerc să fiu sincer în cea mai mare parte a timpului, dar, uneori, aleg calea cea mai simplă.

(3) De ce să mă complic dacă interlocutorul, oricum, nu ştie diferenţa?

Puteţi să respectaţi o decizie?

(1) Dacă mă hotărăsc asupra unui lucru, nimic nu mă poate împiedica să îl pun în aplicare.

(2) Deobicei duc la bun sfârşit ceea ce încep – dacă merge bine.

(3) Dacă nu merge bine, renunţ. De ce să îmi bat capul?

Cum staţi cu sănătatea?



(1) Nu cedez niciodată!

(2) Am destulă energie pentru lucrurile pe care vreau să le fac.

(3) Îmi termin energia mai repede decât prietenii mei.

Acum haideţi să ne uităm la răspunsurile pe care le-aţi ales.

De câte ori aţi ales 1?

De câte ori aţi ales 2?

De câte ori aţi ales 3?

Dacă majoritatea răspunsurilor dumneavoastră au fost 1, atunci, probabil, aveţi ceea ce trebuie

pentru a fi un antreprenor de succes. În caz contrar, probabil aveţi mai multe probleme decât cele pe

care credeţi că le puteţi rezolva singur. Sfatul nostru e să vă găsiţi un partener care să poată să vă ajute

acolo unde aveţi nevoie. Dacă majoritatea răspunsurilor dumneavoastră au fost 3, atunci nici măcar un

foarte bun partener nu vă poate ajuta.


