“ARCHITECT” PERSOONLIJKHEID i
(INTJ-A / INTJ-T)
Het is eenzaam aan de top, en als één van de zeldzaamste en meest capabele
persoonlijkheidstypen, weten INTJ’s dit maar al te goed. INTJ’s maken slechts twee
procent van de bevolking uit. Met name vrouwen van dit persoonlijkheidstype zijn
zeldzaam, aangezien ze slechts 0,8% van de bevolking uitmaken. Het is vaak lastig
voor ze om gelijkgestemde mensen te vinden, die in staat zijn hun onophoudelijke
intellectualisme en hun uitgedokterde manoeuvres bij te houden. Mensen met het
INTJ persoonlijkheidstype zijn verbeeldingsrijk maar besluitvaardig, ambitieus maar
besloten, enorm nieuwsgierig, maar ze verspillen hun energie niet.
Niets kan de juiste attitude ervan behouden om zijn doelstelling te behalen
Dankzij hun natuurlijke dorst naar kennis die zich al op jonge leeftijd openbaart,
worden INTJ’s als kinderen vaak ‘boekenwurm’ genoemd. Alhoewel dit wellicht door
hun leeftijdsgenoten als belediging bedoeld is, kunnen zij zich hier waarschijnlijk
prima in vinden, en zijn ze er zelfs trots op aangezien ze enorm van hun brede en
gedegen kennis genieten. INTJ’s genieten ook van het delen van hun kennis en
hebben zelfvertrouwen met betrekking tot de onderwerpen die ze beheersen.
Dankzij hun Intuïtie (N) en Planning (J) eigenschappen ontwerpen en voeren ze liever
een briljant plan binnen hun interessegebied uit dan dat ze meningen over
‘oninteressante’ afleidingen als roddels delen.
Paradoxaal genoeg zijn INTJ’s in staat om met onverzoenbare tegenstellingen te
leven, die desalniettemin volstrekt logisch zijn – in ieder geval gezien vanuit een puur
rationeel oogpunt. INTJ’s zijn, om een voorbeeld te noemen, tegelijkertijd de
dromerigste idealisten en de bitterste cynici, een ogenschijnlijk onoplosbaar conflict.
Dit komt doordat veel INTJ typen geloven dat met voldoende inzet, intelligentie en
afweging niets onmogelijk is, terwijl ze tegelijkertijd geloven dat mensen te lui,
kortzichtig of egoïstisch zijn om daadwerkelijk deze fantastische resultaten te
behalen. Deze cynische opvatting van de werkelijkheid weerhoudt een
geïnteresseerde INTJ er overigens niet van om een resultaat te bereiken waarvan ze
zelf vinden dat het relevant is.
Wanneer het op principes aankomst, wees verstandig
INTJ’s stralen zelfvertrouwen en een mysterieus aura uit, en hun inzichtelijke
observaties, originele ideeën en formidabele logica stellen hen in staat om
simpelweg door middel van hun wilskracht en persoonlijkheid veranderingen teweeg
te brengen. Soms lijkt het alsof INTJ’s als doel hebben om ieder idee en systeem dat
ze tegenkomen af te breken en opnieuw op te bouwen, een klus waarbij ze
perfectionisme en zelfs moraliteit toepassen. Iemand die niet het talent heeft om de
processen van INTJ’s bij te houden, of erger nog, het nut er niet van inziet, zal
waarschijnlijk onmiddellijk en permanent hun respect verliezen.

Regels, beperkingen en tradities zijn onacceptabel voor het INTJ
persoonlijkheidstype. Alles zou aangepast en bediscussieerd moeten kunnen
worden, en als ze een mogelijkheid zien, zullen INTJ’s vaak vanuit zichzelf hun in
technisch opzicht betere, maar soms ongevoelige en meestal onorthodoxe
methoden en ideeën uitvoeren.
Dit zou niet verkeerd als impulsiviteit opgevat moeten worden. INTJ’s streven er
altijd naar om rationeel te blijven, onafhankelijk van hoe aantrekkelijk het einddoel
ook is, en ieder idee, of het nu hun eigen idee is of van elders verkregen is, dient
eerst door het genadeloze en altijd aanwezige “Gaat dit werken?”-filter gehaald te
worden. Dit mechanisme wordt altijd, op alle zaken en mensen, toegepast, en dit is
waar INTJ persoonlijkheidstypen vaak mee in de problemen komen.
Iemand ziet meer wanneer alleen gereisd wordt
INTJ’s zijn briljant en vol zelfvertrouwen binnen de kennisgebieden waar ze de tijd
voor hebben genomen om ze te begrijpen, maar helaas is sociale vaardigheid
waarschijnlijk niet één van die gebieden. Leugentjes om bestwil en informele
gesprekken zijn al lastig genoeg voor een type dat naar waarheid en diepgang
verlangt, maar INTJ’s kunnen zelfs zover gaan dat ze veel sociale conventies ronduit
stompzinnig vinden. Ironisch genoeg is het vaak het beste voor ze om te blijven waar
ze zich comfortabel voelen: buiten de schijnwerpers. Daar kan het natuurlijke
zelfvertrouwen dat vele INTJ’s hebben wanneer ze met het bekende werken als bron
van inspiratie dienen, en mensen met hetzelfde temperament en dezelfde
interesses, al dan niet op romantische wijze, aantrekken.
INTJ’s worden gekenmerkt door te leven alsof ze zich op een enorm schaakbord
bevinden en daarbij voortdurend stukken met aandacht en intelligentie verzetten,
altijd nieuwe tactieken, strategieën en rampenplannen overwegen en hun gelijken
voorblijven om de situatie in de hand te houden terwijl ze hun bewegingsvrijheid zo
groot mogelijk houden. Hiermee wordt niet bedoeld dat INTJ’s zonder bewustzijn
handelen, maar voor veel op Principes gerichte (F) typen kan het vanwege INTJ’s
afkeer van het handelen op basis van emoties wel zo lijken. Dat verklaart ook
waarom vele fictieve schurken (en onbegrepen helden) op dit persoonlijkheidstype
gebaseerd worden.
Beroemde INTJ’s:
- Mark Zuckerberg
- Elon Musk
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