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BEVEZETŐ  

Először a nyersanyagot, vagyis alapvető természetünket kell tisztán látnunk, ezért a következőkben 
megismerkedünk azokkal a személyiség- vagy vérmérsékleti típusokkal, amelyeket Hippokratész írt le 
úgy két és fél évezreddel ezelőtt. Jót derülünk a népszerű szangvinikussal, akiből sugárzik az 
életöröm. Elkomolyodunk a tökéletes melankolikustól, aki mindenben a hibátlan rendezettségre 
törekszik. Nekilendülünk az erőteljes kolerikussal, aki született vezető. Végül lazíthatunk a békés 
flegmatikussal, aki könnyű szívvel kiegyezik az élettel. Bármilyenek legyünk is, valamit mindegyiktől 
tanulhatunk. 

 

 

MI OLYAN KÜLÖNLEGES BENNEM? 

Ezt bármelyikünk megkérdezhetné. A válasz nagyon egyszerű: minden. A Személyiségünk rejtett 
tartalékai lapjairól megtudhatjuk, milyen csodálatos lények is vagyunk. Ki-ki megállapíthatja, hogy 
vérmérséklete szerint 

 derűs, spontán, életvidám szangvinikus, 
 elgondolkodó, hűséges, állhatatos melankolikus, 
 kalandvágyó, megnyerő és megbízható kolerikus, 
 barátságos, türelmes, megelégedett flegmatikus 

vagy a fentiek keveréke-e. 

Ezek után az is világossá válik, mi módon veheti legnagyobb hasznát egyedülálló, istenadta 
értékeinknek a harmonikus kapcsolattartásban. A szerző szavaival élve: „Ha tudjuk, kik vagyunk, és 
mit miért teszünk, akkor már kezdjük megérteni önmagunkat, jobbá tenni személyiségünket, és 
megtanulni, miként élhetünk együtt másokkal.” 

Mihelyst megtanultuk kibontakoztatni jó tulajdonságainkat, kedvezőbb színben tűnnek fel előttünk 
mások is. A Személyiségünk rejtett tartalékai módot ad, hogy azzá váljunk, akivé mindig is lenni 
akartunk. 

 

 



MINDENKI EGYEDI PÉLDÁNY 

Valamennyien szeretnénk jobbá válni. Képzeletünk Fantázia országba repít, ahol egy csapásra 
ékesszóló, gonzo megjelenésű, kiváltságos személyiséggé nemesedünk. Nincs többé baki, dadogás, 
felsülés, sötétben tapogatózás; ezentúl fesztelenül társalgunk, magunkkal ragadunk, elbűvölünk és 
ihletet kapunk. Az álomfilmnek rendszerint hamar vége szakad, csak bámulunk az üres képernyőre, 
aztán kikapcsoljuk a fantázia-televíziót, és átgondoljuk, milyennek is szeretnénk látni magunkat. 
Eltöprengünk, az életben miért mások kapják a főszerepet, amit olyan magabiztosan játszanak, és 
miért vagyunk mi olyan elfuseráltak. 

Gyorsan beiratkozunk aztán valami személyiségfejlesztő tanfolyamra, amely azt ígéri, hogy 
huszonnégy óra alatt lángelmévé varázsol; megismerünk egy önértékelő módszert, amely óriási erejű 
félistenné alakít; netán beülünk egy érzékenység fokozó előadásra, amelytől csodás jövőt remélünk. 
Felfokozott várakozással indulunk útnak, és csalódottan térünk haza. Sehogysem illik ránk az 
izgalmas, lenyűgöző tehetségű személyiség képe, akit mintaként állítottak elénk. Mások vagyunk, más 
vágyakkal, más képességekkel – nem tehetünk úgy, mintha ugyanolyanok volnánk. 

 

 

AHÁNY EMBER, ANNYIFÉLE 

Ha tökéletesen egyforma tojásokként szoronganánk egy papírtálcán, az óriási tyúkanyó napok 
leforgása alatt valamennyiünket kikölthetne, hogy aztán formás jércékké vagy bátor kakaskákká 
cseperedjünk. Ahány ember, annyiféle jó és rossz tulajdonsággal születik, nincs varázsige, amely 
mindannyiunkkal csodát művelhetne. Amíg rá nem eszmélünk egyedi voltunkra, csak 
csodálkozhatunk, miként lehetséges az, hogy ugyanazon tanfolyam résztvevői, akik ugyanazt az 
előadót hallgatták ugyanannyi ideig, mégis más-más eredményt érnek el. 

A Személyiségünk rejtett tartalékai nagyítólencséjén keresztül a négy alapvető vérmérsékleti típus 
egyedi keverékeként vehetjük szemügyre magunkat, hogy végre megismerhessük igazi, legbensőbb 
énünket, mielőtt változtatni próbálnánk azon, ami belőle kívülről megmutatkozik. 

 

 

 

A LÉNYEG BELÜL VAN 

Amikor Michelangelo a Dávid kifaragására készült, sokáig kereste a megfelelő márványtömböt, 
tudván, hogy a nyersanyag minősége meghatározza a késztermék szépségét. A kő formáját 
megváltoztathatja, ám az alkotórészeit nem alakíthatja át. 

Minden remekműve egyedülálló, két azonos márványdarabot akarattal sem találhatott volna. Hiába 
hoz még egy tömböt ugyanabból a kőfejtőből, az eredmény akkor sem ugyanaz. Hasonló lehet, de 
ugyanaz nem. 

 

 



MINDANNYIAN MÁSOK VAGYUNK 

Születésünkkor olyan útravalót hoztunk magunkkal, amely különbözővé tett bennünket testvéreinktől. 
Az évek során környezetünk faragott, egyengetett, csiszolgatott bennünket. Amikor már azt hittük 
volna, hogy elkészültünk, mindig jött valaki, és tovább formált. Bizony volt idő, mikor mindenki csodált 
és cirógatott, máskor viszont kinevettek, elemezgettek vagy éppen ügyet sem vetettek ránk. 

A velük született személyiségjegyek adják saját sziklánk nyersanyagát. Az egyik kőtömb gránitból van, 
a másik márvány, némelyik alabástrom, és akad homokkő is. Maga a kőzet nem változik, csak a 
formáján alakíthatunk. Így van ez a személyiséggel is. Egyes tulajdonságaink csillogó aranytelérként 
gazdagítják a sziklát, mások beszennyezik a vakító fehérségét. Életkörülményeink, 
intelligenciahányadosunk, nemzetiségünk, anyagi viszonyaink, környezetünk és a szülői ház hatása 
mind-mind befolyásolhatja személyiségünket, de az alapkőzet változatlan marad. 

Igazi énünk a vérmérsékletünkben leledzik, személyiségünk a köntös, amelyet magunkra veszünk. Ha 
reggel a tükörbe nézek, fakó arcot, egyenes szálú hajat és dundi alakot látok. Ilyen vagyok igazából. A 
sminkkészletem jóvoltából pirospozsgás arcot festhetek magamnak; a sütővas kibodorítja fürtjeimet; 
egy jól szabott ruha pedig jótékonyan takarja a fölösleges domborulatokat. Felcicomázhatom igazi 
énemet, ám a lényegen tartósan változtatni nem tudok. 

 

De jó is lenne megismerni magunkat, tudni, 

miből állunk, 

kik vagyunk valójában, 

miért reagálunk éppen így vagy úgy, 

melyek az erősségeink, és hogyan fokozhatnánk őket, 

melyek a gyengéink, és miként győzhetnénk le azokat. 

 

Mindez lehetséges! A Személyiségünk rejtett tartalékai elárulja, mi módon vizsgálhatjuk meg énünket, 
hogyan csiszolhatjuk még tovább jó tulajdonságainkat, és miként nyesegethetjük le a rosszakat. Ha 
tudjuk, kik vagyunk és mit miért teszünk, akkor már kezdjük megérteni önmagunkat, jobbá tenni 
személyiségünket, és megtanulni, miként élhetünk együtt másokkal. Nem másokat kell majmolnunk, 
csillogó ruhát öltenünk, divatosabb nyakkendőt kötnünk, netán siránkoznunk, hogy épp ilyen „kő” jutott 
nekünk. A rendelkezésre álló alapanyagból fogjuk a lehető legtöbbet kihozni. 

Korszerű technikával hű másolatokat lehet készíteni a híres műalkotásokról, és a jobb ajándékboltok 
polcain számtalan példányban sorakoznak a politikusok, történelmi személyiségek, mitológiai hősök 
szoboralakjai. Másolat sok van, de eredeti csak egy. 

 

 

 

 

 



LEGYÜNK VIDÁMAK A NÉPSZERŰ SZANGVINIKUSSAL! 

A népszerű szangvinikus valóságos áldás a világnak! 

 

Örömöt hoz a nehéz percekben. 

Naiv ártatlanságot csempész a fásultság helyébe. 

Okos szóval talpra állít, ha lesújtottak vagyunk. 

Derűt lop a szorongó szívekbe. 

Reménysugara átsüt a komor felhőkön. 

Lelkesedést és energiát ad az újrainduláshoz. 

Alkotóereje és elbűvölő természete megszínesíti a szürke hétköznapokat. 

Gyermeki egyszerűséggel közelít bonyolult helyzetekhez. 

NÉPSZERŰ (SZANGVINIKUS )  

Napsütést varázsol a házba. Imádja az élet tündérmeséit és boldogan akar élni. Nem rejti véka alá 
érzéseit, mulatsággá változtatja a munkát és élvezi a társaságot. Minden új élményt izgalommal vár, a 
megtörtént eseteket színes beszámolókban idézi fel. Derülátó és társaságkedvelő. 

Nem rendelkezik több tehetséggel és adottsággal mint mások, viszont mindig vidámabbnak látszik. 
Pezsgő egyénisége és természetes kisugárzása magaköré vonzza az embereket. Számos követőre 
talál. Munkahelyén is a figyelem homlokterébe kerül, emeli a társasági összejövetelek fényét. 
Karácsonyra feldíszíti az irodát. Izgalmassá teszi a szürke hétköznapokat. Ég a vágytól, hogy a 
figyelem középpontjába kerüljön és adottságai, valamint színes történetei révén a társaság 
kedvencévé válik. 

Nem erős oldala a nevek, időpontok, helyek és tények megjegyzése, az élet szín gazdag részleteit 
viszont páratlan tehetséggel képes észben tartani. Gyengéd és érzelem gazdag lélek. 

Nem fél a szerepléstől. Veleszületett drámai érzéke és magnetikus vonzereje révén a reflektorfénybe, 
a kamerák elé kívánkozik. Irtózik az unalomtól és felpezsdíti a kedvetlen társaságot. 

Kiválóan alkalmas rendezvények megnyitására, vendégfogadásra, házigazdának, 
szertartásmesternek és klubvezetőnek. Derűt és lelkesedést lop a legkomorabb szívekbe is. 

Csupa naiv ártatlanság. Jóhiszeműségét és gyermeki egyszerűségét idős koráig megőrzi.  

Hamar lelkesedik szinte bármi iránt. Mindenfajta tevékenységbe bevonható, aktív. 

Bírja az iramot nap-nap után. 

Kíváncsi. Minden érdekli. Gondolatai gyorsan csapongnak. Mindig mindenről tudni akar. Nagyon 
izgatja minden olyasmi is, amihez ( még ) nem ért. Örök gyerek. 

Segítőkész és közkedveltségre törekszik, a következményekkel nem törődve bármit elvállal. Színes 
alkotó egyéniség. Mindig izgalmas és eredeti ötleteket eszel ki. alkotó szelleme nap mint nap újabb 
erőpróbákra vágyik. Serkent és elbűvöl másokat. A vezetési stílusa kifinomult. Az indításhoz jól ért, de 



a befejezéshez másokra van szüksége. Könnyen barátkozik. Remek fellépése olyan látszatot kelt, 
mintha másoknál izgalmasabb életet élne. 

A kitartás nem jellemzi. Ritkán valósítja meg bármely tervét. Hibáit nem ismeri el. Olyan megnyerő 
egyéniség, hogy el sem tudja képzelni, hogy neki bosszantó hibái lennének. Túl sokat beszél. Néha 
túloz. Kerüli a problémákat és a kellemetlen helyzeteket ezért ritkán törődik mások igényeivel, Nem 
törekszik eléggé arra, hogy 

érdeklődjön mások iránt. Egoistává válhat. 

Mint barát ingatag és feledékeny. Ritkán veszi a fáradságot, hogy igaz baráttá váljon. 

Társalgás közben folyton közbeszól és mások helyett válaszol ezért udvariatlannak tűnik. Néha 
szétszórt és értetlen. 

Hibái ellenére értékes ember mert naiv ártatlanságot csempész a fásultság helyébe,  

Derűt lop a szorongó szívekbe Alkotóereje és elbűvölő természete megszínesíti a szürke 
hétköznapokat. 

  

LENDÜLJÜNK MOZGÁSBA AZ ERŐTELJES KOLERIKUSSAL! 

Az erőteljes kolerikus valóságos áldás a világnak! 

 

Tarja a gyeplőt, amikor a többiek elveszítik a fejüket. 

Határozottan dönt a tétovák helyett. 

Biztos kézzel terel minket a jó irányba. 

Kétséges helyzetben is van mersze próbálkozni. 

A gúnyolódókkal dacolva, magabiztosan kitart az igaz ügy mellett. 

Magában is bátran megáll, és számítani lehet rá. 

Utat mutat a tévelygőknek. 

Példája követésére késztet, mikor „kiszáll tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva, véget vet neki.” 

 

ERŐTELJES ( KOLERIKUS ) 

 

Dinamikus személyiség. Törekvő, célhoz ér, sikert arat. 

Nyíltan tárgyal mindenkivel. Tudja, hogy minden rendben lesz - amíg kezében van az irányítás. 
Többet elér az embereknél, mint bármely más temperamentum és mindig világosan közli az 
álláspontját. Céltudatossága és veleszületett vezetői adottságai révén bármely választott pályán a 
csúcsra jut. Született vezető. Válsághelyzetekben átveszi az irányítást. Azonnal a jó ügyek és az 



akciók élére áll. Sohasem érdektelen vagy közömbös, hanem törődő és bizakodó. A változás a 
lételeme. 

Határozott és erős akaratú. Ahol mások képtelenek dönteni Ő azonnal határoz. Megoldja a 
problémákat és időt takarít meg, bár döntésképessége nem mindenkinek tetszik. Ismeri a válaszokat; 
kihúzza a többieket a csávából - általában mégis népszerűtlen, mert magabiztos és érdekérvényesítő 
viselkedése másokat elbizonytalanít, vezetőkészségét sokan "főnökösködés" nek érzik. Érdemes 
visszafognia aktivitását, hogy a többiek örömmel és ne megütközéssel fogadják nyilvánvaló 
képességeit. 

Bárhol át tudja venni a vezetést, nem számit, ismeri-e a játékszabályokat. Számára teljesen 
ismeretlen helyzetben is mindig megragadja a kormányrudat. Veleszületett képessége, hogy a 
csúcsra emelkedjék és átvegye a parancsnokságot. 

Magától értető módon gyakorlatias válaszokat talál az élet által felvetett kérdésekre. El sem tudja 
képzelni, hogy mások miért nem állnak elő a helyes megoldással. 

Céltudatos. Mindig inkább a célt törekszik elérni, mintsem az embereket elégedetté tenni. 

Ez egyszerre előny és hátrány is, mivel jobbára egyedül ér fel a csúcsra. Mindig hatékonyabban 
dolgozik, ha a többiek nincsenek az útjában. Sokszor magányossá válik. Nem szándékosan, csupán 
azért, mert senki nem tud lépést tartani, Ő pedig nem is titkolja, hogy a többiek csak gátolják az 
előrehaladásban. 

Jó szervező. Munkahelyén a szervezés gyors és hatékony mestere, amely elengedhetetlenül 
szükséges a célok eléréséhez. Szervezőkészsége révén bárki másnál többet tud elérni. Amint 
valamilyen teendővel szembekerül, tüstént tudja, miként kell hozzálátni és gondolatban máris 
adagokra osztja az elvégzendőket. Tisztában van azzal, hogy milyen segítségre számíthat és gyorsa 
felporciózza a tennivalókat a résztvevők között. A lustán bámészkodókat is bevonja a munkába mivel 
úgy gondolja, - mindenki inkább dolgozzék, semmint tétlenül ücsörögjön.  

Az akadályok valósággal növelik az elszántságát. Imádja próbára tenni képességeit. Személyiségéből 
nem hiányzik a gyilkos ösztön, a vágy a lehetőségek megragadására ami az üzleti világban a csúcsra 
röpítheti. Nem bátortalanítja el a kritika, nem csügged az érdektelenség láttán. 

Nem nagyon igényli a barátokat. Csapatmunkát szívesen végez, amennyiben annak célja van, viszont 
semmi kedve az üres fecsegésre. 

Rendszerint igaza van. Mindig érzékeli a helyzet állását és csak akkor nyilvánít véleményt, ha 
biztosan tudja, hogy igaza van. Környezete sokszor mégsem értékeli. 

Vészhelyzetekben kitűnik helytállásával. Él-hal a vészhelyzetekért, a váratlan szituációk új irányba 
terelhetik tevékenységét, 

Nem hajlandó tudomásul venni, hogy találni benne bármi kivetnivalót. Alapelve, hogy mindig igaza 
van, így nem látja be, hogy egyszer is tévedhetne. Tekintettel arra, hogy szorgos munkás és bárki 
másnál többet végez, komoly probléma, hogy képtelen pihenni, lustálkodni. Be kellene látnia, hogy 
nem lehet örökösen dolgozni, jobb, ha megtanul lazítani. Számára kemény dió a pihenés. 

Tudomásul kell vennie, hogy bár szükség van a munkára, saját teljesítmény kényszere nehezen 
elviselhető nyomást gyakorol a környezetében élőkre. 

Nagyra értékeli saját erősségeit. Nehezen érti a másságot. Mindenkitől azt várja, hogy buzgón 
kövessék a céljaikat. Képes manipulálni környezetét.  

  



SZEDJÜK RENDBE MAGUNKAT A TÖKÉLETES MELANKOLIKUSSAL! 

A tökéletes melankolikus valóságos áldás a világnak! 

 

Éles szemével az élet lényegének mélyére lát.  

Művészi fogékonysága értékeli a világ szépségeit.  

Tehetsége remekművet alkot a semmiből. 

Gondos elemzés után helyes megoldást talál. 

Ügyel a részletekre, amikor mások csak felületes munkára képesek. 

Befejezi azt, amit elkezdett. 

Jelszava: dolgozni csak jól érdemes. 

Mindent „annak rendje és módja szerint” igyekszik elvégezni. 

 

TÖKÉLETES (MELANKOLIKUS) 

 

Felnőtt gondolkodó típus. Mindig céltudatos, a rend és szervezettség elkötelezett híve, értékeli a 
szépséget és intelligenciát. Nem hajszolja az izgalmakat, a legjobb utat keresi az életben. 

Befelé forduló személyiség. Elmélyült, hallgatag, gondolkodó alkat. Már bekövetkeztük előtt érzékeli a 
problémákat, borúlátó. Számol tettei következményeivel. Mindig a lényegre összpontosít. Nem a 
külszínt nézi, az igazság veleéig hatol. Készségesen kitart az egyhangúan ismétlődő feladatok mellett, 
amennyiben azok jövőbeni eredményt ígérnek. Számára a gondolkodás folyamata nagy jelentőséggel 
bír. Komplikált megoldásokat eszel ki a problémákra és komoly célirányos elfoglaltságokat keres. 
Örömmel fogadja az önálló kutatást igénylő feladatokat. Kedveli azokat a témákat, amelyeket 
véleménye szerint még nem vizsgáltak eléggé. 

Olyan tevékenységet, illetve pályát választ magának amelyen sikerre viheti készségeit. Górcső alá 
veszi az élet gondjait és magvas gondolatokat csihol. 

Leragad a problémáknál és folyton a többiek teljesítményét méricskéli. 

Komoly, céltudatos, megfontolt ember. Hosszú távú célokat tűz ki. 

Lángész. Veleszületett zsenialitása megfelelő ösztönzés és támogatás esetén óriássá emelheti. 

A vérmérsékleti típusok közül a legtehetségesebb és legkreatívabb. Lehetnek képzőművészi, zenei, 
filozofikus, költői vagy másfajta irodalmi hajlamai. Másokban is becsüli a talentumot, bámulja a 
lángelméket, képes könnyekig meghatódni. Elámul a természet csodáin. Vájt fülű zenerajongó. 

Lételeme a különféle jegyzékek, táblázatok és grafikonok készítése. A szervezettség létszükséglete. 
Az élet apróságai, amelyeket mások észre sem vesznek, számára létfontosságúak. Szervezési 
feladatokban minden apróságra ügyel.  

Rendteremtésre törekszik. Mozdulni sem bír, ha nincs minden a helyén. 



Jól öltözött és gondosan ápolt. 

A minőséget mindig fontosabbnak tartja a mennyiségnél de azért ha rajta múlik idejében és megfelelő 
módon elkészül a munka. 

Takarékos, természeténél fogva képtelen a pazarlásra. Imád jó vásárt csinálni. 

Soha semmit nem hagy veszendőbe menni. 

Őszintén aggódik mások sorsáért és érzékeny a problémáikra. Megfigyeli a többieket és átérzi a 
bajaikat. Rendkívül jó pszichológiai tanácsadó lehet, mert mélyen átérzi mások helyzetét Szívesen 
meghallgatja a gondokat, elemzi azokat és épkézláb megoldásokat eszel ki.  

Óvatosan barátkozik, eszményi társat keres. Idealista. 

Könnyen depresszióba süllyed. Környezete olykor nehezen viseli kedélyváltozásait. 

Hajlamos mindent személyes sérelemnek tekinteni, sokszor szándékosan gyűjti a "tüskéket". Magából 
kiindulva azt képzeli, hogy mások is előre megrágnak minden kijelentést, ennélfogva minden elejtett 
megjegyzésnek mély, rejtett jelentést tulajdonít. Gyakran érzi magát kirekesztettnek. Könnyen 
megsértődik. Mindenben kritikát szimatol. 

Veleszületett negatív hajlamai miatt, éppen magával szemben a legkevésbé elnéző.  

Alábecsüli önmagát, ezért társasági viselkedése gyakran bizonytalan.  

Szert halogatni. Néha azért nem kezd bele egy feladatba mert attól tart, hogy nem fogja jól csinálni. 

Rendkívüli igényessége jóvoltából mindig kifogástalan munkát végez, ám hajlamos másokra is 
rákényszeríteni saját normáit. 

Jelszava: dolgozni csak jól érdemes. 

  

 

 

LAZÍTSUNK A BÉKÉS FLEGMATIKUSSAL! 

A békés flegmatikus valóságos áldás a világnak! 

 

Rendületlenül halad a kitőzött irányba. 

Türelmesen viseli a bosszúságokat. 

Képes hallgatni, ha más szólni kíván. 

Közbenjárásával egyesíti a szembenálló feleket. 

Szinte bármi áron békét teremt. 

Részvétet érez a szenvedők iránt. 

Akkor sem lógatja az orrát, ha körülötte mindenki csügged. 



Elszántan élni akar, de még ellenségei sem szólhatnak rá egy rossz szót. 

 

 

BÉKÉS (FLEGMATIKUS) 

 

Halk és szelíd személyiség. Könnyed, fesztelen, nyugodt, higgadt, kiegyensúlyozott, türelmes, 
következetes és kedves. Gyengéd és finom lelkű. Elkerüli a problémákat és az izgalmakat. 

Türelmesen viseli a bosszúságokat . Állandóan béketeremtésre törekszik. Figyelmesen meghallgatja a 
problémákat és együtt érez velük. Rossz szót még ellenségei sem szólhatnak rá. Sokoldalú 
kiegyensúlyozott személyiség. Mindig a megbízható középutat választja. Kerüli a konfliktusokat, nem 
sért meg senkit. Csendben teszi amit elvárnak tőle és cserébe nem vár dicséretet. Rendkívüli 
adottsága van, hogy mindenkivel szót értsen, ezért megfelelő ösztönzéssel a csúcsra juthat. 

Soha nem tolakszik előre. Mindig nyugodt , nem haragtartó. Fegyelmezetten tűri a stresszt, ésszerűen 
viselkedik. Megbízható, hűséges és türelmes. Nem akar másokat megváltoztatni, őszintén elfogadja 
őket olyannak amilyenek. 

Főnöknek is kitűnő. Mindenkivel szót ért és van érzéke az irányításhoz. Tárgyilagos képet tud alkotni 
az emberekről. Mindenki imád a keze alatt dolgozni. A dolgozók önbecsülését növeli az ilyen 
munkahelyi légkör és növekszik a termelékenység. Eszményi döntőbíró. Néhány kedves szóval 
enyhíti a helyzetek feszültségét. Megpróbálja fenntartani az általános békét. Tárgyilagos véleményt 
formál. Mindkét oldal szempontjait mérlegelve nyugodt, higgadt és összeszedett választ ad a 
felmerülő kérdésekre. Szelíd és csendes lelkülete miatt nagyon kellemes a társaságában lenni. 
Szereti a dolgokat nyugodtan és fokozatosan megközelíteni. Nem gondolkodik túl nagy távlatokban. 
Higgadt és összeszedett. Nem gurul méregbe. Még akkor is megőrzi nyugalmát, ha szándékosan 
megpróbálják fölingerelni. Nagy realitás érzékkel rendelkezik. Elfogadja az életet olyannak, amilyen és 
megalkuszik a realitásokkal. Sohasem siet. Nem okoz bajt, összefér másokkal, nincsenek ellenségei. 

Sokan kedvelik, mivel olyan jól ki lehet vele jönni. Minden más temperamentumú ember igényli az 
ilyen társaságot. Sok a barátja és mindig van ideje számukra. Figyelmes hallgatóság. Mindig 
meghallgatja a másikat. 

Gyengéi között említhető halogató magatartása. Nem a képesség, hanem az akarat hiányzik. Igényli, 
hogy mások munkára serkentsék, a nógatást viszont rossz néven veszi. Fő problémája, hogy 
láthatóan képtelen határozni. Senkit nem akar megbántani, ezért képtelen nemet mondani. 

  

 

 

 

 

  

 



ÉRTEKEZÉS 

 

/A személyiség-tesztelés szerepe a munkaerő kiválasztásban/ 

Teszteljünk, vagy bízzuk a véletlenre?  

  

Az "emberi tényező" munkahelyi optimalizálásának egyik nagyon fontos eleme a vérmérséklet 
(temperamentum) tesztelése. Vajon a kiszemelt munkatárs temperamentuma megfelelhet - e, a 
munkakör diktálta vérmérsékleti elvárásoknak? 

 

Fölmerült-e Önben a kérdés kedves olvasó, hogy egy-egy munkahely mikro környezetében minden 
munkatárs a legmegfelelőbb helyen van-e? Személyiségileg /emberileg/ harmonizálnak-e a 
munkatársai? Ha vannak, vajon miért vannak konfliktusok a munkatársak között? Néha miért 
döcögnek a dolgok?  Nem mehetne az egész olajozottabban?. De igen! 

 

Szakemberek elemzései megállapították, hogy a munkahelyek személyiségi jegyeken alapuló 
átrendezésével 10- 15%-kal is javítható a kifejtett munka hatékonysága. Ha mindez csak néhány tized 
százalék profit növekedéssel jár, már megérte a kérdéssel foglalkozni. 

 

A szakmát meg lehet tanulni, a személyiségünket lehet némileg trenírozni, de alapvetően nem tudjuk 
megváltoztatni. Ezért ne akarjuk a munkatársainkat belekényszeríteni egyéniségükkel disszonáns 
munkakörökbe, csoportokba. Próbáljunk meg inkább személyiségileg harmonizáló teameket 
létrehozni. A teameken belüli feladatokhoz megfelelő személyiségű munkatársat keresni. Az így 
kialakított, jó munkahelyi légkörben dolgozók egymással toleránsabbak, barátiabbak lesznek, egymás 
munkája iránt segítőkészebbé, a cég felé lojálisabbá válnak. 

Szakmailag és emberileg egymást támogató személyzettel kimagasló eredmények érhetők el. 

 

A FirstLady Kft. Florence Littauer kitűnő könyvét felhasználva leprogramozott - egy az Állásportálon 
elérhető viszonylag egyszerű és gyorsan kitölthető - tesztet, amely ( nem lebecsülendő) 70-90%-os 
pontossággal mutatja meg a készítőjének karakterét. 

 

Természetesen a gép által generált szöveges elemzés nem egy "mélyelemzés". Mégis kitűnően 
alkalmas, a karakter vázlatos megismerésére. Ez az előzetes eredmény segíti a felhasználót, a 
jelölttel való találkozásra történő felkészülésben. (a HR szakembereknek főleg a grafikus ábrázolás 
ajánlott) 

 

Az állásportálunkon elhelyezett hirdetésekre jelentkezők elkészítik a fenti tesztet. A teszt a klasszikus 
négy személyiség típus megoszlását százalékosan mutatja a grafikus ábrázolásban. 

 



 

 

Népszerű  (szangvinikus) 

Erőteljes  (kolerikus ) 

Tökéletes  (melankolikus) 

Békés  (flegmatikus) 

 

 

 

 

( Természetesen  tisztán 100% - egy típusból - egy emberben ritkán sem található.) 

 

Az elkészített program a négy típus  százalékos megoszlásnak a figyelembe vételével készíti el a 
szöveges  elemzést. 

Ezt az eredményt ( a szöveges elemzés és a grafikon) automatikusan csatolja a levélküldő rendszer a 
jelentkező önéletrajzához segítve a kiválasztással foglalkozó (és nem csak szakembert) a megfelelő jó 
döntés meghozatalában.  

Köszönjük a szerzőnek és a kiadónak, hogy lehetővé tették az egyszerű, de értékes teszt 
alkalmazását! 

 

Sok sikert kívánunk a jó munkahelyi légkör, az eredményesen dolgozó kollektíva 
létrehozásában! 

 

 

 


