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Florence Littauer 
Személyiségünk rejtett tartalékai 

 
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. 
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Köszönetnyilvánítás 
Huszonöt évvel ezelőtt egyik barátom ajánlotta figyelmembe Tim LaHaye Féken tartott 

vérmérséklet című kötetét. Azonnal megragadott a Hippokratész által az i. e. negyedik században 
elkülönített négy vérmérsékleti típus leírása. A könyv lapjain előbb mintha a saját jellemzésemet 
olvastam volna, azután a férjemét. Olyan érzésem támadt, hogy a szerző titokban ismer bennünket, 
holott sohasem találkoztunk. Most már valóban szerettem volna szót váltani ezzel az éles szemű 
megfigyelővel. Egy év sem telt bele, s ugyanazon a tanfolyamon adtunk elő. Tim éppen olyan 
dinamikus, izgalmas egyéniségnek bizonyult, amilyennek Sejtettem, és arra biztatott, hogy 
foglalkozzam tovább a vérmérsékleti típusokkal. 

Sokéves pszichológiai tanácsadás és tanítás tapasztalatait gyűjtöttem a Személyiségünk rejtett 
tartalékai fejezeteibe. Munkámat Tim LaHaye-nek ajánlom, aki első ihletőm volt. Csak egyetérteni 
tudok azzal, amit egyik levelében írt nekem: "Könyvem megírása óta egyre szilárdabb 
meggyőződésem, hogy a négy vérmérsékleti típus az emberi viselkedés eddigi legjobb magyarázatát 
adja." 

 
Szívből köszönöm a bátorítást, Tim! 

Florence Littauer 
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Első rész 
Személyiségteszt 

AZ ÖNVIZSGÁLAT GYORS MÓDSZERE 
 

Első fejezet 
Mindenki egyedi példány 

Valamennyien szeretnénk jobbá válni. Képzeletünk Fantáziaországba repít, ahol egy csapásra 
ékesszóló, vonzó megjelenésű, kiváltságos személyiséggé nemesedünk. Nincs többé baki, dadogás, 
felsülés, sötétben tapogatózás; ezentúl fesztelenül társalgunk, magunkkal ragadunk, elbűvölünk és 
ihletet adunk. 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 óriás erejű 
félistenné alakít; netán beülünk egy érzékenységfokozó 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 velünk 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, 
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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. 

 
Honnét induljunk? 

Kinek nem volt még Michelangelo-komplexusa? Ki nem nézett úgy más emberekre mint 
nyersanyagra, amelyből értő kézzel szobrot faraghatna? Ki nem gondol legalább egyvalakire úgy, 
hogy kellő formára alakíthatná, csak figyelne rá az illető? De vajon amaz is ég-e a vágytól, hogy 
meghallgathassa bölcs tanácsait? 

Ha lehetséges volna átformálnunk másokat, akkor a férjem és én tökéletesek lennénk, ugyanis 
kapcsolatunk kezdete óta egymást nyesegetjük. Nekem hamar a meggyőződésemmé vált, hogy 
minden esélyünk megvan a jó házasságra, csupán Frednek kell az életet egy kicsit lazábban és 
derűsebben felfognia. Ő viszont engem akart mindenáron összeszedettebbé és szervezettebbé tenni. 
A nászutunkon kiderült, hogy még a szőlőevésben sem tudunk közös nevezőre jutni! 

Korábban az úgy volt, hogy mindig magam mellé tettem egy hatalmas, jéghideg fürtöt, és le-
lecsipkedtem egy-egy szemet, ahonnan épp eszembe jutott. Amíg férjhez nem mentem, fogalmam 
sem volt más "szőlőszabályról". Meg sem fordult a fejemben, hogy az élet apró örömeinek használati 
utasítása is van. A mézesheteinken azután ott üldögéltem a bermudai nyaraló teraszán, 
belefeledkeztem a tenger látványába, s közben szórakozottan szőlőt csipegettem. Nem vettem észre, 
hogy Fred feszülten figyeli rendszertelen gyümölcsfogyasztásomat. 

- Szereted a szőlőt? - szólalt meg hirtelen a férjem. 
- Imádom! 
- Akkor nyilván érdekel, hogy kell rendesen enni. 
Ez aztán kizökkentett révedezésemből, és feltettem a kérdést, amely azután rendszeresen 

elhangzott közöttünk: 
- Mit csináltam rosszul? 
- Mindenki tudja, hogy kell szőlőt enni. Leszedünk egy fürtöcskét, így ni! 
Ezzel előhúzta a körömcsipeszét, gondosan leválasztott a fürtről egy ágacskát, és elégedett 

mosollyal tette elém. 
- Ettől jobb íze lesz? - kérdeztem. 
- Nem erről van szó, viszont az egész fürt tovább megőrzi gusztusos formáját. Ahogy te eszel, ez 

az összevissza csipkedés, teljesen felborítja a rendet. Nézd csak meg, mit műveltél! Ez a sok 
csupaszon meredező kocsány mindenfelé! Így elrondítod a látványt. 

Körbepillantottam a világtól elzárt teraszon, de Sehol nem láttam lesben álló bírákat, akik alig 
várják, hogy ítéletet mondhassanak az e]rondított látvány felett. 

- Na és, kit érdekel? - szaladt ki a számon, mert még nem tudtam, hogy Frednek ilyet nem lehet 
mondani. Szegény párom elvörösödött, és lemondóan sóhajtott. 

- Engem, és ez éppen elég. 
Fred számára minden apróság fontossággal bírt, én pedig megjelentem az életében, hogy teljesen 

felborítsam a rendet. Ő persze készségesen a segítségemre sietett, én viszont ahelyett, hogy 
értékeltem volna az életbölcsességeit, megkíséreltem keresztülhúzni a számítását, és ravaszul inkább 
őt az én képemre formálni. Fred éveken át próbálgatta kikalapálni a hibáimat, én meg az ő 
fogyatékosságait igyekeztem rendbe hozni, de mindkettőnk fáradozása hiábavalónak bizonyult. 

Azután a kezembe került Tim LaHaye Féken tartott vérmérséklet című könyve, amely ráébresztett, 
mit is műveltünk mi ketten. Kölcsönösen át akartuk alakítani egymást. Nem fogtuk fel, hogy a másság 
nem feltétlenül baj. Most megtudtam magamról, hogy népszerű szangvinikus vagyok, aki imádja a 
vidámságot és az izgalmat; Fred pedig tökéletes melankolikus, a komoly és rendezett élet híve. 

Együtt tanulmányoztuk tovább a vérmérsékleti típusokat, és felfedeztük, hogy mindkettőnkben van 
valami az erőteljes kolerikusból, aki sohasem téved, és mindent jobban tud! Hát csoda, hogy nem 
jöttünk ki egymással? Nem elég, hogy ellenkező személyiség és érdeklődés jellemzett bennünket, de 
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a tetejébe mind a ketten szilárdan hittük, hogy csakis nekünk lehet igazunk. Hát lehet boldog az ilyen 
házasság? 

Óriási megkönnyebbüléssel vettük tudomásul, hogy mégis van remény, ugyanis megérthetjük 
egymás vérmérsékletét, és elfogadhatjuk partnerünk személyiségét. Az életünk megváltozott, és 
egyre inkább a vérmérsékleti típusok kutatása felé fordultunk, előadásokat tartottunk és cikkeket írtunk 
a témáról. Huszonöt évi munka, tanfolyamvezetés, pszichológiai tanácsadás és az emberek napi 
megfigyelésének eredménye csapódik itt le a Személyiségünk rejtett tartalékai lapjain. Ez a kötet 
könnyed, élvezetes formában ismertet meg a lélektan egy fejezetével, miáltal képesek leszünk: 

 
1. megvizsgálni erősségeinket és gyengéinket, és megtanulni, miként hangsúlyozhatjuk kedvező 

tulajdonságainkat, illetve küszöbölhetjük ki a kedvezőtleneket; 
2. megérteni a többi embert, ráébredni, hogy másságuk nem teszi őket rosszá. 
 
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. 

 
Második fejezet 

Személyiségteszt 
Útmutatás: A 18-19. oldalon a sorok mindegyikében négy szó található egymás mellett. Ikszeljük be 

azt, amelyiket a legjellemzőbbnek érzünk saját magunkra! Így haladjunk végig mind a negyven soron, 
ügyelve arra, hogy minden szám mellé kerüljön egy-egy iksz. 

Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy melyik tulajdonság illik ránk a leginkább, kérdezzük meg 
házastársunkat vagy egy barátunkat, és gondoljunk arra, mit válaszoltunk volna a kérdésre saját 
gyermekkorunkban! 

Valamennyi felsorolt tulajdonság meghatározását elolvashatjuk a 257. oldalon kezdődő 
Szómagyarázatokban. Ellenőrizzük választásunkat! 

 
 

Erősségek 
  1 _Kalandvágyó _Alkalmazkodó _Eleven _Elemző 
  2 _Kitartó _Játékos _Meggyőző _Békés 
  3 _Behódoló _Önfeláldozó _Társas lény _Erős akaratú 
  4 _Előzékeny _Megfontolt _Versengő _Megnyerő 
  5 _Üdítő _Tiszteletteljes _Visszafogott _Talpraesett 
  6 _Belenyugvó _Türelmes _Magabízó _Tüzes 
  7 _Tervező _Érzékeny _Határozott _Előmozdító 
  8 _Magabiztos _Keresetlen _Menetrendszerű _Tartózkodó 
  9 _Rendszerető _Készséges _Szókimondó _Derűlátó 
10 _Barátságos _Hűséges _Mókás _Erélyes 
11 _Merész _Elragadó _Diplomatikus _Precíz  
12 _Vidám _Állhatatos _Kulturált _Öntudatos 
13 _Idealista _Független _Semleges _Ösztönző  
14 _Közlékeny _Döntésképes _Fanyar _Elmélyült 
15 _Békítő _Muzikális _Aktív _Társaságkedvelő 
16 _Figyelmes _Fáradhatatlan _Beszédes _Megértő 
17 _Jó hallgatóság _Lojális _Vezető egyéniség _Friss 
18 _Megelégedett _Főnökösködő _Listaíró _Helyes 
19 _Perfekcionista _Kellemes _Eredményes _Népszerű 
20 _Életvidám _Vakmerő _Illemtudó _Kiegyensúlyozott 
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Gyengeségek 
21 _Fapofa _Szégyenlős _Magamutogató _Parancsolgató 
22 _Fegyelmezetlen _Érzéketlen _Fanyalgó _Haragtartó 
23 _Zárkózott _Sértődékeny _Ellenálló _Önismétlő 
24 _Szőrszálhasogató _Félős _Feledékeny _Kíméletlenül 

őszinte 
25 _Türelmetlen _Bizonytalan _Határozatlan _Közbeszóló 
26 _Népszerűtlen _Érdektelen _Kiszámíthatatlan _Szeretetlen 
27 _Csökönyös _Rendszertelen _Kielégíthetetlen _Habozó 
28 _Szürke _Borúlátó _Öntelt _Engedékeny 
29 _Lobbanékony _Céltalan _Vitatkozó _Távolságtartó 
30 _Naiv _Elutasító _Izgága _Nemtörődöm 
31 _Aggodalmaskodó _Visszahúzódó _Munkamániás _Népszerűség-

hajhászó 
32 _Túlérzékeny  _Tapintatlan _Félénk _Fecsegő 
33 _Kétkedő _Szétszórt _Hatalmaskodó _Levert 
34 _Következetlen _Befelé forduló _Intoleráns _Közönyös 
35 _Rendetlen _Szeszélyes _Motyogó _Manipulatív 
36 _Lassú _Makacs _Feltűnősködő _Hitetlenkedő 
37 _Magának való _Rátarti _Lusta _Hangoskodó 
38 _Tunya _Gyanakvó _Indulatos _Szórakozott 
39 _Bosszúálló _Nyughatatlan _Húzódozó _Kapkodó 
40 _Megalkuvó _Gáncsoskodó _Körmönfont _Állhatatlan 

 
Személyiségteszt értékelő lap 

Most vezessük át az ikszeket az értékelő lap megfelelő sorába, és oszloponként összesítsük a 
választott tulajdonságok számát! Ha például az "eleven" elé ikszet tettünk, jelöljük meg az értékelő 
lapon is! (Vigyázat: a személyiségvonások sorrendjét megváltoztattuk!) 

 
Erősségek 

Népszerű szangvinikus Erőteljes kolerikus Tökéletes melankolikus Békés flegmatikus 
  1 _Eleven _Kalandvágyó _Elemző _Alkalmazkodó 
  2 _Játékos _Meggyőző _Kitartó _Békés 
  3 _Társas lény _Erős akaratú _Önfeláldozó _Behódoló 
  4 _Megnyerő _Versengő _Megfontolt _Előzékeny 
  5 _Üdítő _Talpraesett _Tiszteletteljes _Visszafogott 
  6 _Tüzes _Magabízó _Érzékeny _Belenyugvó 
  7 _Előmozdító _Határozott _Tervező _Türelmes 
  8 _Keresetlen _Magabiztos _Menetrendszerű _Tartózkodó 
  9 _Derűlátó _Szókimondó _Rendszerető _Készséges 
10 _Mókás _Erélyes _Hűséges _Barátságos 
11 _Elragadó _Merész _Precíz  _Diplomatikus 
12 _Vidám _Öntudatos _Kulturált _Állhatatos 
13 _Ösztönző  _Független _Idealista _Semleges 
14 _Közlékeny _Döntésképes _Elmélyült _Fanyar 
15 _Társaságkedvelő _Aktív _Muzikális _Békítő 
16 _Beszédes _Fáradhatatlan _Figyelmes _Megértő 
17 _Friss _Vezető egyéniség _Lojális _Jó hallgatóság 
18 _Helyes _Főnökösködő _Listaíró _Megelégedett 
19 _Népszerű _Eredményes _Perfekcionista _Kellemes 
20 _Életvidám _Vakmerő _Illemtudó _Kiegyensúlyozott 

 
Erősségek összesen: 

  ________      ________       ________             ________ 
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Gyengék 
21 _Magamutogató _Parancsolgató _Szégyenlős _Fapofa 
22 _Fegyelmezetlen _Érzéketlen _Haragtartó _Fanyalgó 
23 _Önismétlő _Ellenálló _Sértődékeny _Zárkózott 
24 _Feledékeny _Kíméletlenül őszinte _Szőrszálhasogató _Félős 
25 _Közbeszóló _Türelmetlen _Bizonytalan _Határozatlan 
26 _Kiszámíthatatlan _Szeretetlen _Érdektelen _Népszerűtlen 
27 _Rendszertelen _Csökönyös _Kielégíthetetlen _Habozó 
28 _Engedékeny _Öntelt _Borúlátó _Szürke 
29 _Lobbanékony _Vitatkozó _Távolságtartó _Céltalan 
30 _Naiv _Izgága _Elutasító _Nemtörődöm 
31 _Népszerűség-
hajhászó 

_Munkamániás _Visszahúzódó _Aggodalmaskodó 

32 _Fecsegő _Tapintatlan _Túlérzékeny _Félénk 
33 _Szétszórt _Hatalmaskodó _Levert _Kétkedő 
34 _Következetlen _Intoleráns _Befelé forduló _Közönyös 
35 _Rendetlen _Manipulatív _Szeszélyes _Motyogó 
36 _Feltűnősködő _Makacs _Hitetlenkedő _Lassú 
37 _Hangoskodó _Rátarti _Magának való _Lusta 
38 _Szórakozott _Indulatos _Gyanakvó _Tunya 
39 _Nyughatatlan _Kapkodó _Bosszúálló _Húzódozó 
40 _Állhatatlan _Körmönfont _Gáncsoskodó _Megalkuvó 

 
Gyengék összesen: 

 ________  _______  ________           ________ 
 
A teszt eredménye igen egyszerűen értelmezhető. Miután a jelöléseket átmásoltuk az értékelő 

lapra, oszloponként összesítjük a jelöléseket előbb az erősségekre, illetve a gyengékre külön-külön, 
majd a két tulajdonságcsoportra együttesen. Így meghatározható a domináns vérmérsékleti típus, 
illetve az, hogy személyiségünk milyen arányban tartalmazza a négy alaptípusra jellemző elemeket. 
Ha például az "Erőteljes kolerikus" oszlopban 35 pontot értünk el, akkor napnál világosabb a helyzet. 
Szinte mindenestül kolerikusnak számítunk. Amennyiben viszont a "Népszerű szangvinikus" 
tizennyolc, a "Tökéletes melankolikus" tizenhat, a másik két oszlop három-három bejegyzést kapott, 
akkor szangvinikusak vagyunk erős melankolikus színezettel. Megállapíthatjuk tehát, hogy döntően 
milyen alkatúak vagyunk. 

Aki elolvassa és megszívleli mindazt, amit a következő oldalakon talál, megtanulhatja előnyös 
tulajdonságait a saját hasznára fordítani, a hátrányosakat ellensúlyozni, s a más vérmérsékletűek 
jellemvonásait megérteni. 

 
A személyiségteszt forrása Florence Littauer After Every Wedding Comes a Marriage [Minden 

eljegyzést házasság követ] című könyve (Harvest House Publishers, 1981). 
 
 

Második rész 
A személyiség kincsei 

VEGYÜK SZÁMBA ÉRTÉKEINKET! 
 
Elvégeztük a tesztet. Most már tudjuk, milyen személyiségtípus(ok) jellemző(ek) ránk. Az 

alábbiakban összefoglaljuk mindegyik csoport erősségeit. Némelyik olvasót bizonyára meglepi majd, 
hogy mennyi jó tulajdonsággal rendelkezik. Miután megismertük értékeinket, hasznosítsuk azokat! 
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A népszerű szangvinikus személyiség 
Nyílt  Beszédes Derűlátó 

 
Erősségek 

 
A NÉPSZERŰ SZANGVINIKUS ÉRZELMEI 
Vonzó személyiség 
Beszédes, jó mesemondó 
A társaság lelke 
Jó humorérzékű 
Emlékszik a színekre 
Igényli a testi érintkezést 
Érzelmeit kinyilvánítja 
Hamar lelkesedik 
Derűs és vidám 
Kíváncsi 
Nem fél a szerepléstől 
Csupa naiv ártatlanság 
A mában él 
Hullámzó kedélyű 
Őszinte 
Örök gyerek 
 
A NÉPSZERŰ SZANGVINIKUS MINT SZÜLŐ 
Derűssé teszi otthonát 
Gyerekeinek barátai kedvelik 
A csapásokat humorrá oldja 
Igazi porondmester 

A NÉPSZERŰ SZANGVINIKUS A MUNKÁBAN 
Önként vállalja a feladatokat 
Új tevékenységeket eszel ki 
Kívülről nagyszerűnek látszik 
Színes, alkotó egyéniség 
Lelkes és energikus 
Robbanékony 
Másokat is csatlakozásra ösztönöz 
Elbűvöli, munkára "csábítja" a többieket 
 
A NÉPSZERŰ SZANGVINIKUS MINT BARÁT 
Könnyen barátkozik 
Szereti az embereket 
Imádja a hízelgést 
Izgalmasnak tűnik 
Mások irigylik 
Nem haragtartó 
Gyorsan bocsánatot kér 
Megelőzi az unalmat 
Kedveli a spontán tevékenységet 
 

 

 
A tökéletes melankolikus személyiség 

Befelé forduló Gondolkodó Borúlátó 
 

Erősségek 
 

A TÖKÉLETES MELANKOLIKUS ÉRZELMEI 
Mély és átgondolt 
Elemző 
Komoly és céltudatos 
Zsenijelölt 
Tehetséges és alkotó szellem 
Zenei vagy képzőművész hajlamú 
Költői és filozofikus 
Fogékony a szépre 
Érzékenyen figyeli a többieket 
Önfeláldozó 
Lelkiismeretes 
Idealista 
 
A TÖKÉLETES MELANKOLIKUS MINT SZÜLŐ 
Magas mércét állít 
Mindenben tökéleteset követel 
Rendben tartja a lakást 
Állandóan figyelemmel kíséri gyermekeit 
Saját akaratát aláveti másokénak 
Támogatja a tehetséget és a tudásvágyat 
 
 
 
 
 

A TÖKÉLETES MELANKOLIKUS A MUNKÁBAN 
Tervszerű 
Tökéletességre törekszik, sokat követel 
Ügyel a részletekre 
Kitartó és alapos 
Rendezett és szervezett 
Tiszta, ápolt 
Takarékos 
Észreveszi a gondokat 
Találékony megoldásokat eszel ki 
Végigcsinálja, amibe belekezdett 
Kedveli a listákat, táblázatokat, adatokat, 
grafikonokat 
 
A TÖKÉLETES MELANKOLIKUS MINT BARÁT 
Óvatosan barátkozik 
Szívesen marad a háttérben 
Nem vonja magára a figyelmet 
Hűséges és elkötelezett 
Meghallgatja a panaszokat 
Képes megoldani mások bajait 
A szívén viseli a többi ember sorsát 
A részvéttől könnyekig meghatódik 
Eszményi társat keres 
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Az erőteljes kolerikus személyiség 
Nyílt  Cselekvő Derűlátó 

 
Erősségek 

 
 
AZ ERŐTELJES KOLERIKUS ÉRZELMEI 
Született vezető 
Dinamikus és aktív 
A változás a lételeme 
Nem tűri a hibát 
Határozott és erős akaratú 
Szenvtelen 
Nem veszíti el a bátorságát 
Független és önellátó 
Csupa magabiztosság 
Bármit képes irányítani 
 
AZ ERŐTELJES KOLERIKUS MINT SZÜLŐ 
Erősen tartja a gyeplőt 
Célokat tűz ki 
Cselekvésre ösztönzi családját 
Tudja a helyes választ 
Megszervezi a háztartást 
 

 
AZ ERŐTELJES KOLERIKUS A MUNKÁBAN 
Céltudatos 
Átlátja a teljes képet 
Jó szervező 
Gyakorlatias megoldásokra törekszik 
Gyorsan cselekvésbe lendül 
Kiosztja a feladatokat 
Ragaszkodik az eredményekhez 
Meghatározza a célokat 
Aktivitásra serkent 
Az akadályok fokozzák a lelkesedését 
 
AZ ERŐTELJES KOLERIKUS MINT BARÁT 
Nem nagyon igényli a barátokat 
Szívesen végez csapatmunkát 
Vezet és szervez 
Rendszerint igaza van 
Vészhelyzetekben kitűnik helytállásával 

 
 
 

A békés flegmatikus személyiség 
Befelé forduló Megfigyelő Borúlátó 

 
Erősségek 

 
 
A BÉKÉS FLEGMATIKUS ÉRZELMEI 
Visszafogott egyéniség 
Könnyed és laza 
Nyugodt, higgadt és összeszedett 
Türelmes, kiegyensúlyozott 
Következetes életvitelű 
Halk, de eszes 
Együttérző és jóságos 
Elrejti érzelmeit 
Készséggel kiegyezik az élettel 
Sokoldalú 
 
A BÉKÉS FLEGMATIKUS MINT SZÜLŐ 
Jó szülő 
Szakít időt gyermekeire 
Nem siet 
Jót-rosszat együtt fogad el 
Nem könnyű kihozni a sodrából 
 

 
A BÉKÉS FLEGMATIKUS A MUNKÁBAN 
Szorgalmas és hozzáértő 
Békés és barátságos 
Van érzéke a kormányzáshoz 
Áthidalja a nézeteltéréseket 
Kerüli az összetűzéseket 
Jól viseli a terhelést 
Megtalálja a könnyű megoldást 
 
A BÉKÉS FLEGMATIKUS MINT BARÁT 
Könnyű kijönni vele 
Kedves, jó társaság 
Nem bántó 
Figyelmes hallgatóság 
Fanyar humorú 
Élvezettel figyel másokat 
Sok a barátja 
Van benne részvét és törődés 

 
 
 
Az egyes személyiségtípusokról további részletek olvashatók Florence és Marita Littauer A 

személyiség rejtélye című könyvében (Revell, 1992). 
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Harmadik fejezet 
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. 
A népszerű szangvinikus napsütést varázsol a házba. Imádja az élet tündérmeséit, és boldogan 

akar élni, míg meg nem hal. A tipikus népszerű szangvinikus 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. Derűlátó és társaságkedvelő. 

Egyszer éppen az autópályán vezettem, amikor figyelmemet megragadta az út menti rézsűt 
beborító virágszőnyeg. 

- Nézd, mennyi százszorszép! - lelkendeztem Fred fiamnak. 
Őt azonban más fából faragták, és az ablakon kitekintve, pillantása egy nagy csomó gyomra esett. 
- Igen, csak ne lenne úgy elgazosodva minden! - sóhajtotta, majd láthatóan eltűnődött. - Mondd, 

anya, miért van az, hogy te mindig a virágokat látod, én meg a gazt veszem észre? - tette hozzá. 
Igen, a népszerű szangvinikus szeme a virágokon akad meg. Mindig a legjobbat keresi. 
 

A népszerű szangvinikus gyermek 
Minthogy a személyiségvonások velünk születettek, egyéniségünk egészen korán kezd 

megmutatkozni. A népszerű szangvinikusok játék és vidámság iránti igénye lényükből fakad, már 
kiskoruktól fogva derűsek és kíváncsiak. Az ilyen kisbaba eljátszik bármivel, ami a kezébe kerül, 
nevet, gőgicsél, és imád emberek között lenni. 

Marita lányom népszerű szangvinikus, ragyogó humorérzéke születésétől a sajátja. Csillogó, tágra 
nyitott szeme az első perctől fürkészi a világot. Nemrégiben sorba raktuk a csecsemő- s iskoláskori 
fényképeit, és tekintetében mindegyiken az a huncutság tükröződött, amely annyiszor bajba sodorta, 
de ami miatt olyan öröm volt vele élni. A szája soha be nem állt, és mindenben alkotó tehetséget árult 
el. Mindent színesre firkált, amit ért, a falat sem kivéve. Amikor elköltöztünk Connecticutból, szerettem 
volna magammal hozni az alagsori falat, rajta Marita kis kék tenyérlenyomataival, amelyek a padlóra 
borított festékesdoboz emlékét őrizték. A lányom ma író, publicista és ragyogó szónok. 

 
Vonzó személyiség 

A népszerű szangvinikusok talán nem rendelkeznek több tehetséggel és adottsággal, mint mások, 
viszont mindig vidámabbnak látszanak. Pezsgő egyéniségük és természetes kisugárzásuk köréjük 
vonzza az embereket. A népszerű szangvinikus gyereket csapatostul követik a kis rajongók, akik nem 
akarnak kimaradni a lényegből. Marita körül is mindig zajlott az élet. Mialatt mások játékautót 
tologattak, ő egész várost épített a domboldalon. Barátai az ő irányítása alatt utcákat és házhelyeket 
alakítottak ki. A lányom első épülete egy játékpénzzel ellátott bank volt. Aki játszani akart, annak egy 
igazi dollárt kellett beadnia, cserébe részesedést szerzett a bankban, és játékpénzt kapott. Marita a 
dollárokon műanyag építőkockákat és más felszerelést vásárolt, ezeket eladta a többieknek, hogy 
felépíthessék a házukat. Mindegyik teleknek más-más árat szabott, a fekvésétől függően, a legtöbbet 
fizetők kapták a legjobb házhelyeket. 

A gyerekek folyton a domboldalunkon nyüzsögtek. Én nem is tudtam, hogy valódi pénzről is szó 
van, amíg az ötéves Freddie el nem akart adni nekem egy csokor mezei virágot, hogy elég pénze 
legyen "beszállni". Dimbesdombos környéken laktunk, bármelyik gyerkőc ingyen foglalhatott volna 
magának egy egész játékvárosnyi helyet, de Marita kijelentette, hogy ez a halom "elsőrendű ingatlan", 
tehát fel sem merült, hogy máshol építkezzenek. 

A népszerű szangvinikusok felcseperedvén is számos követőre találnak. Szurkolásban ők a 
hangadók, az iskolai mérkőzéseken csapakapitányok, általában őket tartják sikeresnek. 
Munkahelyükön is a figyelem homlokterébe kerülnek, emelik a társasági összejövetelek fényét, 
karácsonyra feldíszítik az irodát. Izgalmassá teszik a szürke hétköznapokat. 

A népszerű szangvinikus anya otthona csupa móka, valósággal elbűvöli mások gyermekeit is. Az 
ilyen egyéniség annál sziporkázóbb, minél nagyobb a közönsége, úgyhogy hajlamos képességei 
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legjavát a megfelelő hallgatóságnak fenntartani. Egy egész kölyökcsapatnak minden valószínűség 
szerint sokkal izgalmasabban meséli el ugyanazt a történetet, mint a saját kicsinyeinek. 

Valamelyik tanfolyamomon ismertem meg azt a Mary Alice nevű lányt, aki elmondta, hogyan lett a 
környék - sőt az egész város - szenzációja, amikor rájött, hogy ötvenkét dollárért lehet kapni négyszáz 
léggömböt és egy héliumpalackot. A gyerekeinek születésnapi zsúrt rendezett, amelyen minden kis 
vendég megtölthetett és a levegőbe ereszthetett pár lufit. Végül négyszáz színes ballon lebegett 
Downey felett, és a városban egy ideig másról sem lehetett hallani. 

A népszerű szangvinikus izgalmas elgondolásai néha túllőnek a célon. Egy ötletdús anyuka 
mesélte, mennyire kedvelték a környékbeli gyerekek, mert mindig kitalált valamit. Egy ízben minden 
arra járó kicsinek elújságolta, hogy elefántok vannak a kertben, úgyhogy ajánlatos elrejtőzni. Egyszer 
csak csengettek, mire az asszony a bejárathoz kúszott. Az ajtóban egy kislány állt, aki nem értette, 
miért kell négykézláb mászni. 

- Hát azért, mert a kert tele van elefántokkal, és nem szeretném, ha észrevennének. Jobban 
teszed, ha te is lebuksz. 

A kis vendégek megszeppenve bújtak össze, az anyuka pedig időről időre az ablakhoz óvakodott, 
és kilesett az "ormányosokra". Öt óra körül aztán bejelentette: 

- Végre továbbálltak, most már nyugodtan hazamehettek. 
Később megtudta, hogy az egyik kislány otthon így számolt be a történtekről: 
- Smith néni kertjében annyi elefánt volt, hogy egész délután kúszva közlekedett a házban. 
Az édesanyja persze jól megbüntette a "hazudozásért". 
A népszerű szangvinikusoknak nem árt tehát vigyázni, nehogy a móka és a játék nem kívánt 

következményekre vezessen. 
 

Beszédes, jó mesemondó 
A legegyszerűbben úgy fedezhetjük fel a népszerű szangvinikusokat, ha megfigyeljük, hogy egy 

társaságban ki a leghangosabb, ki fecseg szinte állandóan. Mások is szeretnek beszélni, de a 
népszerű szangvinikus igazi mesemondó. 

Még a connecticuti New Havenben laktunk, amikor a város hétszintes parkolóházat építtetett. A 
szürke betonmonstrum úgy festett, mint valami fegyintézet. Karácsony előtt való nap ott állítottam le a 
kocsit, azután elindultam bevásárolni. A népszerű szangvinikusok kevéssé lényegretörő gondolkodása 
gyenge emlékezőtehetséggel párosul, így nehezen találnak meg elhagyott dolgokat, például az 
autójukat. Pontosan ez történt, miután kiléptem az áruházból, rájöttem, hogy fogalmam sincs, hol 
hagytam a kocsimat. 

A népszerű szangvinikus nők előnye, hogy olyan gyámoltalan látványt tudnak nyújtani, amely 
azonnal közfigyelmet ébreszt. Egyéniségemhez híven földbe gyökerezett lábbal meredtem a 
hétemeletes betonerődre, s azon töprengtem, hol kezdjem a keresgélést. Egy csomagokkal 
megrakodott, jóképű fiatalember járt arra, és tanácstalanságomat látva, megkérdezte: 

- Mi a baj, jóasszony? 
- Nem emlékszem, hol hagytam a kocsimat. 
- Milyen autó volt? 
- Hát éppen ez az, hogy nem tudom. 
- Nem ismeri a saját kocsiját? - hitetlenkedett az úriember. 
- Az a helyzet, hogy két autónk van, és kiment a fejemből, ma melyikkel jöttem ide. 
- Mutassa a slusszkulcsot, majd én leszűkítem a kört! 
- ajánlotta megmentőm egy percnyi gondolkodás után. Nem kis dolgot kért. Lepakoltam az összes 

ajándékot, és a táskám egész tartalmát kiborftottam a járdára, míg végül megleltem a két 
kulcscsomót. Addigra egy másik férfi is odakeveredett. 

- Úristen, mi történt? - kérdezte, látva, hogy az aszfalton térdepelek. 
- Ez az asszony elveszítette a kocsiját a parkolóházban. 
- Milyen autó volt? - hangzott el másodszor is a kérdés. 
- Azt nem tudja. 
- Nem tudja? Akkor meg hogy találjuk meg? 
- Vagy egy sárga, vászontetős kocsi fekete üléshuzattal és piros dísztárcsákkal, vagy egy nagy 

sötétkék autó, színben hozzá illő velúr ülésekkel. 
Döbbenten rázták a fejüket, azután felkapták a csomagjaimat, és elindultunk, hogy bejárjuk a hét 

emeletet. Közben más jótét lelkek is csatlakoztak hozzánk. Mire megtaláltuk a vászontetős, sárga 
járgányt, amelyen rendszám gyanánt "JAJ FLO" felirat díszelgett, úgy összemelegedtünk újdonsült 
ismerőseimmel, hogy legszívesebben klubot alakítottam volna a saját elnökletem alatt. 
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Hazasiettem, otthon aztán töviről hegyire elmeséltem Frednek az izgalmas garázsexpedíció 
történetét. Tizenöt gyönyörű percen át tartott az élménybeszámoló, s amikor befejeztem, valami 
ilyesfélére számítottam: 

- Istenem, de szép, hogy ennyi ember segített az én édes kicsi feleségemnek! 
Hát nem. A férjem ünnepélyes komolysággal megcsóválta a fejét, és felsóhajtott: 
- Nem is értem, hogy vehettem féleségül olyan ostoba nőt, aki elhagyja a kocsiját a hétemeletes 

parkolóházban. 
Így aztán megtanultam, hogy jobb, ha megtartom a történeteimet azoknak, akik tudják értékelni a 

humoromat. 
 

A társaság lelke 
A népszerű szangvinikus ég a vágytól, hogy a figyelem középpontjába kerüljön, és adottságai, 

valamint színes történetei révén a társaság kedvencévé válik. Amikor Ron öcsém beszédtanára 
voltam a középiskolában, megtanítottam egy furfangos módszerre. Időszerű kérdéseket, eseményeket 
hoztam szóba, neki pedig a témához illő, szellemes bemondásokat kellett rögtönöznie. 

Ha később a társaságban felmerült az adott téma, máris ontottuk a "spontán" sziporkákat. Miután 
tehetségünknek híre ment (a titkunknak persze nem), a városbeliek könyörögtek - még fizettek is -, 
hogy vegyünk részt a partijaikon. 

A Los Angeles Timesban olvastam "Béreljen partivendéget!" címmel egy cikket olyan elbűvölő és 
lenyűgözően szellemes illetőkről, akik fizetség fejében biztosítják a társasági összejövetelek jó 
hangulatát. Micsoda testhezálló foglalkozás a népszerű szangvinikusoknak: pénzt kapni azért, hogy 
minden este társaságba járjanak! 

Aki nem engedheti meg magának azt a fényűzést, hogy fizetett mókamestereket alkalmazzon, az 
keressen ilyen egyéniségeket a saját környezetében, és minden alkalommal hívjon meg legalább 
kettőt! Vigyázat, nehogy egymás mellé ültesse őket, különben a többiek kirekesztve érzik magukat. Az 
asztal két végén legyen a helyük, így nemcsak egymást mulattatják egész este. 

 
Emlékszik a színekre 

A népszerű szangvinikusoknak nem erős oldala a nevek, időpontok, helyek és tények 
megjegyzése, az élet színgazdag részleteit viszont páratlan tehetséggel képesek észben tartani. 
Meglehet, a szónoklat lényegét elfelejtik, de pontosan fel tudják idézni, hogy a beszélő lila ruhát viselt, 
díszként pávatollakkal és félholddal. Az kihull az agyukból, hogy templomban vagy 
hangversenyteremben hallották a kórust, de részletekbe menően leírják a karvezető hölgyet, aki épp 
elfelejtett kombinét venni, s a lámpafényben féloldalt állva szinte meztelennek látszott. 

Ami engem illet, sohasem volt híres a névmemóriám, de könnyen megragadnak az olyan érdekes 
dolgok, mint például az emberek foglalkozása. Amikor Lauren lányunk bakfiskorba ért, és egymás 
után mutatta be a barátait, eredeti megoldást találtam ki a fiúk nevének megjegyzésére. A 
keresztnevüket megtoldottam a szakmájukkal. 

Az egész egy bizonyos Daviddel kezdődött, aki kerékpárüzletet vezetett, és szörnyű hosszú 
családnévvel dicsekedhetett. Máig sem bírom ezt kiejteni, de annyi biztos, hogy "z" volt a közepén. 
Magamban mindenesetre Bicaj Davidnek hívtam, így különböztettem meg Kamera Davidtől, a 
fényképésztől. Röpcsi Dee pilótaként dolgozott egy légitársaságnál, akárcsak Hadnagy Hugh (de ő 
egy másik "cégnél", hogy melyiknél, azt nem nehéz kitalálni). Zsilip Bobbie a vízműveknél állt 
alkalmazásban, Kamat Kevin egy bankban, Segély Sean pedig éppen sehol. Lauren végül Peták 
Pete-hez, egy éremgyűjtőhöz ment férjhez, aki azóta a kettőjük pénzét gyűjtögeti. 

Maritánál folytattam a bevált módszert Főzelék Frankkel, a zöldségessel. Azután jött Rendőr Richie, 
majd Kence Ken, a festéküzem tulajdonosa, meg Pénzes Paul, aki jól állt anyagilag. 

Csak egy népszerű szangvinikusnak juthat eszébe, hogy gyenge memóriájára családi hagyományt 
alapozzon. 

 
Igényli a testi érintkezést 

A népszerű szangvinikus gyengéd és érzelemgazdag lélek, ezért előszeretettel ölelgeti, simogatja, 
lapogatja, esetleg csókkal üdvözli barátait. Az effajta kontaktust annyira természetesnek találja, hogy 
fel sem tűnik neki, amikor a tökéletes melankolikus legszívesebben a sarokba menekülne kitárt karja 
elől. 

Marita lányom népszerű szangvinikus, akárcsak jómagam, így szívesen megöleljük egymást. Mivel 
együtt dolgozunk, a munkánk sem választ el, élvezzük is az állandó együttlétet. Egy alkalommal 
Marita az egyik barátjával ebédelt, majd vásárolni ment. Valamiért én is beugrottam a közeli áruházba, 
s az illatszerosztályon megláttam a lányomat. Önkéntelenül odakiáltottam neki: 

- Marita, kicsikém! 
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- Tyúkanyó! - rohant felém Marita, s a púderosdobozok fölött egymásba csimpaszkodtunk. 
Az eladónő a döbbenettől némán figyelte a jelenetet. 
- Az édesanyám - magyarázta neki Marita. 
- Sejtettem - közölte a kisasszony. - Bizonyára rég nem látták egymást? 
- Pár órája - feleltük egyszerre. 
- Vagy úgy - lepődött meg még jobban a hölgy. - Azt hittem, legalább egy éve. 
A népszerű szangvinikus nemcsak a túláradó érzelmek miatt keresi a testi érintkezést, hanem 

sokszor azért is, mert így akarja biztosítani hallgatósága figyelmét. Semmi sem érinthetné 
érzékenyebben, mintha elveszítené beszélgetőpartnere érdeklődését, mielőtt a csattanóhoz érne. 

 
Nem fél a szerepléstől 

Amint kezdjük megismerni a személyiségtípusokat, így szerzett tudásunkat az élet minden területén 
kamatoztathatjuk. Ha megfelelően élünk vele, sok tévedéstől óvjuk meg magunkat, és jó érzékkel 
visszük az embereket a megfelelő helyre. A népszerű szangvinikus veleszületett drámai érzéke és 
magnetikus vonzereje révén a reflektorfénybe, a kamerák elé kívánkozik. Irtózik az unalomtól, és 
felpezsdíti a kedvetlen társaságot. 

Az ilyen alkatú ember kiválóan alkalmas rendezvények megnyitására, vendégfogadásra, 
hotelportásnak, házigazdának, szertartásmesternek és klubvezetőnek. Derűt és lelkesedést lop a 
legkomorabb szívekbe is. Csak megfelelő közönséget kapjon, és egy valóságos előadást rendez. 

 
Csupa naiv ártatlanság 

A népszerű szangvinikus személyiség tágra nyílt szeme örökös ártatlanságot tükröz. 
Jóhiszeműségét és gyermeki egyszerűségét idős koráig megőrzi. Nem ostobább a más 
vérmérsékletűeknél, néha csak annak látszik. 

Az én Patti barátnőm tökéletes példa erre. Barna őzikeszemét még hatalmas műszempillával is 
kiemeli. Szinte úgy fest, mintha napernyő alól nézne ki. Bármit mond neki az ember, megrebbenti az 
"ellenzőit", és kijelenti: 

- Nahát, ki hitte volna! 
A férjem egyszer azt kérdezte tőlem: 
- Te, mondd, ez a Patti soha semmiről nem hallott? 
A népszerű szangvinikus számára minden gondolat új. 
 

Hamar lelkesedik 
A népszerű szangvinikus ember nem rejti véka alá az érzelmeit, derűlátó, és hamar lelkesedik 

Szinte bármi iránt. Mindenfajta tevékenységbe bevonható, s akárhová kész velünk jönni. Folyton aktív, 
izeg-mozog, ugrál, hadonászik. 

Ismerek egy szangvinikus lelkipásztort, aki a prédikáció alatt teljesen tűzbe jön. Egyik kezében a 
bibliáját tartja, így csak a másikkal tud gesztikulálni, s ettől annyira gátolva érzi magát, hogy hol 
lábujjhegyre áll, hol visszaereszkedik a sarkára, a megfelelő pillanatokban pedig fél lábbal toppantva 
ad nyomatékot szavainak. Akit a beszéde nem ragadna magával, azt a látvány fogja lenyűgözni, 
hiszen a tisztelendő a nagy mocorgás közepette sem veszíti el az egyensúlyát. 

Egy lány ekképp írta le szangvinikus családját: 
- Nálunk még a vízcsapból is érzelem folyt! Connie barátnőm több szépségszalon tulajdonosa. 

Saját elmondása szerint igyekszik szangvinikus fodrászokat alkalmazni, mert csak az ilyenek képesek 
derűs lélekkel végighallgatni a nyomasztó gondokat, amelyeket a vendégeik naphosszat ecsetelnek. 
"Igaz, hogy a munkaidő végére a székük körül teljes a felfordulás, a hajcsavarók szanaszét szórva, s 
egymástól kérnek kölcsön fésűt, mert a sajátjukat nem találják. Viszont bírják az iramot nap nap után, 
esténként pedig jön a takarítónő, és mindent rendbe tesz." 

A "rendkívüli" szót bizonyosan a szangvinikusok kedvéért találták ki. A rend semmiképpen nem 
jellemző rájuk, minden szavuk és gondolatuk a leghatározottabban kívül áll a megszokott dolgok 
körén. Miss Röfi a Muppet Show-ból jellegzetesen szangvinikus okoskodással állapította meg, hogy a 
túl sok soha nem elég. 

 
Kíváncsi 

A népszerű szangvinikust minden érdekli, a világért sem mulasztana el valamit. Ha társaságban 
beszélgetésbe merülve, hirtelen a nevét hallja a helyiség túlsó sarkából, megáll a mondat közepén, és 
a hang irányába fordul. 

Néha olyan, mint a rádiókészülék, amelyen ide-oda csavargatják az állomáskeresőt. Gondolatai 
gyorsan csaponganak egyik beszélgetésről a másikra, nehogy kimaradjon valamiből. 
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Mindig mindenről tudni akar. Megőrjítik a titkok. Feltúrja a lakást az eldugott karácsonyi ajándékok 
után, előre kitalálja a meglepetéseket. 

Nagyon izgatja minden olyasmi is, amihez (még) nem ért. Egy nőismerősöm újrazsindelyeztette a 
tetőt, és mivel elképzelni sem tudta, hogy csinálják az ilyesmit, felmászott a tetőre. Képzelem, 
mekkora szemeket meresztettek a munkások, amikor a háziasszony megjelent a létra tetején, és 
kapaszkodni kezdett a tetőre. Megpróbálták eltéríteni a szándékától, nehogy leessen, de ő 
mindenáron meg akarta ismerni a tetőfedés fortélyait. Erre odasegítették a kéményhez, arra leült, és 
onnan figyelt. Kérdezősködött, lelkesen hadonászott, mígnem egyszer csak hátrahajolt, elveszítette az 
egyensúlyát, és becsúszott a kéménybe. Segítségért kiabált, az emberek odamásztak, hogy 
kimentsék. Négyen tudták kiemelni a kezénél-lábánál fogva. 

Az egész hátát lehorzsolta a téglákon, a fehér nadrágja tiszta korom lett. Mikor a munkások 
letámogatták a létrán, az egyikük megjegyezte: 

- Ezt a Mary Poppins-műsort most már tessék abbahagyni! 
 

Örök gyerek 
A népszerű szangvinikusok részben azért maradnak gyerekesek, mert olyan imádnivalóak voltak 

kicsinek. Majomszeretettel csüngtek szüleiken és tanáraikon, és nem akarnak kikerülni a figyelem 
középpontjából. Másfelől nem is nagyon volt kedvük felnőni. A más vérmérsékletűek alig várják, hogy 
kikecmeregjenek a gyerekkorból, a szangvinikusoknak annál jobban tetszik a csillogó mesevilág. A 
kislányok Hamupipőkék, a kisfiúk szőke hercegek. Ki hallott még olyat, hogy egy szőke herceg 
dolgozni járjon? Fehér ménjén vágtat az alkonyatban, de sohasem a munkaközvetítőbe igyekszik. 

A felnőttkor felelősséggel jár, ám a népszerű szangvinikus inkább a kényelmes gyermekkort 
választaná, amíg csak lehetséges. 

 
Önként vállalja a feladatokat 

Minthogy a népszerű szangvinikus segítőkész és közkedveltségre törekszik, a következményekkel 
nem törődve, bármit elvállal. 

Egy esti összejövetelen Linda és Vonice pótmamagondokról beszélgetett. Az ötgyermekes Linda 
olyan személyt keresett, aki egész éjszaka vigyázna a kicsikre. 

- Ne izgulj, Lindám - nyugtatgatta a barátnője -, majd mi találunk neked valakit. 
Amikor az alkalom már közelgett, a családanya felhívta Vonice-t, hogy megtudja, mit intézett, de 

hiába kereste, ugyanis egy hónapra külföldre utazott. 
Ne számítsunk a népszerű szangvinikus ígéreteire, mert hajlamos megfeledkezni arról, amit 

elvállalt. 
Egy este a férjemmel New Yorkban tartottunk előadást a vérmérsékleti típusokról és éppen arról 

beszéltem, hogy a szangvinikus ember nem tartja észben a vállalásait. 
- Ha például - magyaráztam a csoportnak - ma este egy szangvinikus társuk vállalta volna magára 

a kávéfőzést, meglehet, hogy be se dugta volna a főzőt. 
Ebben a pillanatban egy ennivaló, csillogó szemű leányka az első sorban felsikított, végigrohant az 

előadótermen, és eltűnt a konyha irányába. Igen, népszerű szangvinikus volt, és ő vállalta aznap, 
hogy kávét főz nekünk, de teljesen kiment a fejéből. Így kávé nélkül maradtunk. A népszerű 
szangvinikusok készséggel jelentkeznek mindenfélére, s a jóakarat nem is hiányzik belőlük, ám aki 
kávét akar, jobban teszi, ha megfőzi magának! 

 
Színes, alkotó egyéniség 

A népszerű szangvinikus mindig izgalmas és eredeti ötleteket eszel ki. Alkotó szelleme nap mint 
nap újabb erőpróbákra vágyik. A szülői munkaközösségben ő az, aki előáll az elképzeléseivel, 
kigondolja, hogy lehetne feldíszíteni a termet a klubdélutánra, egyedülálló és izgalmas témákat vet fel. 

Lauren lányom második osztályos korában megemlítette a tanító nénijének, hogy "az én anyukám 
mindig olyan különleges dolgokat talál ki a zsúrokra", mire rögtön megválasztottak klubfelelősnek. 
Első jelentősebb feladatként az álarcosbál megszervezését kaptam. Lauren nem győzött emlékeztetni, 
hogy az iskolában valami egészen rendkívülit ígért. 

Gyermeki bizalma felébresztette alkotó fantáziámat, ezért olyan maszkabált terveztem, amelyet a 
másodikosok életük végéig nem felejtenek el. A lányom ajakbiggyesztve emlegette azokat az 
édesanyákat, akik ilyen alkalmakkor bolti málnaszörpöt meg műanyag poharakat hoznak, úgyhogy én 
már ki is gondoltam, hogy házi készítésű narancskoktéllal rukkolok elő. Lelki szemeim előtt megjelent 
a hatalmas üvegtál, körülötte pici bóléspoharakkal, a koktél tetején jégkarika úszik, belefagyasztott 
gyümölcsdarabokkal. 

Elérkezett a nagy nap. A cukrásznál huszonnyolc minitortát rendeltem, a tetejükön aranyos fekete 
macskával, gondoskodtam az eseményhez illő szalvétákról, és papírcsákót vettem minden gyereknek. 
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Tíz liter narancskoktélt kevertem, és az egészet egy nyitott műanyag vödörbe töltöttem, mert ebbe a 
jégkarika is belefért. Mindent szépen elrendeztem a kocsi padlóján, egyik oldalra a süteményeket, a 
másikra az innivalót. 

Vérmérsékletemhez híven természetesen időzavarba kerültem, úgyhogy gyorsan magamra kaptam 
a narancsszínű ruhát, amelyet külön erre az alkalomra varrtam, és sietve kitolattam a kocsibejáróról. 
Éppen kikanyarodtam az utcára, amikor arra száguldott egy másik autó. Beletapostam a fékbe. A 
loccsanás hallatán azonnal tudtam, hogy az én klubdélutánomnak befellegzett. Rosszat sejtve lestem 
hátra. Narancsszínű óceán tárult a szemem elé, hullámain huszonnyolc marcipáncica küzdött az 
életéért. 

Elkésve és maszatosan estem be az iskolába, néhány üveg málnaszörp meg egy doboz nápolyi 
kíséretében, a jégkarikát jobb híján a kezemben hoztam. Lauren végigsírta a napot, és többet nem is 
kértek fel ilyesmire! 

A népszerű szangvinikusok ontják magukból a ragyogó, eredeti ötleteket, de nem árt, ha józanabb 
barátaik segédkeznek a kivitelezésben. 

 
Serkent és elbűvöl másokat 

Mivel a népszerű szangvinikusokba bőven buzog az energia és a lelkesedés, vonzó példájuk 
másokat is megihlet. Harry Truman mondta egyszer, hogy vezetőnek lenni annyit tesz, mint másokat 
úgy munkára ösztönözni, hogy örömüket leljék benne. 

Megállapítása tökéletesen illik a népszerű szangvinikusokra, és jól jellemzi kifinomult vezetési 
stílusukat. A hatékony szangvinikus vezető megszüli a gondolatokat, és személyes varázsával veszi 
rá a többieket, hogy eredményesen megvalósítsák azokat. Ha a népszerű szangvinikus magába néz, 
ráeszmélhet, hogy az indításhoz jól ért, de a befejezéshez másokra van szüksége. 

A szangvinikus politikusok olyan adottsággal bírnak, melynek révén bizalmat ébresztenek 
választóikban, s azok elvégzik a munkát. Az igazán agyafúrt népszerű szangvinikusok odáig fejlesztik 
a dolgot, hogy híveik könyörögnek nekik a feladatokért. Az én Ron öcsém kicsi korától ismeri ezt a 
trükköt, és magam is jóval azelőtt rájöttem erre a képességre, hogy a vérmérsékleti típusokról 
hallottam volna. Éles eszét és kedvességét kihasználva, mindent megtett, hogy kibújjon a munka alól. 
A koreai háború idején jelentkezett a hadseregbe, s egy hatalmas csapatszállító hajón indult a 
tengerentúlra. Este, miután elhagyták San Franciscót, a következőt hallotta a hangosbeszélőn: 

- Holnap reggel sorakozó a fedélzeten. Mindenki megkapja a feladatát az út hátralevő részére. 
A népszerű szangvinikus mindenáron elkerüli a munkát, tehát Ron is spekulálni kezdett, miként 

maradhatna ki a fedélzetsúrolásból. Másnap reggel írótáblával és tollal a kezében jelent meg a 
fedélzeten, odaállt a munkát kiosztó őrmester mellé, és szorgalmasan jegyezgetett, miközben a 
tiszthelyettes mindenkit ellátott tennivalóval. 

- Maguk tizen latrinát takarítanak, maguk huszan mázolnak. 
Miután Ron kivételével valamennyi katona megkapta a feladatát, az őrmester megkockáztatta a 

kérdést. 
- Maga mit csinál itt? 
- Én szervezem a "Ki mit tud?"-ot - felelte meggyőzően az öcsém. 
- Nem is tudtam, hogy olyat is terveznek - lepődött meg a hadfi. 
- De mennyire! - bizonygatta Ron. - A partraszállás előtti este óriási műsort adunk. Egész úton ezt 

készítem elő. Megjegyzem, őrmester úr, remekül elosztotta a munkát. Még látjuk egymást. 
A dicsérő megjegyzés után nekilátott a fáradhatatlan semmittevéssel töltött két hétnek. A fedélzeten 

sétálgatva érdeklődött a festést javítgató katonáknál, van-e valami művészi tehetségük. Meglepő 
módon a parton botfülű férfiak a vízen énekessé léptek elő, Ron pedig fölírta a szereplők nevét a 
listájára. Az utolsó délután mindenkit összegyűjtött a próbára, maga pedig tréfás kísérőszöveget 
fabrikált. Az esti előadáson valamennyi katona nagy élvezettel vett részt. Senkinek sem jutott eszébe 
Ron megbízatását kétségbe vonni, s a műsor az egyhangú hajóút vidám fénypontjává vált. Néhány 
hét múlva az öcsém dicsérő oklevelet kapott, amely szerint elismerésre méltó módon fokozta a 
csapatok harci szellemét. Csak egy népszerű szangvinikus lehet képes arra, hogy két hétig üljön ölbe 
tett kézzel, és még babérokat is szerezzen vele. 

 
Könnyen barátkozik 

A népszerű szangvinikus szemében senki sem idegen, hiszen a találkozás pillanatától fogva 
mindenkit barátnak tekint. Míg más még tétovázik vagy a háttérbe húzódik, a népszerű szangvinikus 
beszélgetést kezdeményez bárkivel. A pénztárnál sorban állva mindig szóba elegyedem egy másik 
vásárlóval. Elég egy pillantást vetnem a kosarába, és már találtam is témát. 

Egy alkalommal az én tökéletes melankolikus kamaszfiammal vártunk a sorunkra, amikor 
észrevettem, hogy az előttünk álló hölgy rengeteg kenyeret cipel. Szokatlannak tűnt ez a nagy 
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mennyiség, így hát firtatni kezdtem, hová a sok vekni. Az asszony elmondta, hogy gyülekezeti 
vacsorára készül, és őt bízták meg a kenyérbeszerzéssel. Érdeklődtem, milyen egyház tagja, azután 
elmélyült eszmecserét folytattunk hitelméleti kérdésekről. Mindketten igen hasznosnak találtuk az 
együtt töltött időt, és barátokként vettünk búcsút egymástól. 

A kocsiban hazafelé tartva, Fred fiam megszólalt: 
- Olyan ciki volt veled a boltban, anyu! 
- Ezt meg hogy értsem? - bámultam rá tágra nyitott szemmel. 
- Szegény nénit kifaggattad, hogy minek neki annyi kenyér. Mi közünk ahhoz, hogy ki mennyi 

kenyeret vesz? Többet nem megyek veled vásárolni! 
A népszerű szangvinikus értéknek tartja saját barátságos természetét, ám a más vérmérsékletűek 

ezzel nem feltétlenül értenek egyet. 
Egyszer étteremben vacsoráztunk egy ismerős házaspárral amikor kimentem a toalettre. Kézmosás 

közben figyelmes lettem egy fiatal lányra, aki a műanyag padon gubbasztott. 
- Csak nincs valami baj? - kérdeztem. 
Szegény teremtés nagyot sóhajtott, és zokogásban tört ki, úgyhogy leültem mellé. Elmondta, hogy 

friss házasok, és veszekedtek a férjével. Átgondoltam a problémát, kiokosítottam, miként kérhet 
elnézést a viselkedéséért, azután visszaküldtem a párjához. Miután visszatértem az asztalhoz, Fred 
kérdőre vont, miért maradtam távol ilyen sokáig. Elmondtam, hogy segítenem kellett újdonsült 
barátnőmnek. 

- De drágám - borzadt el az asztaltársaság másik hölgytagja -, nem félsz a mosdóban ismeretséget 
kötni? 

Más talán fél, de a népszerű szangvinikus könnyedén barátkozik bárhol, akár a női vécében is. 
 

Izgalmasnak tűnik 
A népszerű szangvinikusok remek fellépése olyan látszatot kelt, mintha másoknál izgalmasabb 

életet élnének. Valójában sokszor nem történik velük semmi szokatlan, de saját elmondásukban 
minden esemény a valóságosnál jelentősebbnek hat. 

A repülőgépen egy népszerű szangvinikus férfi került mellém, és azon nyomban hollywoodi 
hírességekről kezdett mesélni, azt a benyomást keltve, hogy mindegyiknek kebelbarátja. 

- Mit szól Joan Crawfordhoz? Ő igazi úrinő volt. Micsoda űr maradt utána a városban! Amikor 
Susan Hayward elment, úgy éreztem, Hollywood meghalt. Mikor utoljára találkoztunk a reptéren, 
elkápráztatott a szépségével. Ahogy kísértem, nem tudtam levenni a szemem arról a pompás vörös 
hajkoronáról. Úgy vonult, mint egy királynő! Ha Bette Davist is elveszítjük, akkor itt a vég. 

A lélegzetvételnyi szünetet kihasználva, megkérdeztem, filmproducerhez van-e szerencsém. 
- Bár az lennék - válaszolta útitársam -, de az American Airlines alkalmazottjaként is nap mint nap 

találkozom a legnagyobb csillagokkal. 
Íme, a légitársaság egyszerű ügyintézője személyes benyomásait osztotta meg velem Hollywood 

királynőiről, akiket csak a pult mögül látott. Bármit tesz a népszerű szangvinikus, az mindjárt 
izgalmasnak tűnik, és a többiek irigykedve bámulják, holott talán kevesebb igazi élményben volt része, 
mint amazoknak. 

A népszerű szangvinikus öntudatlanul is jelentős eseménnyé emeli a leghétköznapibb feladatokat. 
Egyszer az egész család Laurenéknél gyűlt össze, mikor Marita elhatározta, hogy pattogatott 
kukoricát készít. Felugrott, és kiment a konyhába. Jó tíz perccel később a négyéves Randy rohant be 
ragyogó szemmel. 

- Gyertek, nézzétek! Minden csupa kukorica! - újságolta lelkendezve. 
Kirohantunk a konyhába, ahol az elektromos pattogtatóból szanaszét röpködtek a fehér labdacsok. 

Mindannyian tálakat ragadtunk, és megpróbáltuk összeszedni a záporozó kukoricaszemeket. Marita 
túl sok kukoricát szórt a tartályba, bekapcsolta a gépet, és elvonult zuhanyozni, a kisfiúra bízva a 
többit. Ügyetlenségéből össznépi szórakozás lett, miközben a repülő csemegét gyűjtögettük, és a kis 
Randy talán ma is azt hiszi, hogy csak úgy lehet kukoricát pattogtatni, ahogy Marita néni csinálta! 

 
A vidám szív a legjobb orvosság... 

Péld 17, 22 
 
A bibliai idézetek tolmácsolásához a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 

Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága által készített fordítást (Református Zsinati 
Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1977) vettük alapul. 
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Negyedik fejezet 
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. 
 
Mielőtt a vérmérsékleti típusokkal kezdtem foglalkozni, nem sokra becsültem az enyémtől eltérő 

természetű embereket. Az életet a derűs oldaláról közelítettem meg, és annyira el voltam telve saját 
magammal, hogy nem vettem észre a fogyatékosságaimat, és segítséget sem igényeltem. Amint 
rászoktam az önelemzésre, megértettem, hogy kezdeményező készségben ugyan nincs nálam hiány, 
a kitartás azonban nem erős oldalam. 

Ezután jobban értékeltem Fred elmélyült gondolkodásmódját, érzékenységét, rendszeretetét, az ő 
kis listáit. Felismertem, mennyire szükségem van olyan igazi segítőtársra, mint Fred, no és tökéletes 
melankolikus barátokra, akik az élet felszíne alá hatolnak. 

A tökéletes melankolikus már csecsemőként elmélyült gondolkodónak tűnik. Csendes, nem 
követelőző, kedveli a magányt. Az első perctől fogva rendszerességet igényel, az ennek megfelelő 
bánásmódra reagál a legkedvezőbben. A zaj és összevisszaság idegesíti, nem jól viseli, ha ide-oda 
ráncigálják, és felborítják a napirendjét. 

Amikor Fred fiunkat örökbe fogadtuk, mit sem tudtunk a temperamentumáról, és nem ismertük fel 
tökéletes melankolikus természetét. A gyámügyi előadó közölte, hogy komoly kisbaba, sohasem 
mosolyog, és már három hónapos korában mindenkit tüzetesen megvizsgált a környezetében. Ezek a 
vonásai egész életében elkísérték. Kamaszként is komoly és megbízható maradt, gyakran 
bosszankodott Marita könnyelműségén. Számára az élet nem sétagalopp, el sem tudja képzelni, hogy 
reggel mosolyogva ébredjen. Megtartotta elemző, befelé forduló természetét, viselkedése, az erősen 
extrovertált családtagok hatása ellenére, változatlan maradt. 

A 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. Tökéletes melankolikusok nélkül nem sok költészet, zene, képzőművészet, irodalom 
vagy filozófiajutott volna az emberiségnek. Nélkülöznénk az életünk részévé vált kultúrát, a 
kifinomultság, az emelkedett ízlés és tehetség jótéteményeit. Kevesebb mérnök, feltaláló, 
természettudós járna közöttünk, híján lennénk a jó építőmestereknek. 

A tökéletes melankolikusok adják az emberiség lelkét, szívét, szellemét. Igen, a tökéletes 
melankolikus valóságos áldás a világnak! 

 
Mély, átgondolt, elemző 

A tökéletes melankolikus - a kitárulkozó népszerű szangvinikussal ellentétben - befelé forduló 
személyiség. Míg a szangvinikus imád locsogni, és mindent kifecseg, addig a melankolikus elmélyült, 
hallgatag, gondolkodó alkat. Az előbbitől eltérően nem rózsaszínű szemüvegen át látja a világot, 
inkább borúlátó, már bekövetkeztük előtt érzékeli a problémákat, és számol tettei következményeivel. 
Mindig a lényegre összpontosít. Nem a külszínt nézi, az igazság velejéig hatol. 

Ha a népszerű szangvinikus beszédes, az erőteljes kolerikus cselekvő, a békés flegmatikus pedig 
megfigyelő, akkor a tökéletes melankolikus gondolkodó, tervező, alkotó, feltaláló típus. Készségesen 
kitart az egyhangúan ismétlődő feladatok mellett, amennyiben azok jövőbeni eredményt ígérnek. 
Szorgosan skálázik a zongoránál órákon át, csiszolja a technikáját, miközben a szangvinikus kétszer 
lepötyögi a "Boci, boci, tarká"-t, és eloson játszani. 

A gondolkodás folyamata nagy jelentőséggel bír a tökéletes melankolikus számára. Már a 
bölcsőből is komolyan tanulmányozza a környezetét. Bonyolult felépítésű játékszerekkel, hosszas 
elemzést kívánó társasjátékokkal foglalja el magát. Szívesen bíbelődik a kézügyességét fejlesztő 
tárgyakkal, komplikált megoldásokat eszel ki a problémákra, és komoly, célirányos elfoglaltságokat 
keres. 

Az iskolában örömmel fogadja a témazáró dolgozatokat és az önálló kutatást igénylő feladatokat. 
Az utóbbiakon inkább egyedül dolgozik, mert a megbeszélések csak lassítják az előrehaladását. 
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Kedveli azokat a témákat, amelyeket véleménye szerint még nem vizsgáltak eléggé. Olyan tanár keze 
alatt tud jól teljesíteni, aki ésszerűen építi fel az órát, és megfelelően osztja be az időt. 

A férjem gyerekként családjából egyedül lelkesedett a tálalásért. Kedvtelve elemezgette a folyamat 
fejlesztési lehetőségeit. Amikor megismerkedtünk, éppen a New York-i Stouffer’s étteremlánc 
vezetőképző tanfolyamát végezte, ahol kiválóan hasznosíthatta analizáló hajlamait. Még mindig 
imádta a tálalást, csoportjából rajta kívül senki nem várta szívrepesve a felszolgálási gyakorlatot. 
Örömmel vonult be a tálalótér zűrzavarába ebédidőben, a káoszból rendet teremtett, és győzelemre 
vezette a pincértanulók csapatát! 

Néha túlzásba vitte az elemzést. Nem sokkal az esküvő után egyszer engem is megfigyelt tálalás 
közben. 

- Negyvenkét fölösleges mozdulatot végeztél - jegyezte meg. 
Nos, talán így történt, mégsem tett boldoggá az észrevételével, annyi szent! 
A Stouffer’s cégnél Frednek azt a képességét értékelték legtöbbre, hogy észrevette s gyorsan, 

minden felhajtás nélkül orvosolta az étteremben mutatkozó hiányosságokat. Fiatal, törekvő 
üzletvezetőként büszkén feszített a helyiség végében, és figyelmét nem kerülte el egyetlen 
félrecsúszott falikép, rossz helyre állított sótartó, az asztal mellé nem elvágólag tolt szék, vagy 
szabálytalanul megkötött pincérnyakkendő sem. Amikor hazaért, csak belépett a lakásba, körülnézett - 
a folytatást nem nehéz kitalálni. 

A tökéletes melankolikusok rendszerint olyan tevékenységet, illetve pályát választanak maguknak, 
amelyen sikerre vihetik készségeiket. Górcső alá veszik az élet gondjait, és magvas gondolatokat 
csiholnak. Az elmélyült, tevékeny elme és az analitikus hajlam hasznos vonás, ám ha túlteng a 
melankolikus személyiségben, akkor az illető leragad a problémáknál és folyton a többiek 
teljesítményét méricskéli. A tökéletes melankolikus vigyázó tekintete az őrületbe kergetheti 
környezetét. 

 
Komoly és céltudatos 

A tökéletes melankolikusok megfontolt emberek, hosszú távú célokat tűznek ki. Sajna, általában 
olyanokkal házasodnak össze, akik az élet könnyű örömeiért rajonganak, így azután szenvedhetnek, 
hogy párjukat miféle jelentéktelen dolgok izgatják. 

Amikor Lauren lányom férjhez ment, együtt néztem vele házat. Tulajdonképpen nem izgatott 
bennünket, hogy rögtön találunk-e megfelelőt, magát a keresgélést élveztük. Valamennyi megtekintett 
ingatlannál súlyos hiányosságokat tapasztaltunk, délután alig vártam, hogy elmesélhessem Frednek, 
micsoda romhalmazokat láttunk. Bevonultam az irodájába, és nekifogtam a nap eseményeinek 
terjedelmes ismertetésébe. Miután egyre újabb és újabb részletekre tértem ki, Fred feltette a végzetes 
kérdést, amely a dolgok közepébe vágott, és egyúttal megálljt parancsolt a fecsegésemnek. 

- Vettek Laurenék házat? 
Nem akartam röviden válaszolni, hiszen akkor nem folytathattam volna nyugodt lélekkel a 

mondókámat. 
- Az a helyzet... 
- Vettek házat? 
- Nem, de... 
- Semmi de! Rengeteg dolgom van, nem érek rá végighallgatni, miféle házakat nem vettek meg. 
Hazakullogtam, tudomásul véve, hogy a tökéletes melankolikusok nem kíváncsiak egy órányi 

locsogásra, ha a válasz egyszerű nem. 
 

Lángész 
Arisztotelész szerint "minden lángelme melankolikus vérmérsékletű". Az írók, képző- és 

zeneművészek általában a tökéletes melankolikusok közül kerülnek ki, mivel az ezek veleszületett 
zsenialitása megfelelő ösztönzés és támogatás esetén óriássá emelheti őket. Michelangelo 
vitathatatlanul a tökéletes melankolikus példája, noha már nincs közöttünk, hogy elvégezhetné a 
személyiségtesztet. 

Mielőtt kőbe véste volna Mózest, Dávidot vagy a Pieta szoboralakjait, behatóan tanulmányozta az 
emberi testet. Hullakamrákat keresett fel, sajátkezűleg boncolt tetemeket, hogy megismerje az 
izmokat és inakat. Kortársainál alaposabban tárta fel az ember lényegét, így alkotásait ma is nagy 
becsben tartják. 

Ha én adtam volna a fejemet szobrászkodásra, vadul kalapáltam volna a márványt, hogy mielőbb 
elkészüljön a mű, amely nem is hasonlítana a Dávidra. Némi szerencsével faragványom ott 
díszeleghetne (persze csak ideiglenesen) a csajága-röcsögei posta előtt, míg a Pieta a Szent Péter-
bazilikát ékesíti. 
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Michelangelo építészként és költőként is ismert, leghíresebb munkája pedig a vatikáni Sixtus-
kápolna mennyezetfreskója. A Teremtés könyvéből vett kilenc jelenetet négy éven át (1508-1512) 
festette háton fekve, a húsz méter magas állványzat tetején. 

Vajon mi történt volna, ha a nagy reneszánsz művész szangvinikus alkatnak születik? Mindenféle 
terv nélkül elindult volna az egyik sarokból, hogy azt fesse, ami éppen az eszébe jut. Miután 
felmászott a több emeletnyi magasságba, odafenn vette volna észre, hogy a vörös festéket lenn 
hagyta, tehát mehet vissza érte. Pár napi festegetés után elunta volna az egész dolgot, és szegény 
Ádám ott marad egy szál fügefalevél nélkül. Buonarotti mester azonban tökéletes melankolikus volt, 
akit ma is minden idők egyik legnagyobb teremtő zsenijeként tartunk számon. 

Ha tökéletes melankolikus vagy, nyájas olvasó, vajon megteszel-e mindent képességeid 
kibontakoztatására? 

 
Tehetséges és alkotó szellem 

A tökéletes melankolikus a legtehetségesebb és legkreatívabb a vérmérsékleti típusok közül. 
Lehetnek képző- művészi, zenei, filozofikus, költői vagy másfajta irodalmi hajlamai. Másokban is 
becsüli a talentumot, bámulja a lángelméket, alkalmasint könnyekig meghatódik. Megindítják a nagy 
szellemek, elámul a természet csodáin. Vájt fülű zenerajongó, minél inkább tökéletes melankolikus, 
annál több sztereó készülékkel veszi körül magát. Nemrégiben egyik tanfolyamunk hallgatóit 
temperamentumuk szerint csoportosítottuk. Fred szerette volna felmérni a muzikalitást a tökéletes 
melankolikusok körében. Megkérte a csoport vezetőjét, írja össze, hány muzikális résztvevő akad 
közöttük. Az úriember a következőképpen számolt be a feladat elvégzéséről: 

 
Először a "muzikális" szó meghatározása okozott gondot. Némelyek szerint ez a zenei tehetségre 

vonatkozik, mások viszont a zenekedvelőkre is alkalmazzák. Miután megvitattuk a problémát, úgy 
döntöttünk, külön-külön vizsgáljuk a tehetséget és az érdeklődést. Feltettem a kérdést, hányan 
szeretik a zenét. Erre tizennyolcan jelentkeztek. Már éppen le akartam írni az eredményt, mikor egy 
fiiatalember közbevetette: 

- Zenén csak a klasszikus zenét értjük, vagy lehet modern is? 
Ebben nem tudtunk megállapodni, úgyhogy előbb a komolyzenei szavazatokat számoltuk meg, 

majd azt, hogy ki szeret műfajtól függetlenül valamilyen zenét. 
Ezután rátértünk a másik pontra. Megkérdeztem, kinek van zenei tehetsége. Tizenöt kéz 

emelkedett a magasba, de most meg egy hölgy akadékoskodott. 
- Fontos, hogy most is játszom-e hangszeren? Mert a középiskolában klarinétoztam. 
Heves vita bontakozott ki, próbáltunk megfelelő választ találni a felvetésre. Nagy nehezen 

elhatároztuk, hogy a jelenlegi hangszerjátékosokat függetlenül nézzük meg, hányan zenéltek azelőtt. 
Amint idáig eljutottunk, megszólalt egy férfi. 

- Mi van akkor, ha holnaptól tanulok zongorázni? 
Ezen a ponton betelt a pohár, feladtam! 
 
Ha ugyanezt a feladatot a népszerű szangvinikusok kapják, menet közben elfelejtették volna a 

kérdést. Az erőteljes kolerikus csoportvezető egyszerűen megkérdezi: "Emberek! Hány muzikális van 
a teremben?" - és ripsz-ropsz összeszámolja a jelentkezőket. A békés flegmatikus csak megvonja a 
vállát: "Ugyan, mit számít mindez?" Csak a tökéletes melankolikusok töltöttek el negyedórát a kérdés 
elemzésével, hogy azután öt részre bontott válasszal álljanak elő. 

 
Kedveli a listákat, táblázatokat, adatokat 

Egyszer-egyszer mindenki ír valamilyen listát, a tökéletes melankolikusnak azonban lételeme a 
különféle jegyzékek, táblázatok és grafikonok készítése. Rendszerető elméjében adatok sorakoznak, 
míg a szangvinikusok embereket látnak, ő számoszlopokban gondolkozik, amazok viszont 
eseményekben. 

Vivian saját elmondása szerint imádja a grafikonokat és táblázatokat, és szerinte mindenki így 
érezne, ha fel tudná fogni az értelmüket. Folyton próbálja megmagyarázni másoknak, mi van az 
adatok mögött, és nem érti, miért nem érdekli ez az embereket. Miután hallott valamit a vérmérsékleti 
típusokról, kezdte kapiskálni, miképp lehetséges, hogy ismerőseinek háromnegyed részét a 
legremekebb grafikonok és legpompásabb táblázatok is hidegen hagyják. 

A szervezettség mindenkinek segítene eredményesebbé válni, a tökéletes melankolikusnak 
azonban ez létszükséglete. Fred a mellényzsebében néhány üres névjegykartont hord, ezekre jegyzi 
fel a teendőket. A kartonokat naponta felfrissíti, az elvégzett tételeket kihúzza. Ugyanott hat különböző 
tollat is tart. A zakója zsebében három ceruza foglal helyet, meg egy beépített minilámpával ellátott 
toll, ami igen hasznosnak bizonyul félhomályos éttermekben az étlap elolvasásához vagy a 
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színházban leejtett tárgyak megtalálásához. A nadrágja jobb első zsebében ott a zsebkés és az apró, 
a bal elsőben a körömcsipesz. A jobb farzseb a zsebkendő helye, a bal oldali pedig a pénztárcáé. 
Reggelenként dudorodó zsebekkel, de tökéletesen felszerelkezve indul el otthonról. 

A detroiti Barbara mesélte, hogyan szervezett "tökéletes otthoni esküvőt". Hónapokon át listázta a 
tennivalókat, gépelt útmutatókat osztott szét a család tagjainak, amelyek személyre szóló feladataikat 
részletezték. Leragasztotta a csengőt, nehogy valaki rosszkor csöngessen be, az ajtóra kiírta: 
CSENDET KÉRÜNK, ESKÜVŐ! Kikapcsolta a telefonkészülékeket, és részletes forgatókönyvet állított 
össze a vőfély számára, akinek az is a feladatai közé tartozott, hogy a nászinduló felhangzásakor 
leállítsa a klímaberendezést, miáltal a ventillátorok nem zavarhatták meg az áhítatot. Végső 
útmutatásként jókora táblát szögezett ki a csigalépcső tetejére, ahonnan a menyasszonynak kellett 
levonulnia, rajta a felirat: MOSOLYOGJ! 

 
Ügyel a részletekre 

Az élet apróságai, amelyeket mások észre sem vesznek, létfontosságúak a tökéletes melankolikus 
számára. Vegyük például a toalettpapírt. Megszoktam hogy úgy teszem föl a tartóra, ahogy éppen 
kézre esik, mígnem Fred egyszer tudomásomra hozta, hogy nem jól csináltam. 

- Hogyhogy nem jól? - ellenkeztem. - Talán nem a helyére tettem? 
- De igen - sóhajtott a férjem. - Csak rosszul. Fordítva kell. 
Értetlenül bámultam. Hogy lehet fordítva felrakni egy tekercs vécépapírt? Fred megmutatta, hogy a 

papírnak elöl kell letekerednie, nem a fal felőli oldalon, ahol aztán nem győzzük keresni a végét. 
Részemről nem hittem, hogy nagyon nehéz lenne megtalálni, de ráhagytam, hogy ez a helyes eljárás, 
és igyekeztem észben is tartani. 

Évekkel később divatba jött a nyomott mintás toalettpapír, Fred izgatottan mutatta, hogy a helyesen 
felrakott tekercsen miként pompáznak az apró virágok, viszont fölfelé fordulnak, ha fordítva tesszük a 
tartóba a papírt. Be kellett látnom, hogy ebben igaza van, és az én párom boldog volt, hogy a 
véleménye beigazolódott. Azóta, ha vendégségben járva "fordított" tekercset találok, kötelességemnek 
érzem, hogy megigazítsam. 

Fred a tanfolyamainkon mindig felhozza ezt a példát, én pedig csak bámulok, hogy a tökéletes 
melankolikusok milyen nagy számban hálálkodnak neki, amiért világossá tette csoporttársaik előtt, 
hogy a vécépapír felrakásának egyetlen helyes módja van. 

A tökéletes melankolikusok mindig szem előtt tartják a részleteket, így kiváló útitársak a népszerű 
szangvinikusok számára, hiszen vigyáznak a repülőjegyekre, nem veszítik el a csomagokat, s észben 
tartják, melyik kaput kell igénybe venni az ő gépükhöz. 

A tökéletes melankolikus igazi kincs a szervezőbizottságok számára, mert törődik mindazokkal az 
apróságokkal, amelyek fölött a többi tag elsiklana. Például: van-e rá keretünk? mibe kerül a 
terembérlet? hány résztvevőre számítunk? mennyi díjat fogunk szedni? van-e erre igény? Vagy: a 
kiválasztott időpont nem éppen ünnepre, mondjuk húsvétra esik-e? Kifinomult egyensúlyérzéke híján 
sok bizottság a költségek mérlegelése nélkül, lelkesen vágna bele mindenféle tervbe. 

 
Rendezett és szervezett 

A népszerű szangvinikus az élet örömeit keresi, a tökéletes melankolikus viszont mindig 
rendteremtésre törekszik. Az előbbi a legnagyobb konyhai felfordulásban vagy az íróasztalon 
szanaszét hagyott tárgyak között is nyugodtan végzi a dolgát, a melankolikus viszont mozdulni sem 
bír, ha nincs minden a helyén. 

Egy fiatal lánytól hallottam, hogy iskola után, délutánonként egy hölgynél vállalt takarítást. Munkája 
végeztével szépen elrakosgatta a tisztítószereket a faliszekrénybe. Már indulni készült, de az asszony 
visszahívta azzal, hogy nem tett mindent rendesen a helyére. A meglepetéstől tátva maradt a szája, 
mikor a hölgy megmutatta a polcvédő csomagolópapírra rajzolt jeleket: a súrolószer kerek, az 
ablaktisztító tojásdad, a mosópor négyszögletes helyét meg a nagy kört a hipó számára. 

- Tudja, kedvesem, ahol minden a helyére van állítva, ott bármit azonnal meg lehet találni. 
A tökéletes melankolikus imádja a katonás rendbe rakott gardróbszekrényeket. Külön polcon tárolja 

a rövid ujjú ingeket, másikon a hosszú ujjúakat meg a pólókat. Minden nadrágjának saját öve és 
akasztója van, így soha sem ránt le két pantallót amikor az egyikért nyúl, és soha nem kell a 
nadrághoz illő derékövet keresgélnie. Az öltönyei meghatározott szisztéma szerint sorakoznak 
egymás mellett. Este a bal oldalra akasztja be az aznap hordottat, másnap pedig a jobb szélről emeli 
le a következőt. Így "forognak be" egymás után, biztosítva öltözködése változatosságát és az 
egyenletes hordást. A cipői glédában állnak a polcok alatt, havonta egyszer alaposan végigtisztítja 
valamennyit. 
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Miután összeházasodtunk, az első időben magam raktam el Fred fehérneműjét, és ha mindent 
sikerült úgy bepréselnem, hogy még az ajtót is rá tudtam csukni, akkor oda voltam a boldogságtól. 
Egyszer aztán a férjem nem bírta tovább. 

- Rendes tőled, hogy elpakolsz helyettem, de ezután inkább hagyj elöl mindent, majd én elintézem. 
- Mit csináltam rosszul? - tettem fel az obligát kérdést. Fred megmutatta, hogy én csak úgy 

begyűrtem a zoknijait a fiókba. Ő szépen félbehajtotta a harisnyákat, és úgy rakosgatta egymásra, 
hogy a sarkukkal azonos irányba nézzenek. Mire befejezte a munkálkodást, a fiókjai tartalma egy 
kirakós játékra emlékeztetett. 

Immár közel negyven esztendeje hasztalan próbálom elsajátítani a tökéletes melankolikusok 
hajtogató művészetét, és még mindig gyermeki élvezettel túrok bele a tömött fiókokba, ahol már 
valamit megtalálni is kész élvezet! 

Egy tökéletes melankolikus orvosfeleség kettős kartotékrendszert vezetett a társasági 
eseményekről. Az egyik dobozban alkalmak szerint sorakoztak a kartonok, például KARÁCSONY, 
1975, HÚSVÉT, 1980, rajtuk a résztvevők névsora s az étrend. A másik dobozban ábécérendben az 
egyes vendégek, mindegyik kartonon az illető meghívásainak időpontja, a menüvel kapcsolatos 
észrevétele (ha nyilvánított véleményt), és egy külön oszlopban kipipálva, ha utólag küldött 
köszönősorokat. A cédulák hátoldalára pedig a háziasszony feljegyezte, hogy a vendégül látott 
személy mikor hívta meg Őt viszonzásul. A doktorné tizennégy évre visszamenőleg megőrzött minden 
vendégségről minden adatot. 

A más vérmérsékletűeknek nem árt tisztában lenniük azzal, milyen fontos szerepet tölt be a rend és 
a szervezettség a tökéletes melankolikusok életében, és mennyit segítene mindannyiunknak, ha 
magunk is törekednénk erre. 

 
Tiszta, ápolt 

A tökéletes melankolikus általában jól öltözött, és gondosan ápolt. A férfiak külseje kifogástalan, a 
nők mintha most léptek volna ki a fodrásztól. Környezetüktől ugyanezt várják, és folyton a többiek 
sarkában járnak, hogy rendetlenségükre figyelmeztessék őket. 

Tizenöt évvel ezelőtt a férjemmel európai társasutazást tettünk. A csoport két nagyhangú, 
szangvinikus hölgytagjának műemlékek iránti érdeklődése kimerült abban, hogy egymást fotózták a 
múzeumok és katedrálisok előtt. Egy bőröndre való polaroid filmet hoztak magukkal, és miközben a 
többiek az idegenvezető magyarázatát hallgatták, Ők buzgón fényképezkedtek az oszlopok tövében. 
Exponálás után lehúzták a film fekete védőpapírját, ott helyben eldobták, és új fotótéma után néztek. 

Fred rendszeretete nem bírta el, hogy ragadós fekete papírszemét jelezze az amerikai turisták útját 
a vén kontinensen, úgyhogy két hétig követte a két nőszemélyt, és összeszedegette, amit 
elhullajtottak. Végül elhatározta, hogy finoman az értésükre adja, milyen ostobán viselkednek. 

- Elnézést, de elveszítettek valamit. 
- A, nem érdekes - válaszolták -, már úgysem jó semmire. 
Az ifjabbik Fred csecsemőkorától tökéletes melankolikus vonásokat mutatott. Már a kiságy rácsán 

át fürkésző pillantásokat vetett ránk. Később szépen elvolt a játékaival, és mielőtt eltotyogott lefeküdni, 
sorba rakta az összes kisautóját. Amikor megtanult egyedül ágyazni, mindig gondosan kisimította a 
huzaton a csíkokat, hogy az ágy szélével párhuzamosan fussanak. Mindennap ugyanúgy rendezte el 
a plüssállatait a párnán, és tüstént észrevette, ha elmozdították valamelyiket. 

Egy tökéletes melankolikus fiatalember népszerű szangvinikus lánynak adott találkát. A megbeszélt 
időben kocsival ment érte a munkahelyére. Döbbenten látta választottja feldúlt íróasztalát, valamint azt 
a tényt, hogy az illető valami megbízatás miatt éppen házon kívül van, szemmel láthatólag 
elfelejtkezett a légyottról. Várakozás közben a fiúnak feltűnt a szomszéd íróasztal példás rendje. Az 
asztali naptáron szépen egymás után sorakoztak a beírások, a ceruzák kihegyezett végükkel egy 
irányban pihentek a tartóban, az iratrendezőben nem halmozódtak az elintézendő akták. Belépett a 
mintaszerű munkahely gazdája, és a fiatalember beszédbe elegyedett vele. A csinosan öltözött fiatal 
nőn látszott, hogy az a fajta, aki mindig tudja, mit csinál. 

- Egyszer csak - mesélte a fiú - ráeszméltem, hogy rosszul választottam. Az első lány különben 
nem is került elő, úgyhogy a másikat vittem ebédelni, és rendszeres időközökként azóta is 
randevúzunk. 

 
Tökéletességre törekszik, magas mércét állít 

A tökéletes melankolikus jelszava: dolgozni csak jól érdemes. Nem az számít, mennyi idő alatt 
végzi el a feladatot, inkább az, milyen jól. A minőséget mindig sokkal fontosabbnak tartja a 
mennyiségnél, és ha rajta múlik, biztosak lehetünk benne, hogy idejében és megfelelő módon elkészül 
a munka. 
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Cindy barátnőm tökéletes melankolikus férje, Phil saját kezűleg akarta átfesteni a házukat, mert 
nem tudta nyugodt szívvel másra bízni a dolgot. Először is egyenként lecsiszolt minden egyes lécet. 
Egy álló esztendeig bíbelődött a mázolással, ezalatt a ház kétségbeejtő látványt nyújtott. Az év végére 
aprólékos gonddal lefestette az egészet, ám ekkor a cége más városba helyezte, így eladták a házat. 
Azt persze Cindy is belátta, hogy az akkurátus festés jóvoltából többet kaptak érte. 

Tökéletes melankolikus újságkihordónk egy marék összevissza gyűrött bankjegyet mutatott nekem, 
és elmondta, hogy mielőtt odabenn leadja, ki szokta vasalni őket, mert nem bírja elviselni, ha a pénz 
olyan, mintha a kutya szájából húzták volna ki. Más temperamentumú embernek eszébe sem jutna 
ilyesmi. 

Én rendes háziasszonynak tartom magam, tökéletes melankolikus fiam, Fred igényeinek mégsem 
felelek meg. Egy ízben, amikor Maritával kettesben elutaztunk valahová, az apjára nézett, és 
megkönnyebbülten felsóhajtott: 

- Végre nem lesznek útban a lányok, nyugodtan kipofozhatom a lakást, aztán már csak rendben 
kell tartani. 

Az első délután kiporszívózta a szőnyegeket, fényesre dörgölte a nappaliban a bútort, és katonás 
sorokba rendezte a polcokon a nippeket. 

Napjainkban mikor annyira eluralkodott a középszer, a tökéletes melankolikus mindannyunk 
számára iránymutatóként ragyog a sötétben. 

 
Takarékos 

A tökéletes melankolikus természetétől fogva képtelen a pazarlásra és imád jó vásárt csinálni. 
Fred gondosan kivágja az újságokból meg az áruk csomagolásából a kedvezménykuponokat, és 

félreteszi őket, míg felhasználásukra alkalom nem kínálkozik. Én legjobb esetben is csak letépkedem 
a szelvényeket, és a gyűrött papírcetlikkel vonulok el vásárolni. Fred számára életre szóló élményt 
jelentett, amikor a félkilós kávéhoz egydolláros kupon járt, és a közértben éppen akkor tételenként két 
szelvényt is beváltottak. Egy másik esetben két kupont talált a csomagban, és majd kiugrott a bőréből, 
hogy legközelebb mindössze harminchét centet kell fizetnie a kávéért. A népszerű szangvinikusok 
sohasem vesződnek a kuponokkal a tökéletes melankolikusok viszont gondoskodnak arról, hogy 
megkapják mindazt, ami jár. 

Fred nemcsak a vásárlási kedvezmények megszállottja, a szemetet is átvizsgálja, hátha kidobtam 
valami hasznosíthatót. Kiszedi a majonézes üveget, mert ha elmossuk, még jó lehet valamire, nem 
engedi kihajítani a túlérett banánt, mert a gyümölcskenyérbe még bele lehet keverni, és szétszedi a 
félrelökött seprűt, mert akad benne néhány pászma, amivel még lehet takarítani. Amit semmiképpen 
sem akarom, hogy kiguberáljon, azt a szomszéd hulladékgyűjtőbe rejtem. 

A nagyanyám a kötözőzsinegeket is félretette, volt egy köcsöge "Túl rövid madzagvégek" címkével. 
Egy tökéletes melankolikus háziasszony ismerősöm műanyag dobozokban minden ételmaradékot 
elraktároz a hűtőben. A doboz fedelén megjelöli a tartalmát és az időpontot. Az újabb dobozok mindig 
hátra kerülnek, a régebbieket előbbre húzza, így szép sorban minden maradékot elfogyaszt, és soha 
semmit nem hagy veszendőbe menni. 

 
Törődik másokkal 

A tökéletes melankolikus őszintén aggódik mások sorsáért, és érzékeny a problémáikra. A 
népszerű szangvinikus a figyelem középpontjában érzi jól magát, a melankolikus viszont megfigyeli a 
többieket, és átérzi a bajaikat. 

Egy kedves tökéletes melankolikus barátnőm mesélte, hogy a könnyekig meghatotta, amikor annak 
idején egy egész repülőgépre való vietnami hadiárvát mutattak a tévében. Majd megszakadt a szíve 
miattuk. 

- Te meg mit bőgsz? Hisz egyiket sem ismered - vetette oda erőteljes kolerikus férje. 
Amikor díszszemlére megyünk, Fred mindig megindul a csillagsávos lobogó látványától, felkavarja 

a gondolat, hogy hány honfitársa áldozta életét a hazájáért. Eközben én ismerős arcokat keresek a 
tömegben, hátha sikerül összehozni egy kis társaságot az ünnepség után. 

A tökéletes melankolikusokból rendkívül jó pszichológiai tanácsadók válnak, mivel mélyen átérzik 
mások helyzetét. Szívesen meghallgatják a gondokat, elemzik azokat, és épkézláb megoldásokat 
eszelnek ki. A népszerű szangvinikus nem bírja cérnával, amíg valaki kiönti a szívét, és nem szívesen 
merül el kellemetlen dolgokban, a melankolikus egyéniség azonban őszintén együttérez és törődik 
másokkal. 

 
Eszményi társat keres 



 

22 
 

A tökéletességre törekvő melankolikus társnak is hibátlant kíván. Óvatosan barátkozik, előbb 
megbizonyosodik róla, hogy az illető megüti-e a mércét. Inkább gyűjt magának kisszámú hűséges, 
igazi barátot, semmint rengeteg ismerőst, ahogyan a népszerű szangvinikus teszi. 

Mielőtt Fred megkérte volna a kezem, jegyzékbe foglalta mindazokat a vonásokat, amelyeket a 
feleségében szeretett volna viszontlátni. Végigellenőrizte a listát, és megállapította, hogy körülbelül 
kilencven százalékban megfelelek a követelményeknek. Úgy gondolta, hogy közös életünk során majd 
kiigazítja a maradék tíz százalékot. Ámde mi történt, miután összeházasodtunk? A pici hibák 
hatalmasra dagadtak, a hiányzó jó tulajdonságok pedig mindinkább nélkülözhetetlenné váltak. 

Egy idő múlva Fred teljesen elkeseredett, amiért olyan gyengén "szerepeltem", én viszont 
megrökönyödtem, amikor megláttam a kimutatását, és még jobban felzaklatott, hogy szerinte nem 
voltam képes az általa elvárt mértékben fejlődni. 

Bárcsak ismertük volna a vérmérsékleti tipológiát! Akkor én megértem a férjem táblázatait és 
tökéletességre való törekvését, ő pedig tudomásul veszi, hogy túl magasra tette a mércét egy 
népszerű szangvinikus számára. Ezáltal sok más problémától is megmenekedtünk volna. 

Amikor elmeséltük ezt a történetet egyik tanfolyamunk hallgatóinak, egy ragyogó szépségű fiatal 
lány jelentkezett szólásra. Előadta, hogy évekkel azelőtt tizenkét pontba foglalta a tökéletes férj 
ismérveit, és ezek alapján értékelte az udvarlóit. A legjobb jelölt kilenc pontot kapott, vele már hét éve 
járt, rendületlenül várva, hogy javítson az eredményén. 

Azt tanácsoltuk neki, hogy vagy próbálja meg elfogadni a fiút olyannak, amilyen, vagy pedig hagyja 
elmenni, hátba amaz is talál magának egy legalább kilencpontos lányt. Később azután megtudtuk, 
hogy felbontotta a jegyességét. 

Az eszmények segítségével pozitív célokat tűzhetünk magunk elé, de tisztában kell lennünk azzal, 
hogy senki sem tökéletes. 

A melankolikus személyiség tehát idealista, szervezett és céltudatos. 
 
Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek, és megvárják. 

Péld 27, 12 
 

Ötödik fejezet 
Vessünk egy pillantást érzelmeinkre! 

 
Időt kérek (hogy egy kicsit elgondolkodhassunk)! 
Mostanra bizonyára valamennyi olvasóm megértette a pezsgő, derűs, népszerű szangvinikus és az 

elmélyült, elemző tökéletes melankolikus személyiség lényegét. A céltudatosság és reakciók 
tekintetében oly különböző, kétféle temperamentum egy fontos közös vonással rendelkezik. Mindkét 
vérmérsékleti típus erősen emocionális és körülményfüggő. 

A népszerű szangvinikus pillanatnyi érzelmeit követi, élete hangulatváltások sorozata. Egyetlen 
délelőtt fél tucat érzelmi válság söpörhet át rajta. Minden nagyszerű vagy rettenetes - közbülső fokozat 
nem létezik. 

A népszerű szangvinikus anya vidáman cseverész a telefonba, amikor a gyerek hirtelen lefordul a 
székről. 

- Jesszusom, meghal az én drágám! - dobja el a kagylót, felkapja a kicsit, sikoltozva rohangászik 
keresztül-kasul a házban, ragtapaszt keresve. 

Közben csengetnek, a tisztelendő úr jött látogatóba. Az asszony beengedi, gyorsan bevágja a 
csöppséget a kiságyba, odahajít neki egy törölközőt, hogy felitassa vele a vért, és ráparancsol: 

- Nehogy bőgni merj nekem, az atya van itt! 
Leviharzik a nappaliba, és igézően mosolyog a lelkészre: 
- Milyen szép napunk van! 
Bizony nem könnyű a népszerű szangvinikus érzelmi élete. Ha grafikonon ábrázolnánk az ilyen 

ember emocionális állapotát, a görbe folyton le-föl ugrálna, ilyenformán: 

 
A tökéletes melankolikus kutató szemmel fürkészi ezt a tébolyult életvitelt, majd bírálólag 

megjegyzi: 
- Bárcsak lehiggadna! Ideje volna, hogy összeszedje magát. 
 

Elnyújtott mintázat 
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A tökéletes melankolikus nem veszi észre, hogy maga is éppúgy az érzelmek rabja, csak a 
hullámhegyei magasabbak, a hullámvölgyei mélyebbek, és az egész görbe lassúbb lefutású. Tegyük 
fel, hogy a tökéletes melankolikus férj éppen semleges hangulatban van, eleddig semmi sem zaklatta 
fel. El akarja tenni az ebédcsomagját, de kiderül, hogy a felesége elfelejtett szendvicset készíteni. Szól 
az asszonynak, és figyeli, amíg az összecsapja az ennivalót, lenyalogatja az ujjáról a majonézt, majd 
felnyalábolja a salátát. Fuj, de gusztustalan - utálkozik magában a férfi, de nem szól semmit, hiszen 
úgy gondolja, hogy ő tud uralkodni az érzelmein. Hitvese ezalatt kezében a kész elemózsiával a 
konyhafiókhoz lép, hogy elővegyen egy uzsonnászacskót, de a fiók beragad, alig tudja feltépni. A 
lendülettől elejti a szendvicset. A szertehullott alkotórészeket fölkapkodja a konyhakőről. 

- Adjunk valamit az immunitásnak is! - szellemeskedik, miközben újra összerakja a férje ebédjét. 
A férfi gyomra fölfordul, arra gondol, bár inkább a McDonald’s-nál ebédelt volna. 
Magában fortyogva lép ki a házból. Másnap a felesége megint elfelejti a szendvicset, emberünk. 

szóvá teszi Ugyan, de maga lát hozzá, hogy elkészítse. A kenőmájas ragad, a kenyér szikkadt, mert 
az asszony nem csomagolta be rendesen. Kertelés nélkül megmondja a véleményét a nejének, mire 
az könnyekben tör ki. Micsoda érzelgős, kiegyensúlyozatlan nőszemély! 

Harmadnap férjuram egyedül gondoskodik ebédről. Előző nap megvette a hozzávalókat, és 
füstölögve hallgatja, amint hitvese vihorászva telefonál, ahelyett, hogy vele foglalkozna. Köszönés 
nélkül távozik - még az ajtót is bevágja maga után. Nem árt egy kis figyelmeztetés ennek a 
némbernek! Aznap este, mikor hazatér, alig lehet egy-két szót kihúzni belőle, a felesége meg is 
kérdezi, mi a baj. A férfi nem válaszol, és ez így megy tovább... 

Miután hősünk már egy hete egyre nyomottabb hangulatban van, a párja kiszedi belőle, hogy a 
szendvics az oka mindennek. 

- Egy kis szalámi miatt nem szólsz hozzám napok óta? - rikácsolja a nő. 
Az ura egyre depressziósabb, és nem érti, miért csinál olyan cirkuszt az asszony. Ezután a feleség 

hetekig szorgalmasan készíti a szendvicseket, mire az ember újra megnyugszik. Ugyanazt a 
viselkedésmintát követik. Mindketten érzelmeik és a körülmények hatása alatt állnak. A népszerű 
szangvinikus kedélyállapota percenként változik, a tökéletes melankolikusé havonta. 

 
Amiben hasonlítanak egymásra 

Mindegyik a másikat tartja érzelgősnek. A tökéletes melankolikus szerint a népszerű szangvinikus 
valóságos ideggóc. Amaz Viszont nem érti, hogy az előbbi miként tud ennyit rágódni egy 
semmiségen. Amint kezdik megérteni egymás érzelemváltozásait rájönnek, hogy mennyire hasonlóak 
egymáshoz. Mindketten érzelgősek - csak eltérő léptékben. Ha nyíltan megbeszélik a problémákat, 
csökkenthetik a feszültséget. A tökéletes melankolikus enyhítheti a népszerű szangvinikus 
mindennapos válsághelyzeteit, a párja pedig jobb tervezéssel és némi érzékenységgel elejét veheti az 
ő magába roskadásainak. 

 
 

Az erőteljes kolerikus és a békés flegmatikus együttese 
Az érzelgős és körülményfüggő temperamentumokkal szemben ez a két vérmérsékleti típus 

kevésbé komplikált lélek. Az erőteljes kolerikus célratörő, egyenes, aktív személyiség, egyetlen 
meghatározott céllal; megteszem itt és most úgy, ahogy én akarom! 

A békés flegmatikus könnyed, alkalmazkodó, sokoldalú egyéniség, aki mindenekelőtt a 
szembenállást és a konfliktushelyzeteket igyekszik elkerülni. 

Az erőteljes kolerikus egy-egy pillanatra esetleg elragadtatja magát, ha valaki nem úgy végzi a 
dolgát, ahogy kell, ám miután mindenkit "eligazított", máris továbblép, és szokott dinamizmusával 
halad előre. A békés flegmatikussal pedig megtörténhet, hogy időlegesen erőt vesz rajta a 
lehangoltság, amikor valami bajból szilárd eltökéltsége ellenére sem tud kilábalni, de mások talán 
észre sem veszik rajta ezt az állapotot. A békés flegmatikus büszke a nyugalmára, és soha senkinek 
nem akarja kimutatni valódi érzéseit. 

Bezzeg a népszerű szangvinikusról mindig tudni, hogyan érez, mintha jelzőlámpák volnának rajta. 
A tökéletes melankolikus kedélyállapota is megállapítható abból, hogy éppen búskomorságot 

sugároz-e magából, vagy sem. 
Az erőteljes kolerikus viszont állandóan lendületben van, a békés flegmatikus pedig nem zökken ki 

egyenletes visszafogottságából. 
A csapongó népszerű szangvinikus vonzódik az elmélyült tökéletes melankolikushoz, 

hasonlóképpen a visszahúzódó melankolikust magával ragadja a kitárulkozó szangvinikus. Az 
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erőteljes kolerikus vezető követőjének tökéletesen megfelel a békés flegmatikus, aki viszont tétova 
természete folytán határozott partnert keres. 

A népszerű szangvinikus és a tökéletes melankolikus tehát éppúgy ellensúlyozzák egymás 
hiányosságait, ahogy az erőteljes kolerikus és a békés flegmatikus is remek kiegészítő párost alkot. 
Mindössze arra van szükség, hogy megismerjék és elfogadják a másik vérmérsékletét. A kolerikus és 
flegmatikus típus részletesebb elemzéséből kiviláglik majd, hogy értettem ezt. 

 
Aki szereti az intelmet, szereti a tudást... 

Péld 12,1 
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Hatodik fejezet 
Lendüljünk mozgásba az erőteljes kolerikussal! 

 
Az erőteljes kolerikus valóságos áldás a világnak! 
Tartja a gyeplőt, amikor a többiek elveszítik a fejüket. 
Határozottan dönt a tétovák helyett. 
Biztos kézzel terei 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". 
Az erőteljes kolerikus olyan dinamikus személyiség, aki - miként La Mancha lovagja - megálmodja 

a lehetetlent, s kezét az elérhetetlen csillagok felé nyújtja. 
Úgy érzi, hogy - amint Robert Browning szavakba öntötte - "Vágyunk karunknál tovább ér, mi 

másért van a menny?“. Az erőteljes kolerikus előretör, célhoz ér, sikert arat. Míg a szangvinikus 
beszédes, a melankolikus pedig gondolkodó, addig a kolerikus törekvő. Mind közül ezt a típust a 
legkönnyebb megérteni, és vele együttélni, csupán egyetlen parancsának kell engedelmeskednünk: 
tedd meg itt és most úgy, ahogy én akarom! 

Az erőteljes kolerikus annyiban hasonló a népszerű szangvinikushoz, hogy mindkettő kitárulkozó és 
derűlátó alkat. A kolerikus nyíltan tárgyal mindenkivel, tudja, hogy minden rendben lesz - amíg az Ő 
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. 

A politikusok többsége alapvetően erőteljes kolerikus egyéniség. A nyolcvanas évek elején két 
kiváló példa akadt erre, egy férfi meg egy nő: Alexander Haig amerikai külügyminiszter és Margaret 
Thatcher brit miniszterelnök. A Time magazin címlapfotóval körített, "A vikárius átveszi a 
parancsnokságot" című cikkében (1981. március 16.) George J. Church a következőket Írta: 

 
… Nemigen vette még át a külpolitika irányítását bárki is olyan fürgén, mint a most 56 éves ifj. 

Alexander Meigs Haig, a Fehér Ház volt személyzeti főnöke a Watergate-ügy legsötétebb napjaiban, 
korábbi NATO-főparancsnok, katona-hivatalnok-diplomata, akinek magabiztosságával csak 
vasakarata vetekszik. "Tehetségét felhasználva uralma alá fogja vonni a kormányzatot" - mondotta 
róla ez év januárjában az őt hivatalában megerősítő szenátusi meghallgatás vége felé közeledve Paul 
Tsongas liberális érzelmű, demokrata párti szenátor. Az mindenesetre bizonyos, hogy meg fogja 
próbálni. Röviddel azután, hogy Reagan decemberben bejelentette a kinevezését, Haig azzal 
nyilvánította ki hatalomátvételi szándékát, hogy menesztette a külpolitika tanulmányozására alakított, 
ideiglenes bizottság tagjait, s az iratmegsemmisítőbe száműzte lélektelen jelentéseiket. Alig néhány 
órával Reagan ünnepélyes beiktatását követően, Haig emlékeztetőt nyújtott át Edwin Meese elnöki 
tanácsadónak, amelyben javaslatot tett a külpolitikai döntéshozó gépezet átszervezésére és a 
külügyminiszter fennhatósága alá rendelésére. Most két hete Reagan elnök jóváhagyta azt az 
irányelvet, amely legnagyobbrészt, ha nem is teljes mértékben, megadja Haignek azt a hatalmat, 
amelyet kívánt. Haig minden más kormánytagnál gyorsabban összeállította beosztottjainak csaknem 
teljes csapatát... 

 
A szövegben felismerhetők a jellegzetesen erőteljes kolerikus szavak: irányítás, fürgén, 

főparancsnok, magabiztosság, vasakarat, uralma alá von, hatalomátvéteIi szándék, száműz, 
döntéshozó gépezet, átszervezés, fennhatóság, irányelv, hatalom, gyorsabban, teljes. 

Ha elkezdjük átlátni a vérmérsékleti típusokat, és a hétköznapi életben is alkalmazzuk 
ismereteinket, még a Time magazin olvasása is szórakoztatóbb lesz, egyre inkább megértjük az 
embereket, és képesek leszünk előrejelezni reakcióikat. 

Egy Margaret Thatcherről, Anglia volt miniszterelnökéről szóló cikk szintén számos erőteljes 
kolerikus kifejezést használt: kiemelkedett, uralta, tehetséges, kiváló képességű, királynői, 
döntésképesen, kifejezetten versengő alkat, keményebb, közvetlenebb, próbára tette, agresszív 
taktika, halálosan, rossz néven veszi a javaslatokat. Ezekből a szavakból is könnyen kivehető, hogy 
Thatcher asszony erőteljes kolerikus vezető. Azt mondták róla, hogy "erős színekbe öltözik, és 
meggyőzően beszél". Íme, egy dinamikus asszony, aki magabiztosságot és irányítókészséget 
sugároz. 
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Született vezető 
Az erőteljes kolerikusok parancsoló hajlamai már egészen fiatalon megmutatkoznak. Született 

vezetők, a kiságy korlátján át fürkészik a lehetőségeket, mikor vehetik át a hatalmat anyutól. A kérdés 
tehát náluk nem az, kezükbe kerül-e az irányítás, csupán az, hogy mikor. Szüleik értésére adják, mit 
várnak az élettől, kicsi koruktól követelik a jogaikat, és a cél érdekében felemelik a hangjukat vagy 
dührohamokat produkálnak. 

Gyakran beszélek a személyiségtípusokat nem ismerő édesanyákkal, akik elmondják, hogy erős 
akaratú csemetéik egyáltalán nem fogadnak szót; az egész család helyett ők döntenek, és már 
egészen fiatalon ők parancsolnak a házban. 

Lauren lányunk erőteljes kolerikus alkat. Ahogy totyogni kezdett, érett egyéniségként irányította a 
családot. Marita születésekor töltötte be a negyedik évét, és rátermett pótmama vált belőle. Rendesen 
fel tudta melegíteni a cumisüveget, és amikor alkalmanként "igazi" pótmamákat szerződtettünk, ő 
igazította el őket. Amikor óvodába került, az óvónéni megsúgta nekem: 

- Bármikor nyugodtan kimehetek a csoportszobából, mert tudom, hogy Lauren minden segítség 
nélkül elterelgeti a társait. 

Ez így is volt. Lauren egész iskoláskorában vezető egyéniség maradt, végül pszichológusi 
képesítése mellett menedzserdiplomát szerzett. 

Nemrégiben egy családnál jártam, ahol a nyolcéves Jenny ült a trónon. Négy, nála idősebb testvére 
mind szót fogadott neki. Erőteljes kolerikus anyja vezette a családi vállalkozást, de amikor hazajött, ő 
is alávetette magát a kis Jenny akaratának. 

- Még mindig egyszerűbb, mint vitatkozni vele - állította a mama. 
Este hatkor a családanya bejelentette: 
- Most elvisszük Mrs. Littauert bifszteket enni. 
- Pizzát akarok! - jelentette ki határozottan a kislány. 
Vele együtt én is abban a pillanatban tudtam, hogy pizzát fogunk vacsorázni, de az anya erősnek 

akart mutatkozni előttem, úgyhogy szigorúan megismételte: 
- Bifszteket fogunk vacsorázni - és nyomatékul megszorította Jenny karját. 
- Ne szorongass! - tépte ki magát a kicsi. - Pizzát akarok - vetett parancsoló tekintetet az anyjára, 

és végső győzelme nem lehetett kétséges. A földre vetette magát, zokogni kezdett. 
- Mi történt Jennyvel? - rohantak be a testvérei. 
- Pizzát akar enni. 
- Akkor meg miért nem megyünk a pizzériába? Hadd örüljön! 
- Hát jó! Pizzát eszünk. 
Ebben a pillanatban Jenny felpattant, diadalmasan rám kacsintott, és elvonultunk pizzázni. 
- Mikor vette át az irányítást Jenny? - kérdeztem másnap újdonsült ismerősömet. 
- Talán három hónapos lehetett - sóhajtott az asszony. - Hamar rájött, hogy amikor felsír, máris 

odafutunk, és ő azóta is uralkodik fölöttünk. 
Kanadából hazafelé utaztában Maritának, aki népszerű szangvinikus vérmérséklete mellett sok 

erőteljes kolerikus vonást is mutat, előbb Spokane-ben, majd Seattle-ben kellett átszállnia a Los 
Angeles-i légijáratra. Miután a gépe leszállt Spokane-ben, minden magyarázat nélkül közölték vele, 
hogy nem lehet Seattle-be repülni. Ennek ellenére odaballagott a megfelelő kapuhoz, ahol egy csomó 
izgatott utast talált, de személyzetet sehol. Átsétált a következő kapuhoz, és az ottani utaskísérőtől 
megtudott mindent, amit lehetett. Visszatérve felült a magas jegykezelőpultra és szerény ismereteit 
megosztotta minden érdeklődővel. Az emberek rövidesen hozzá fordultak a legkülönbözőbb 
ügyekben, hogy például merre található a férfi-mosdó. 

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy több órás késésre számíthatnak, és az utasok zúgolódni kezdtek, 
Marita elment a Hertz-pulthoz, és megkérdezte, mibe kerül az autókölcsönzés SeattIe-ig. Az adatok 
birtokában visszatelepedett a tömeg fölé magasodó ülőhelyére, és figyelmet kért. Mindenki elnémult, 
mialatt ismertette a B-tervet. Először is felmérte, hányan hajlandóak bérkocsival Seattle-be menni. A 
jelentkezőket hatos csoportokba osztotta, kijelölte a csapatkapitányokat, akik vezetni fognak, továbbá 
egy pénztárost aki összeszedi az költséget. 

Miközben az elégedett társaság élén a Hertz-pulthoz masírozott, egy hölgy megjegyezte: 
- Igazán szép a légitársaságtól, hogy egy ilyen tündéri teremtést küld ide, hogy gondoskodjék 

rólunk. 
Válsághelyzetben mindig az erőteljes kolerikus veszi át az irányítást. 
 

A változás a lételeme 
Az erőteljes kolerikus megszállottan igyekszik visszazökkenteni mindent a rendes kerékvágásba, 

és jóvátenni mindazt a rosszat, amit a gyengék és gyámoltalanok nyakába zúdítottak. Azonnal a jó 
ügyek mellé és az akciók élére áll. Sohasem érdektelen vagy közömbös, hanem törődő és bizakodó. 



 

27 
 

Az erőteljes kolerikus mások lakásában is helyreigazítja a félrecsúszott képet, és kifényesíti az 
"eszcájgot" az étteremben. Egy alkalommal egyik szangvinikus barátnőmnél vendégeskedtem és 
éppen a tálalásbari segédkeztem neki, amikor szemembe ötlött, hogy az evőeszközös fiókja csupa 
morzsa, és egymás hegyén-hátán hevernek benne a kések, villák, kanalak. Gondolkodás nélkül 
kiborítottam az egészet, kitörölgettem az evőeszköztartót, és fajtáriként visszarakosgattam a holmikat 
a megfelelő rekeszekbe. 

- Nahát! - pislogott csodálkozva vendéglátóm, látván, hogy külön-külön sorakoznak az egyes 
evőeszközök. - Most már értem, mire való az a sok rekesz. Sose tudtam. 

Phoenixben tartott személyiségfejlesztő előadásomon javában beszélgettünk Marilyn nevű, 
erőteljes kolerikus barátnőmmel, amikor hirtelen felbukkant köztünk Marilyn kislánya, Mary Sue. 
Egyikünk sem esett ki a beszélgetés ritmusából, de mivel észrevettem, hogy a gyerek gallérja 
visszagyűrődött, önkéntelenül odanyúltam, hogy megigazítsam. Ahogy megfogtam a vállát, a másik 
oldalon megláttam Marilyn kezét, amint valami szöszt sepert le a kabátkáról. Két erőteljes kolerikus 
lélek találkozott össze, hogy öntudatlanul is helyrehozzon valami apró hibát. 

 
Határozott és erős akaratú 

Minden szervezetnek, cégnek vagy családnak szükség van az erőteljes kolerikussal készen 
kapható akaraterőre és határozatkészségre. Ahol mások képtelenek dönteni, a kolerikus személyiség 
azonnal határoz. Megoldja a problémákat, és időt takarít meg, bár döntésképessége nem mindenkinek 
tetszik. 

- Most értettem meg, mi is történt, amikor Európában jártam - fordult hozzám egy előadás után 
Helen. 

Akkoriban fogalmam sem volt a vérmérsékleti típusokról, de nyilvánvalóan három békés 
flegmatikus útitársat kaptam a barátaim személyében. 

Elmesélte, mennyire határozatlanok voltak az illetők, és ezért neki kellett kezébe vennie az 
irányítást. 

- Esténként megmondtam, másnap hánykor találkozunk a szálloda halijában, és ki mit vegyen fel. 
Például: "Pontosan fél nyolckor legyetek lenn, és mindenki kényelmes cipőt húzzon, mert kirándulunk 
a windsori kastélyhoz!" Nem izgatták fel magukat semmin, de úgy kellett leráncigálnom őket a buszról, 
amikor a látnivalókhoz értünk. Az egyikük nem akarta megnézni a Notre Dame-ot, mert szerinte 
minden katedrális egyforma. Minden délután sziesztázni akartak, úgyhogy kénytelen voltam 
figyelmeztetni őket, hogy ne szunyókáljanak túl sokáig, különben lemaradnak az esti programról. Ha 
én nem vagyok ott, tán még ma is ott ácsorognának a Piccadilly Square-en! Csak azt nem tudom 
megemésztem, hogy amióta hazajöttünk, egyikük se vette a fáradságot, hogy legalább egyszer rám 
telefonáljon. 

Az erőteljes kolerikus nehéz szerepet vállal. Ismeri a válaszokat; tudja, mi a teendő; képes gyors 
döntéseket hozni; kihúzza a többieket a csávából - általában mégis népszerűtlen, mert magabiztos és 
érdekérvényesítő viselkedése másokat elbizonytalanít, vezetőkészségét sokan főnökösködésnek 
érzik. A vérmérsékleti típusok megértése után az erőteljes kolerikus egyéniség megpróbálhatja 
annyira visszafogni aktivitását, hogy a többiek örömmel és ne megütközéssel fogadják nyilvánvaló 
képességeit. 

 
Bármit képes irányítani 

Az erőteljes kolerikus alkat bárhoI át tudja venni a vezetést, nem számít, ismeri-e a 
játékszabályokat. Ami engem illet, még soha nem kerültem olyan helyzetbe, ahoI ne szerezhettem 
volna meg az elnöki széket egy éven belül. Egyszer a Connecticuti Beszédművészeti és Dráma 
Társulat elnökévé választottak az első ülésen, amelyen megjelentem - holott még nem is kértem a 
tagfelvételemet! Az erőteljes kolerikus személyiség veleszületett képessége, hogy a csúcsra 
emelkedjék, és átvegye a parancsnokságot. 

Csak a legnagyobb erőfeszítések árán tudom visszafogni magam, hogy ne én akarjam mindenki 
problémáit elboronálni. Ezt bárki könnyen megállja, kivéve az erőteljes kolerikus típusúakat, akik a 
számukra teljesen ismeretlen helyzetben is mindig megragadják a kormányrudat. 

Az erőteljes kolerikus polgármesternével együtt ötszáz hölgy társaságában részt vettem egy 
díszebéden. A hosszú büféasztalokat V alakban helyezték el, a kétfelől érkező vendégek középen 
időnként egymásnak ütköztek, néha katasztrofális következményekkel. Meglökték a másik tányérját, 
mellélötyögtették az ételt, egyesek mindent kiejtettek a kezükből, hogy aztán szétszóródjon a 
csempepadlón. A sor rettentő lassan haladt, a tálak kiürültek, mielőtt mi egyáltalán sorra kerültünk 
volna. Ahogy ott ültem, erőteljes kolerikus módjára felmértem a helyzetet, és láttam, hogy az én Penny 
barátnőm is a gondolataiba merül. Megkérdeztem, min töri a fejét, és kiderült, hogy ugyanazt eszelte 
ki, amit én. Mindketten beláttuk, hogy az asztalokat X alakban kellett volna elrendezni, akkor 
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egyidejűleg négyfelől lehetett volna sorba állni, és a résztvevők nem ütköztek volna egymásnak. Jót 
nevettünk, miután rajtakaptuk magunkat, hogy már megint mások hibáját akarjuk kijavítani, pedig az 
adott esetben semmit sem tehettünk. 

Az erőteljes kolerikus egyéniségék magától értetődő módon gyakorlatias válaszokat találnak az élet 
által felvetett kérdésekre, s el sem tudják képzelni, hogy mások miért nem állnak elő a helyes 
megoldással. 

 
Céltudatos 

Az erőteljes kolerikus mindig inkább a célt törekszik elérni, mintsem az embereket elégedetté tenni. 
Ez egyszerre előny és hátrány is, mivel így jobbára egyedül ér fel a csúcsra. 

Egy ismerősöm, az Ifjú Hölgyek Klubja helybeli tagozatának elnöknője elképesztő célokat tűzött ki 
hivatali esztendejére. Szüntelenül buzdította a tagságot, és mindenkinek folyton a sarkában volt, 
nehogy bárki is lemaradjon. Mire a megbízatása lejárt, az itteni klub bármely másiknál több díjat 
gyűjtött be, de az elnöknő bevallotta nekem, hogy egyetlen barátnője sem maradt a csoportban. 

Amikor a San Bernardinó-i Nőegylet elnökévé választottak, egy erőteljes kolerikus asszonyságot 
kértem fel a végrehajtó bizottság vezetésére. 

- Boldogan vállalnám a vezetést - felelte az illető -, csak bizottság ne volna. Azok a nőszemélyek 
csak akadályoznak a munkában. 

Az erőteljes kolerikusok mindig hatékonyabban dolgoznak, ha a többiek nincsenek az útjukban. 
Sokszor magányossá válnak, nem szándékosan, csupán azért, mert senki nem tud lépést tartani 
velük, Ők pedig nem is titkolják, hogy a többiek csak gátolják őket az előrehaladásban. 

 
Jó szervező 

Mivel sok családlátogatásra nyílik alkalmam, megfigyelem, hogyan nevelik gyermekeiket a 
különféle vérmérsékletű édesanyák. 

Connie barátnőm Phoenixben az erőteljes kolerikus személyiség iskolapéldája, aki 
szervezőkészsége és utasításai betartásának rendszeres ellenőrzése révén hatékonyan és 
zökkenőmentesen vezeti a házat. Két fia közül a tízéves Andy erőteljes kolerikus, a tizenkét esztendős 
Jay pedig békés flegmatikus. Olyan ügyesen irányítja a gyerekeket, hogy azok már az ő távollétében 
is képesek ellátni a háztartást. Egy este Maritával kettesben, a vártnál jóval később tudtunk csak 
odaérni hozzájuk, és Connie-nak el kellett mennie valami gyűlésre. Az ajtóban Andy fogadott 
bennünket. 

- Anya nem tudott itthon maradni, de mi ketten Jayjel gondoskodunk a vacsorájukról. 
Miközben figyeltem, hogyan szorgoskodnak, észrevettem, hogy a konyhapulton egy kis cédula 

hever, az alábbi egyszerű utasításokkal: 
ANDY:  Salátakészítés, fejes saláta, 

fölülre vegyes gyümölcs. 
Levestálalás. 

JAY:  Jegesvíz-töltés. 
Kenyérpirítás. 
Desszert a hűtőben. 
Mentaszörppel díszíteni. 

A fiúk percek alatt végrehajtották a feladatokat, és remek hangulatban vacsoráztunk. Nem sok 
korukbeli gyerek tudta volna mindezt ilyen hatékonyan elvégezni, de ők következetes és kiváló 
szervező édesanyától tanulhattak. 

Alaposabban körülnézve, a kulcsfontosságú pontokon kis emlékeztető cédulákat találtam. A tévén 
takarosan nyomtatott felirat hirdette, hogy ESTÉNKÉNT EGY ÓRA TÉVÉZÉS, HA KÉSZEN 
VAGYTOK A LECKÉVEL. HÉTVÉGÉN MEGBESZÉLÉS SZERINT. A zongorán egy kis lapocska 
díszelgett: ZAJONGÁST MELLŐZNI! A fürdőszobai tükörre ragasztott tábla arra figyelmeztetett, hogy 
MOSDÓT, TÜKRÖT TARTSD TISZTÁN! A konyhában pedig ezt olvastam: MOSOGATÓN KÍVÜL 
HAGYOTT KOSZOS EDÉNY: 25 CENT. 

A más temperamentumú anyák számára túl fáradságosnak tűnik az effajta szervezőmunka, én 
azonban tapasztalatból tudom, hogy boldog és rendezett családi otthont eredményez. Gyermekeimet 
kicsi koruktól fogva rászoktattam, hogy segítsenek, és munkarendet készítettem nekik, hogy 
ellenőrizhessék, elvégezték-e minden feladatukat. Meggyőződésem, hogy ahol az anya tétlen, ott a 
többiek sem tesznek semmit. Ha az anya munkához lát, az egész család dolgozik. 

Mivel mindent megszerveztem, és mindenre megtanítottam őket, felnőtt korukra rászoktak a 
fegyelmezett munkára, noha mind különböző vérmérsékletűek. Családban vagy munkahelyen a 
szervezettség elengedhetetlenül szükséges a célok eléréséhez. Aki nem tudja, hová tart, soha nem is 
ér oda. Az erőteljes kolerikus személyiség a gyors, hatékony szervezés mestere. 
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Kiosztja a feladatokat 
Az erőteljes kolerikus típusnak az a legnagyobb erőssége, hogy szervezőkészsége révén bárki 

másnál többet tud elérni. Amint valamilyen teendővel szembekerül, tüstént tudja, miként kell 
hozzálátni, és gondolatban adagokra osztja az elvégzendőket. Tisztában van azzal, milyen segítségre 
számíthat, és gyorsan felporciózza a tennivalókat a résztvevők között. A lustán bámészkodókat is 
bevonja a munkába (mivel úgy gondolja, mindenki inkább dolgozzék, semmint tétlenül ücsörögjön). 

Amint a gyermekeink növögettek, a férjemmel (egyébként részben mindketten erőteljes kolerikus 
alkatúak vagyunk) munkarendet írtunk, amely mindegyiküknek személyre szólóan felsorolta a napi 
teendőit. Ha egy vendég gyerek három napnál többet töltött a házunkban, ő is felkerült a 
munkarendre, és kapott feladatot. Egyszer hallottam, amint egy kisfiú azt mondja az én Fred fiamnak: 

- Úgy látszik, az anyukád kedvel engem, mert felírta a nevemet a munkarendbe. 
Azt hiszem, nagyon sok anya figyelmen kívül hagyja az otthonában ingyen rendelkezésre álló 

munkaerőt, mert túl fáradságosnak találja ezt az egyszerű feladatkiosztási rendszert. 
Némely erőteljes kolerikus annyira görcsösen igyekszik kézben tartani az irányítást, hogy csak az 

unalmas feladatokat - a "kulimunkát" - osztja ki, s a lényegeset megtartja magának. Szélsőséges 
esetben ez az irányításhoz való ragaszkodás megakadályozza, hogy a többiek annyit végezzenek, 
amennyit akkor tudnának, ha ő megtanult volna az emberekkel bánni, és a feladatokat okosabban 
elosztani. 

 
Az akadályok fokozzák a lelkesedését 

Az erőteljes kolerikus nemcsak Szeret a célok felé törekedni, hanem az akadályok valósággal 
növelik az elszántságát. Amikor a népszerű szangvinikus nekilát valamilyen feladatnak és valaki azt 
mondja, ez kivihetetlen, akkor buzgón hálálkodik a jó tanácsért - felhagy a további erőfeszítésekkel. A 
tökéletes melankolikus sajnálja a tervezésre és helyzetfelmérésre fordított időt, a békés flegmatikus 
pedig örül, hogy nem megoldható a dolog, mert amúgy is olyan fárasztónak tűnt az egész. Ám ha az 
erőteljes kolerikusnak mondjuk valamire, hogy lehetetlen, az csak megnöveli a tetterejét. 

Valahányszor Lorna férje húzódozik a házimunkától, az asszony könnyen ráveszi a feladat 
elvégzésére, csupán ennyit kell megjegyeznie. 

- Délelőtt anyád járt itt. Egész elcsodálkozott, amikor hallotta, hogy most készülsz föltenni az új 
sötétítőt. "Ugyan, az én Joe-mnak fogalma sincs, hogy kell felrakni a drapériát!" E szavak hallatán a 
férfi felugrik, és máris tüsténkedni kezd. 

Az erőteljes kolerikusok között részben azért olyan sok a hivatásos sportoló, mert imádják próbára 
tenni a képességeiket. Másnak tán inába száll a bátorsága, amikor tizenegy jól megtermett férfi néz 
vele farkasszemet (mint az amerikai futballban), az erőteljes kolerikust azonban elkapja a hév, és 
beleveti magát a küzdelembe. Legyen férfi vagy nő, a kolerikus személyiségből nem hiányzik a gyilkos 
ösztön, a vágy a lehetőség megragadására, ami napjaink üzleti világában a csúcsra röpíti. Nem 
bátortalanítja el a kritika, nem csügged az érdektelenség láttán. Szemét a célra függeszti, és az 
akadályok csak fokozzák a lelkesedését. 

 
Nem nagyon igényli a barátokat 

A népszerű szangvinikusnak azért van szüksége barátokra, hogy hallgatósága legyen, a tökéletes 
melankolikusnak támogatás céljából, az erőteljes kolerikus viszont senkire nem tart igényt. 
Megvannak a saját tervei, a társas életet merő időpocsékolásnak tekinti, amely nem vezet sehová. 
Csapatmunkát szívesen végez, amennyiben annak célja van, készséggel beugrik mondjuk az 
alapítványszervezésbe, viszont semmi kedve az üres fecsegésre. 

 
Rendszerint igaza van 

Beépített antennájával érzékeli a helyzet állását, és csak akkor nyilvánít véleményt, ha biztosan 
tudja, hogy igaza van. 

Ez igen értékes vonás ugyan, az erőteljes kolerikusok környezete sokszor mégsem értékeli. 
Missy panaszolta egyszer, hogy erőteljes kolerikus férje sohasem téved, és ez őt kifejezetten 

bosszantja. Csak egyszer rontana már el valamit, bebizonyítva, hogy ő is ember! Nemrégiben aztán a 
következő jutott a barátnőm eszébe: ha egy menedzserre bízná a család irányítását, nyilván olyat 
keresne, aki mindent hibátlanul csinál. Hiszen pontosan ilyen embere van, ráadásul ingyen! Ettől 
kezdve egészen új, kedvező megvilágításban látta a férjét. 

 
Vészhelyzetekben kitűnik helytállásával 

Énem erőteljes kolerikus fele rajong a vészhelyzetekért. Egy ízben éppen Santa Rosában 
készültem előadást tartani, mikor hirtelen az egész kerületben kialudt a villany. Az asszonyok a 
klubban sikoltozni kezdtek, és riadtan zihálva tapogatóztak a sötét helyiségben. Ilyen helyzetben más 
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veszi a kalapját, és lelép a színről, de egy erőteljes kolerikus soha! Azonnal beindultak az 
agytekervényeim, és a helyzetnek megfelelően átalakítottam előadásom szövegét. Ilyesféle sorok 
ötlöttek eszembe: 

 
Tudják, abba a korba jutottam, amikor a sötétben mutatok a legelőnyösebben. 
Minthogy nincs semmi látnivaló, kénytelenek lesznek meghallgatni. 
 
Mire kiagyaltam az új bevezetőt előre megírt szövegemhez, kigyulladt a fény, és a Santa Rosa-iak 

sohasem hallhatták meg sötétséget éltető szavaimat. 
Egy másik alkalommal már javában magyaráztam az indianai Shrine Auditoriumban, amikor 

közvetlenül a színpad háta mögött egy harminctagú skótdudaegyüttes rázendített "A Campbell-klán 
közelg" kezdetű indulóra. A saját hangomat sem hallottam, ám mialatt a levezető elnök kirohant, hogy 
elhallgattassa a zenebonát, máris átfogalmaztam a mondókámat. Hamarosan elhalt a muzsika, mintha 
a tömlőkből elfogyott volna a szusz, és a visszatérő elnök bejelentette, hogy a falon túl a Shriner’s 
Marching Band gyakorolt a szombati parádéra, mivel sejtelmük sem volt ottlétünkről. Sietve 
megjegyeztem, milyen alkalmas zenei közjátékot nyújtott előadásomhoz a skót banda, hiszen 
édesanyám, Katie MacDougall valaha maga is játszott dudán, és népviseletben lépett fel. Így tehát 
skót gyökereimre való utalással fűszereztem mondanivalómat. 

Az erőteljes kolerikus egyéniség él-hal a vészhelyzetekért, a váratlan szituációk új irányba terelhetik 
tevékenységét, főleg ha mindehhez harminctagú duda- együttes szolgáltat zenei aláfestést. 

 
Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó. 

Péld 11, 14 
 
 

Hetedik fejezet 
Lazítsunk a békés flegmatikussal 

 
A békés flegmatikus valóságos áldás a világnak! 
Rendületlenül halad a kitűzött 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. 
A személyiségtípusok megismerése az első lépés az emberek megértéséhez. Látnunk kell az 

eredendő különbséget köztünk és a többiek között, mert ha nem fogadjuk el Őket olyannak, 
amilyenek, akkor hajlamosak leszünk minden másságot legalábbis rendellenesnek tekinteni. 

Ha tisztában vagyunk a különféle vérmérsékletekkel, kezdjük felfogni, miért vonzzák egymást az 
ellentétek. Rájövünk, hogy a családon belüli eltérő temperamentumok változatos érdeklődést és 
tevékenységet tesznek lehetővé. A jóisten nem csupa népszerű szangvinikust teremtett. Másképp 
rengeteget mókázhatnánk, de képtelenek lennénk bármit is megszervezni. A csak erőteljes 
kolerikusokból álló világ sem lenne jobb. Ki követné akkor azt a rengeteg vezetőt? 

Ha egytől egyig tökéletes melankolikusok volnánk, bármilyen gond esetén mindannyian 
depresszióba süllyednénk. 

Hála istennek, vannak békés flegmatikusok is, hogy kompenzálják a másik három vérmérséklet 
érzelmeit, stabilitást és egyensúlyt teremtsenek. A békés flegmatikus lecsillapítja a népszerű 
szangvinikus vadságát. Nem kerül túlzottan az erőteljes kolerikus ragyogó döntéseinek hatása alá. 
Nem veszi túl komolyan a tökéletes melankolikus aprólékosan kidolgozott terveit. 

Ő a nagy kiegyenlítő mindannyiunk között, megmutatja nekünk, hogy semmit "nem kell mellre 
szívni". És hosszú távon valóban nem is kell! Valamennyien a nagy együttes részei vagyunk, 
amelyben minden vérmérséklet - ha megfelelően működik - megtalálja a helyét, izgalmasságában is 
kiegyensúlyozott, közös képet hozva létre. 

 
Sokoldalú 

Mind közül a békés flegmatikus vérmérséklettel a legkönnyebb együttélni. A békés flegmatikus 
kisbabák születésüktől fogva bearanyozzák szüleik életét. Örülnek, ha valaki van körülöttük; akárhová 
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teszik őket, jól érzik magukat; elviselik a változó napirendet. Szeretik a barátokat, de egyedül is 
megvannak. Úgy tűnik, semmi sem zavarja őket, vígan figyelik a körülöttük jövő-menő embereket. 

A vejem, Randy sokat mesélt békés flegmatikus gyermekkoráról és az apjától is tudok egyet-mást. 
Jól ki lehetett jönni vele, minden helyzethez alkalmazkodott. Szorgalmasan tanult, későbbi éremgyűjtő 
szenvedélye részben abból eredt, hogy állandóan olvasott, míg szülei hetente több estén át 
bridzseltek. Bárhová mentek, magukkal vitték egy szem csemetéjüket meg egy pár könyvet. A kicsit 
ahová éppen lerakták, ott szépen megült, és pisszenés nélkül olvasgatott. Kellemes modorának és 
tudásszomjának köszönhetően ma elismert aranyérem-szakértő, és a megyei numizmata-klub elnöke. 
Mindenhová beilleszkedik, a helyzettől függően ragyogóan beszél vagy bölcsen hallgat. Anyám azt 
szokta mondani: - Ez a Randy egy szent. 

A békés flegmatikus a leginkább kiegyensúlyozott személyiség, nem enged a szélsőségek vagy 
túlzások csábításának, a megbízható középutat választja, kerüli a konfliktusokat és részrehajló 
döntéseket. Nem sért meg senkit, nem hívja fel magára a figyelmet, csendben teszi, amit igényelnek 
tőle, s cserébe nem vár dicséretet. Míg az erőteljes kolerikus "született vezető", addig a békés 
flegmatikus "tanult vezető", aki megfelelő ösztönzés mellett a csúcsra juthat, mivel rendkívüli 
adottsága van arra, hogy mindenkivel szót értsen. Az erőteljes kolerikus legszívesebben maga intéz 
mindent, a békés flegmatikus azonban a háttérben marad, ha nem hívják, maga sohasem tolakszik 
előre. 

Egyszer valamelyik bevásárlóközpontban telefonáltam, és egy arra járó asszony felismerte a 
hangomat az oktatókazettáimról. Beszélgetésbe elegyedtünk, és a népszerű szangvinikus Burdetta 
elmondta, hogy éppen a férjét készül felhívni. Arra kéri majd, ugorjon haza helyette, és kapcsolja ki a 
szárítógépet, máskülönben elkésik a teniszóráról. Nem tudom, hogy az én Fredem meggyőzőnek 
találta volna-e ezt az indokot, de Burdetta biztosított, az ő párja csapot-papot otthagy, hogy a ruha le 
ne égjen (a szárítógép időkapcsolója ugyanis eltörött). Ahogy ott álldogált előttem teniszöltözékében, 
eszembe jutott, hogy megkérem, írja le, milyen jeles tulajdonságokkal dicsekedhet békés flegmatikus 
férje. 

Íme, a levél, amit ezután küldött: 
 
Kedves Florence! 
December 14-én, hétfőn a South Coast Plaza telefonfülkéjénél egy teniszruhás asszony lépett 

Önhöz, miután meghallotta a kazettákról ismert hangját. Beszélgetésünk során arra kért, gyűjtsem 
össze a békés flegmatikusok előnyös vonásait, s ezt meg is ígértem, mivel húsz éve van szerencsém 
egy ilyen férfival boldog házasságban élni. 

Jómagam szangvinikus-kolerikus egyéniség lévén, hajlamos vagyok azt képzelni, hogy csak a 
népszerű szangvinikusokkal vidám az élet, és csupán az erőteljes kolerikusok érnek valamit. Tipikus 
szangvinikus-kolerikusként mindig azt hiszem, csak én tudom a helyes megoldást. 

Amikor gondolkodni kezdtem a békés flegmatikusok értékein, alaposan elszégyelltem magam. 
Életem biztos támaszát és házasságom szilárdságát egyedül békés flegmatikus férjemnek 
köszönhetem. 

Mindig nyugodt, nem haragvó (Péld 14, 29), fegyelmezetten tűri a stresszt, nem ragadtatja el 
magát, ésszerűen viselkedik, megbízható, hűséges és türelmes (Préd 7, 8). Nem tűz célokat mások 
elé, nem akarja mindenáron megjavítani a feleségét meg a gyerekeit, mert őszintén elfogadja őket 
olyannak, amilyenek. 

A békés flegmatikus ember kiváló szülő, noha nemigen tud fegyelmet tartani. Könnyed viselkedése 
elégedetté teszi gyermekeit. Tízéves fiam imád baseballozni, versenyszerűen játszik. Az apját nem 
nagyon érdekli, hogy nyer vagy veszít, egyformán lelkesen szurkol neki. 

A flegmatikus főnöknek is kitűnő. Mindenki imád a keze alatt dolgozni. Az állandó nógatástól és 
kritizálástól megkímélt titkárnő önként túlórázik, a dolgozók önbecsülését növeli az ilyen munkahelyi 
légkör, s növekszik a termelékenység. Eszményi döntőbíró. Nyugodt, szenvtelen érvelése révén 
néhány kedves szóval enyhíti a helyzet feszültségét. 

A békés flegmatikus nők természet adta higgadtságát minden népszerű szangvinikus irigyli. Halk, 
finom viselkedésük azonnal szembeötlik. Szelíd és csendes lelkületük miatt nagyon kellemes a 
társaságukban lenni. 

Az én békés flegmatikus férjem fanyar humorérzéke abból fakad, hogy nem veszi túl komolyan az 
életet. Miután Önnel találkoztam, felhívtam őt Santa Ana-i irodájában, és megkérdeztem, hogy a 
Beverly Hills-i irodába menet nem tudna-e hazaugrani, hogy kikapcsolja a szárítógépet, mert én 
sajnos elfelejtettem. Egyszerűen azt válaszolta, semmi pánik, ha leég a ház, majd veszünk másikat és 
viccesen hozzátette - jól tudva, hogy mindig ő intézi a biztosítási díjakat, én azt sem tudom, van-e 
egyáltalán biztosításunk: "Remélem a múlt héten befizetted a lakásbiztosítást!" Váratlan tréfáival 
mindig ki tud ráncigálni komor kedélyállapotomból. 
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A békés flegmatikus jelenléte igazi megváltás, azt hiszem, érdemes megbecsülni őket! 
 

Tisztelettel: 
BURDETTA HONESCKO 
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Visszafogott egyéniség 
A békés flegmatikus olyan kellemes és jámbor egyéniség, hogy minden családnak be kéne 

szereznie egyet-kettőt, ha történetesen eddig eggyel sem rendelkezett! 
Brenda eredetileg egy hétre jött hozzánk, hogy a gyerekekre vigyázzon és mindannyian 

megszerettük. A feszültséggel teli, erőteljes kolerikus családban Brenda visszafogottsága 
mindannyiunk számára új távlatokat nyitott. Bármilyen ötlettel hozakodtunk elő, ő mindenbe 
beleegyezett (becses tulajdonság az erőteljes kolerikusok szemében, akik folyton terveket 
kovácsolnak), minden helyzethez alkalmazkodott. Soha többé senki nem akart megválni tőle, egészen 
hozzánk nőtt. Hat év múlva a békés flegmatikusok fanyar humorával jegyezte meg: 

- Csak azért maradtam, mert túl fáradságos lett volna összecsomagolni. 
A kis Tim osztálytitkár lett a középiskolában, és tiltakozó menetet szervezett a szövetségi állam 

törvényhozásához. Népszerű szangvinikus anyja egészen felvillanyozódott szokatlanul agresszív 
viselkedése láttán, és barátnőivel együtt figyelte este hatkor a tévé-híradót, amelyben Tim csoportját 
mutatták. Amikor a tüntetők megjelentek a képernyőn, a mama hiába kereste a fiát, míg végül 
csalódottan fel nem fedezte a nézelődök között, amint nyugodtan üldögélt a járda szélén. Az asszony 
dúlt-fúlt mérgében, és este kérdőre vonta gyermekét miért nem állt a csoportja élére. 

- Csak nem csinálok bolondot magamból? - vonta meg a vállát Tim. 
Még ha a békés flegmatikus vállalja is a vezető szerepet, sokszor lemond róla, mielőtt nyilvánosan 

kellene mutatkoznia. A dicsőségre nem tart igényt, bolondot meg végképp nem csinál magából. 
Megkérdeztem egy srácot, mit szeret leginkább békés flegmatikus barátnőjén. 
- Hát őt magát, mert nem nagyon van rajta semmi feltűnő - felelte egy percnyi gondolkodás után. 
Ez az egyszerű kijelentés összefoglalja a békés flegmatikusok lényegét; nincs rajtuk semmi feltűnő, 

de egészében véve kellemes emberek, jó velük együtt lenni. Az önteltség távol áll tőlük, mindig 
visszafogottak. Egyikük azt mondta magáról: 

- Azt hiszem, én csak olyan átlagember vagyok. 
- Nem is értem, miért kedvelnek a többiek - sóhajtotta egy másik. 
Az alázatos és gyengéd békés flegmatikus igen kellemes társaság. Aki szentté akar válni, annak 

van mit tanulnia tőle. 
 

Könnyed 
A békés flegmatikus jobban szereti nyugodtan és fokozatosan megközelíteni a dolgokat. Nem 

gondolkozik túl nagy távlatokban. Fred fiamhoz átjött az egyik barátja, és megkérdeztem, velünk 
vacsorázik-e. 

- Majd meggondolom - válaszolta. - Megbeszéljük, ha eljön az ideje. 
Mindenesetre leültettem, ő pedig maradt. Vacsora után bekapcsoltam a tévét és érdeklődtem, mit 

nézne legszívesebben. Azt felelte, mindegy. Később, a reklám közben halkan megjegyezte: 
- A vetélkedő jobban érdekelt volna. 
- Miért nem szóltál előbb? - csodálkoztam. 
- Azt gondoltam, nem örülnének. 
A békés flegmatikus soha nem akar gondot okozni, inkább csöndben elfogadja az adott helyzetet, 

semhogy szót emeljen a változás érdekében. 
Fred fiam másik békés flegmatikus barátja már olyan laza, hogy majd szétesik. Egyik nap 

hazamegyek, hát ott terpeszkedik a kanapémon tépett farmerban, lyukas pólóban zilált, hosszú hajjal, 
mezítláb. 

- Hallod, Mike, ma nincs valami piperkőc külsőd - jegyeztem meg. 
- Tetszik tudni, Mike az energiatakarékos megjelenés híve - szólalt meg egy népszerű szangvinikus 

fiú a másik kanapéról. 
Milyen találó jellemzés a békés flegmatikus típusra! 
 

Nyugodt, higgadt és összeszedett 
A békés flegmatikus vérmérséklet egyik leginkább csodálatra méltó vonása, hogy a förgeteg kellős 

közepén is megőrzi a nyugalmát. A népszerű szangvinikus sikoltozik, az erőteljes kolerikus 
szétrobban a dühtől, a tökéletes melankolikus magába süpped, a békés flegmatikus azonban 
hidegvérrel baktat tovább. Egy pillanatra megáll, körülnéz, azután csöndben halad a megfelelő 
irányba. Az érzelmek nem vesznek erőt rajta, nem gurul méregbe. 

- Semmi értelme felizgatni magunkat - véli. 
Csöndes természetű, békés flegmatikus édesanya mellett nőttem fel. Bátyáimmal együtt bizonyára 

sok bosszúságot okoztunk neki. Amikor nagyon bevadultunk, bezárt minket a fészerbe a következő 
szavak kíséretében: 

- Nem érdekel, mit műveltek odabent, amíg nyugodtan, higgadtan és összeszedetten viselkedtek. 
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Türelmes, kiegyensúlyozott 
A békés flegmatikus sohasem siet, nem zavartatja magát azoktól a helyzetektől, amelyek másokat 

idegesítenének. 
Az erőteljes kolerikus vérmérsékletű Gladystól való az alábbi történet. 
 
Rokonlátogatásból indultunk hazafelé, már alig vártam, hogy otthon legyünk. Az autópályához 

közeledve, Don nyugodtan közölte: 
- Meg kell állnunk tankolni. 
Én úgy gondoltam, elég benzinünk van hazáig, de a férjem nem akart kockáztatni, úgyhogy egy 

önkiszolgáló kútnál lekanyarodtunk. Elvittem a kislányunkat a mosdóba, arra számítva, hogy mire 
visszaérünk, Don már útra készen vár bennünket. Ehelyett ott állt a kocsi mellett, a tárcáját 
szorongatva. 

- Miért nem fizettél még? - ripakodtam rá, mire azt felelte, nem látott senkit, akinek odaadhatta 
volna a pénzt. 

Észrevettem egy hivatalos külsejű férfit, úgyhogy odaküldtem hozzá. Sajnos hiába nyújtogatta neki 
a bankjegyeket, ugyanis ő is tankolni jött, csak a pilóta-egyenruhája tévesztett meg. Nagy nehezen 
előkerült egy kútkezelő de azzal utasította vissza a húszdollárost, hogy csak pontosan kiszámolt pénzt 
fogadhat el. Aprónk nem volt, én pedig iszonyú mérges lettem a fiatalemberre. Don higgadtan azt 
javasolta, menjünk át a szupermarketbe, Ott felválthatjuk a húszast. Dühített ez az időhúzás, de nem 
volt más választásunk. Legszívesebben egyenesen odarontottam volna a pénztároshoz, hogy 
apróhoz jussunk, de Don szerint ez nem helyénvaló, valamit vásárolnunk kell. 

- Nincs szükségünk semmire - ellenkeztem. A férjem nem vitatkozott, elsétált a hűtőpulthoz, 
gondosan kiválasztott háromféle ízesített joghurtot, és a húszdollárossal fizetett. 

Visszatértünk a benzinkúthoz, ahol Don hidegvérrel kivárta, amíg az előbbi alkalmazott befejez egy 
kerékcserét. Végre-valahára kiegyenlítette a számlát, megköszönte a férfinak a türelmét, és 
barátságosan mosolyogva beszállt az autóba. Az egész kiborító cirkusz alatt teljesen békésnek 
látszott, nem zavarta az én izgágáskodásom, és hazafelé végig halkan dudorászott a kocsiban. 

 
Ugye, milyen eltérően reagálnak a különféle vérmérsékletű emberek ugyanarra a szituációra? A 

népszerű szangvinikus észre sem vette volna, hogy fogytán az üzemanyag, de ha mégis, akkor azért 
idegeskedett volna, honnan is szerezzen aprót. Az erőteljes kolerikus követelte volna, hogy a 
benzinkútkezelő váltsa fel a pénzt, és ha kell, jelenetet rendez. A tökéletes melankolikusnál 
bizonyosan lett volna apró, vagy ha netán mégsem, akkor magát okolja, amiért nem volt előrelátó, s 
egész úton hazafelé ezen rágódik. 

Az esetek többségében számíthatunk rá, hogy a békés flegmatikus nem ragadtatja el magát, és 
még akkor is megőrzi a nyugalmát, ha szándékosan megpróbálják felingerelni. 

 
Készséggel kiegyezik az élettel 

A békés flegmatikus nem támaszt túlzott igényeket, ennélfogva könnyebben beletörődik az élet 
komiszságaiba. Alapvetően borúlátó természete nem hat rá nyomasztóan, mint a tökéletes 
melankolikusra, csupán fenntartja a realitásérzékét. 

Békés flegmatikus nagyanyám mondogatta mindig lefekvéskor: 
- Reggel találkozunk, ha megérem. 
Szemtelen kamaszként megpróbáltam tréfával elütni a dolgot, de a nagyi határozott kijelentette: 
- Egyszer majd nem ébredek fel. 
Így is történt. 
Amikor Sue megkérdi békés flegmatikus édesanyjától, hogy érzi magát, a következő választ kapja: 
- Elviselhetően - vagy: - Nem olyan rosszul, mint tegnap. 
Igaz, nem hangzik túl lelkesítően, viszont megóv a túl nagy várakozásoktól, és a nyomukban járó 

csalódásoktól. 
Egyetemista koromban arról faggattam a mamát, miért nem dicsér soha bennünket: 
- Ha az ember nem viszi túlzásba az elismerést - felelte anyám -, soha nem kényszerül megbánni a 

szavait. 
A békés flegmatikus nem számít mindennap verőfényes időre vagy egy zsák aranyra minden fa 

tövében, és ha nem minden alakul tökéletesen, azért nem adja fel, amit elkezdett. Mindannyian 
rengeteget tanulhatnánk gondolkodásmódjáról, amely elfogadja az életet olyannak, amilyen, és 
megalkuszik a realitásokkal. 
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Van érzéke a kormányzáshoz 
Mivel az erőteljes kolerikust tekintik jellegzetes vezéregyéniségnek, néha megfeledkezünk a 

rátermett, megbízható, munkavégző, békés flegmatikusról - noha ő mindenkivel szót ért, és van 
érzéke az ügyek irányításához. 

Gerald Ford, volt amerikai elnök békés flegmatikus típus, a róla szóló leírások mintha egyenesen 
ebből a könyvből származnának. 

Bob Pierpojnt, a CBS tudósítója szerint "Jerry Ford finom, barátságos, együttérző ember. Nem 
hiszem, hogy huszonöt év alatt egyetlen új vagy előremutató gondolata is támadt volna, viszont 
kimondottan rendes fickó". Doris Goodwin írónő "kellemes modorú, szerény, fesztelen, könnyed, 
kiegyensúlyozott, józan, fiom, becsületes, rendszeres" férfiként írta le. Előttünk tehát a talpig amerikai, 
kifogástalan úriember mintaképe! 

Mértéktartó, teljességgel ártalmatlan természetének köszönhetően esett Fordra a választás egy 
olyan történelmi pillanatban, amikor az Egyesült Államok népe nem holmi feltűnősködő, 
meggondolatlan, kiszámíthatatlan embert kívánt az ország élére, hanem olyan egyszerű, szilárd 
jellemű vezetőt, akiben megbízhat. Békés flegmatikus személyisége miatt voksoltak Ford mellett, noha 
szavazóinak feltehetően fogalmuk sem volt a vérmérsékleti típusokról. 

Jóval azután, hogy másodszor sikertelenül indult az elnöki székért, a Wall Street Journal az alábbi 
cikket jelentette meg "Köszönjük a nincs mit" címmel: 

 
A michigani társadalmi szervezetek vonakodnak pénzt gyűjteni a leköszönt elnököknél szokásos 

emlékmúzeum létesítésére Gerald R. Ford exállamfő számára. Korábbi, képviselői választókörzetének 
republikánus vezére ezt részben azzal indokolja, hogy Ford "elnöksége inkább passzív, semmint aktív 
volt. A nemzet számára a sebgyógyulás korszakaként vált jelentőssé. De hogyan állítsunk emléket 
annak, ami nem történt?". 

A pártvezető a lényegre tapintott. Azokban az években jó ideig észrevehetően enyhültek a gyötrő 
belső gondok, alábbhagytak a külügyi balsikerek, és szüneteltek az erőszakos gerillaakciók, amelyek 
több mint egy évtizeden át az amerikai politika legdrámaibb pillanatait okozták. Ezért Gerald Ford 
talán a legszebb és legnagyobb emlékművet érdemelné minden elnök közül. 

 
Micsoda egyedülálló dicsőség, ha az embert magasztalják azért, amit nem tett, és tisztelik amiatt, 

amiből kimaradt! Ez a békés flegmatikus személyiség legteljesebb elismerése. Az egyik politikai 
elemző szavaival élve "fontosabbnak tűnt, hogy ki nem volt Ford, mint hogy ki volt". 

A békés flegmatikus kormányzási képességének alapja az a vágyuk, hogy a hajó viharok nélkül 
jusson előre, továbbá az, hogy tárgyilagos képet tudnak alkotni az emberekről. A tanfelügyelők között 
rengeteg a békés flegmatikus, mivel ők egyaránt jól boldogulnak a diákokkal és a pedagógusokkal. 
Gyakoriak az ilyen vérmérsékletű katonatisztek is, akik híven teljesítik a parancsokat, türelmesen 
haladnak fölfelé a ranglétrán, feszült helyzetben nem veszítik el a fejüket, és nincs szükségük alkotó 
szellemre vagy eredetiségre. 

Egy közelmúltban készült amerikai statisztika alapján az állásukból elbocsátották 80 százaléka nem 
szakmai alkalmatlanság miatt veszítette el a munkahelyét, hanem azért, mert nem tudott összeférni a 
kollégáival. Ennek alapján könnyen érthető, miért vannak előnyben a békés flegmatikusok a többi 
vérmérsékleti típussal szemben a rátermettséget igénylő, tartós foglalkoztatás terén. 

 
Áthidalja a nézeteltéréseket 

Az élet sok vonatkozásban konfliktusokkal terhes, ilyen a szülő-gyermek, a tanár-diák, a főnök-
beosztott és a barát-barát viszony. Míg a másik három alkat küzd és erőlködik, a békés flegmatikus 
megpróbálja fenntartani az általános békét. A többiek a hullámokkal csatáznak, a flegmatikus viszont 
felszegi a fejét, és lecsendesíti a háborgó tengert. Mások harcolnak a saját igazukért, a békés 
flegmatikus nyugodtan hátradől, és tárgyilagos véleményt formál. Minden családnak és vállalkozásnak 
szüksége lenne legalább egy békés flegmatikusra, aki mindkét oldal szempontjait mérlegelve, 
nyugodt, higgadt és összeszedett választ adna a felmerülő kérdésekre. 

Egyszer egy békés flegmatikus pszichológus mellett ültem, aki úgy érezte, eszményi foglalkozást 
talált magának, hiszen "mely másik típus tudna naphosszat nyugodtan ülni, hallgatni mások 
problémáit, és torzítatlan képet alkotni a helyzetről?". 

Robert Jackson a Los Angeles Times hasábjain méltatta Warren Christophert, az amerikai 
tárgyalóküldöttség vezetőjét az iráni túszdráma idején. Cikkében hemzsegtek a jellegzetesen békés 
flegmatikus kifejezések: higgadt, fegyelmezett, szófukar, pókerarc, diplomatikus, félrehúzódó, 
visszafogott modor, diszkrét, halk szavú, összeszedett viselkedés. Christopher "eszményien keverte a 
kártyát a tárgyalások során". Soha nem jött dühbe, és elsimította a feszültségeket. 
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A biblia arra tanít, "hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei..." (Fil 2, 
15), s e követelmény teljesítéséhez a békés flegmatikusok állnak a legközelebb. Nem okoznak bajt; 
összeférnek másokkal; nincsenek ellenségeik. Gerald Ford nem káprázatos programjával jutott a 
csúcsra, hanem azért, mert útközben nem szerzett magának ellenségeket. Egyszer ő maga mondta: 
"Sok ellenfelem akadt, de ellenségre egyre sem emlékszem." A Times így írt George Bush elnökről: 
"Fanatikus követői nincsenek, csupán rengeteg barátja, elvétve egy-egy ellenfele, és feddhetetlen 
közszolgálatban eltöltött élete." 

Más vérmérsékletűek keményen megdolgoznak azért, hogy barátokra tegyenek szert, és 
megtanuljanak bánni az emberekkel, a békés flegmatikusok Viszont egyedülálló adományként, készen 
kapják ezt a képességüket. Előadásaim után gyakorta megtörténik, hogy egy-egy erőteljes kolerikus 
úriember hozzám lép, és megkérdezi, vajon miért nem léptették elő a munkahelyén, holott olyan 
eredményesen dolgozott a cégért. Elmondásuk alapján a "menő állást" elnyert vetélytárs általában 
"valami tökfej", akit korábban észre sem vettek, és egyáltalán semmiféle értéket nem tud felmutatni. 
Rövid nyomozás után rendszerint kiderül, hogy a "tökfej" kitartó, békés flegmatikus személyiség, aki 
jól végezte a munkáját, mindenkivel megtalálta a közös hangot, és nem csinált semmiféle galibát. Az 
erőteljes kolerikus határozott elképzeléseivel keményen nyomult előre, s közben mindenütt 
megutáltatta magát. Amikor új vezetőt kell kinevezni, az igazgatóság választása gyakran olyanokra 
esik, akiknek nincsenek haragosai. 

 
Könnyű kijönni vele 

A békés flegmatikust sokan kedvelik, mivel olyan jól ki lehet jönni vele, s minden más 
temperamentumú ember igényli az ilyen társaságot. Gyermek- és serdülőkorukban a békés 
flegmatikusok nem sok fejfájást okoznak a szüleiknek, viszont annál több örömet szereznek. A 
közelmúltban Barbara Beuler megmutatta nekem annak a levélnek a másolatát, amelyet a leányának 
küldött. Ebben olyan gyönyörűen fogalmazza meg a békés flegmatikus személyiség előnyös vonásait, 
hogy érdemes teljes egészében elolvasni. 

 
Drága Sárám! 
Az együtt töltött tizennyolc esztendőre visszagondolva döbbenek rá, mennyire hálás lehetek a 

Mindenhatónak, amiért ilyen békés flegmatikus gyermekkel ajándékozott meg. Te jelented az állandó 
egyensúlyt a családban erőteljes kolerikus édesapád, tökéletes melankolikus édesanyád és népszerű 
szangvinikus bátyád mellett. Mikor egész pici voltál, mindig boldogan elszórakoztál a járókában a 
játékaiddal. Éppen akkoriban kezdtük el az otthoni vállalkozást, és melletted igazán zavartalanul 
lehetett könyvelni. 

A fivéred alig két évvel idősebb, de mindig ő eszelt ki minden csínyt és mókát. Akkor vált 
szavajárásoddá, amivel ma is csipkelődni szoktunk: "én is, én is!’ 

A múlt karácsonykor hiába próbáltál szóhoz jutni, mindenki zajongott és fecsegett. Végül a Tőled 
megszokott fanyar szellemességgel nyugodtan kijelentetted: 

- Jó, akkor fölveszem magnóra, majd később meghallgatjátok. 
Erre mindenki meghökkent, emlékszem, milyen jót nevettünk. 
Mint anya, külön örülök, hogy valamelyest megismerkedhettem a vérmérsékleti típusokkal. Azt is 

tréfásan tudtam felfogni, amikor a tanító nénid egyszer megjegyezte: 
- Sára folyton elkésik, de különben nagyon jó gyerek. 
Az egyik barátnőd neked öntötte ki a szívét, hogy világgá akar menni, Te meg addig beszéltél a 

lelkére, míg meg nem nyugodott, és magáévá nem próbálta tenni a szülei álláspontját. 
Boldogan elfogadod Magadat olyannak, amilyen vagy, és annyira megérted a saját 

temperamentumodat, hogy azt mondtad nekem: 
- Olyan jó, ha az embernek békés flegmatikus barátai vannak. Sohasem költöznek, így aztán a 

telefonszámuk sem változik. 
A főnököd a munkahelyeden a pangó üzletmenet ellenére is mindenképpen meg akar tartani, mert - 

idézem -. "Sára remek, megbízható munkaerő és nagyon kedves a vevőkhöz. A munkatársaival is 
nagyon jól megérti magát, igaz, hogy egy örökkévalóságig tart, amíg mindent letisztogat, de annál 
alaposabban csinálja." 

Édes Sárám! Olyan gyönyörű volt ez a tizennyolc év. Alig várom, hogy megtudjam miként alakul a 
további életed. De bárhogy határozol is, abban biztos vagyok, hogy kitartasz döntésed mellett, és 
elégedett leszel. 

Csókol: 
ANYU 
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Sok a barátja 
A békés flegmatikus a legnagyszerűbb barát, mivel valamennyi jó tulajdonsága az emberi 

kapcsolatok jobbítását segíti elő. Könnyed, fesztelen, nyugodt, higgadt, kiegyensúlyozott, türelmes, 
következetes békés, szelíd és kedves. Kívánhatnánk ennél többet egy baráttól? A békés flegmatikus 
barátnak mindig van ideje számukra. Ha az ember erőteljes kolerikus barátnője otthonába látogat, 
biztos lehet benne, hogy beszélgetés közben szünet nélkül rakodik, port töröl, vagy a tiszta ruhát 
hajtogatja, amivel azt a benyomást kelti, mintha nem akarná drága idejét kizárólag ránk pazarolni. A 
békés flegmatikus barát ezzel szemben bármit félbehagy, leül, és elengedi magát. 

Volt egy békés flegmatikus barátnőm, akinél jobb anyát nehéz elképzelni, de a 
háztartásvezetésben nem jeleskedett. Ha a délelőtt közepén toppantam be hozzá, a konyhaasztalon 
még az ott maradt csuprok, kinyitott zabpelyhes és tejes dobozok éktelenkedtek. Ettől függetlenül 
leültünk, félretoltuk a romokat, hogy helyet csináljunk a könyökünknek, és jóízűen elbeszélgettünk. 
Minthogy őt nem zavarta a fel- fordulás, így engem sem. 

 
Figyelmes hallgatóság 

A békés flegmatikushoz azért is vonzódnak a barátok, mert mindig meghallgatja a másikat. Ha több 
békés flegmatikus összegyűlik, inkább hallgatnak, mint beszélnek. Képesek csendben maradni. 
Kibírják egy szó nélkül is, a más alkatúak pedig örülnek, ha időnként kibeszélhetik magukat valakinek. 
Különösen a népszerű szangvinikusok igénylik a békés flegmatikus barátot, aki figyelmes 
hallgatóságként hagyja őket locsogni. 

A San Bemardinó-i Nőegylet elnökeként tökéletes békés flegmatikus barátnőt találtam a 
szomszédasszonyom, Lucy személyében. Szerdánként az egyleti ülés után beugrottam hozzá, és 
részletesen beszámoltam minden vidám vagy bosszantó eseményről, ami aznap történt. Lucy figyelt, 
mosolygott, együttérzően bólogatott, majd amikor a mondókám végére értem, megköszönte a 
látogatást, én pedig hazasétáltam. 

Minden népszerű szangvinikusnak szüksége van egy kedves, csöndes, békés flegmatikus barátra! 
 

A szelíd nyelv életnek a fája, a romlott pedig összetöri a lelket. 
Péld 15,4 

 
Harmadik rész 

A személyiség újratervezése 
HOGYAN GYŐZHETJÜK LE SZEMÉLYES GYENGESÉGEINKET? 

 
Bevezetés 

A túlhajtott pozitívum negatívummá válik 
Mindannyiunkban a jó és rossz tulajdonságok keverednek, akadnak pozitív vonásaink, míg mások 

negatív reakciót váltanak ki a többi emberből. Gyakran ugyanaz a személyiségjegy, mértékétől 
függően lehet előnyös és hátrányos is, a túlzásba vitt pozitívumok sokszor az ellenkezőjükbe csapnak 
át. 

A népszerű szangvinikusok sokak által irigyelt képessége, hogy bármilyen csip-csup dologról 
színesen tudnak beszélni, ám egy bizonyos szinten túl az ilyen személyiség fecsegővé válik, mást 
nem hagy szóhoz jutni, mindenkit félbeszakít, és folyton elkalandozik a tárgytól. 

A tökéletes melankolikus elmélyült, elemző gondolkodása becses kincs, melyet nagyra értékelnek a 
kevésbé mélyen szántó elmék, ha viszont eluralkodik az illetőn, akkor tépelődővé, magába roskadttá 
teszi. 

Az erőteljes kolerikusok gyors, határozott vezetői adottsága napjainkban az élet minden területén 
nélkülözhetetlen érték, de minden határon túllépve, másokat manipuláló zsarnokká teszi tulajdonosát. 

A békés flegmatikus könnyed természete a jó tulajdonságok olyan bámulatos ötvözetét adja, 
melynek révén minden társaság kedvencévé válik, ha azonban ennek nem szabnak határt, akkor a 
flegmatikus egyén nem törődik semmivel, közönyös és határozatlan lesz. 

Ha az egyes vérmérsékleti típusok vizsgálatakor magunkba nézünk, felismerhetjük, hogy mely 
tulajdonságaink váltanak ki pozitív választ másokból, és fokozzák önbecsülésünket. Ezeken érdemes 
kissé elgondolkodni. A következő lépésben különös figyelmet kell szentelnünk azon viselkedésbeli 
szélsőségeinknek, amelyek másokat sértenek. Végezetül el kell határoznunk, hogy minden erőnkkel 
leküzdjük ezeket a hibákat. 

Emlékezzünk Shakespeare hőseire: Hamletre, Macbethre, Lear királyra, a Henrikekre! 
Valamennyien nagyszerű férfiak voltak, sokat elértek, ám mindegyikük elkövette azt a "tragikus 
vétséget", amely bukásukat okozta. Mindnyájunk ereiben csörgedezik ama bizonyos hősi vér, és igen 
izgalmas dolog felfedezni erősségeinket és bölcsen élni velük! De akár az egykori idők alakjai, mi sem 
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vagyunk mentesek a fogyatékosságoktól, amelyek - ha időben nem ismerjük fel őket - nekünk is 
vesztünket okozhatják. Vizsgáljuk meg tehát magunkat józanul, és keressük meg a hibáinkat, mielőtt 
késő lenne! 

 
Szegénység s gyalázat éri azt, aki megveti az intést, de tisztelik azt, aki megfogadja a feddést. 

Péld 13, 18 
 

Nyolcadik fejezet 
Tegyük szervezetté a népszerű szangvinikust! 

Ez a vérmérsékleti típus hajlandó leginkább megváltozni, minthogy rajong az új tervekért, ötletekért, 
s emellett őszintén törekszik a népszerűségre és arra, hogy senkinek ne ártson. Két komoly probléma 
akadályozza viszont abban, hogy ehhez megtegye a szükséges korrekciós lépéseket. 

 
A kitartás hiánya 

Először, noha jó szándékban nincs hiány, ritkán valósítja meg bármely tervét is. Miután 
megmagyaráztam egy népszerű szangvinikusnak, mit kell tennie gyöngeségeinek legyőzésére, 
megkérdeztem: 

- És mikor kezd hozzá a gyakorlatban is? 
Az illető rendszerint ilyesfélét válaszol: 
- Ma nem érek rá, holnap vidékre kell utaznom... a hétvégére pedig vendégeket várunk. 
Ezen a ponton már el is vesztettük a csatát. 
 

A hibák tagadása 
Sokszor az okoz gondot, hogy a népszerű szangvinikus annyira szereti a mókát, olyan megnyerő 

egyéniség, hogy el sem tudja képzelni, hogy neki bosszantó hibái lennének. Tulajdonképpen nem is 
veszi magát komolyan. 

Amikor előadásaimon számba veszem a népszerű szangvinikusok gyengéit, mindenki nevet, mert 
nem is gondolják, hogy ilyesmi ellen érdemes lépéseket tenni. Nem csodálkozom ezen, mert magam 
is így éreztem. Mielőtt férjhez mentem, mindenki imádott, a társaság körülöttem forgott, de egyik 
napról a másikra ostoba vidéki nőszeméllyé váltam. Fred értésemre adta, hogy ez a viselkedés 
Haverhillben talán aranyosnak számított, New Yorkban azonban nem túl vicces. Sosem adtam igazat 
neki, úgy véltem, ő sótlan és érzéketlen. Otthon tehát eljátszottam az általa elvárt szerepet, másokkal 
viszont szokott bűbájos önmagamat adtam. Csak a vérmérsékleti típusok tanulmányozása nyitotta fel 
a szememet, ekkor jöttem rá, hogy Fred nem áll egyedül a véleményével. Miután tudatára ébredtem, 
hogy fogyatékosságaim nemcsak Fred agyában léteznek, kialakítottam néhány megoldási javaslatot a 
magam és más népszerű szangvinikusok számára. 

 
PROBLÉMA: A népszerű szangvinikus túl sokat beszél 

 
1. megoldás: Beszéljünk fele annyit, mint korábban! 

A népszerű szangvinikusoknak semmi érzékük a számadatokhoz, úgyhogy kárba veszett fáradság 
volna azt ajánlani, hogy csökkentsék a fecsegést mondjuk 22 százalékkal, valaminek a feléről 
azonban van már halvány elképzelésük. Jó iránymutató lehet tehát a beszédmennyiség felére 
csökkentése. Egyszerűen úgy fékezhetjük magunkat, ha kihagyunk minden második "sztorit", amelyről 
úgy érezzük, feltétlenül el kell mondanunk. Mi sajnálhatjuk, hogy a közönség lemarad róla, ők viszont 
nem fogják tudni, mit mulasztottak, és helyesebb is így. Jobb, ha élvezettel hallgatják, amit mondunk, 
mintha elárasztjuk őket szüntelen locsogásunkkal - bármilyen érdekes dolgokat mesélünk is. 

 
Pipáld le, ha tudod! 

Miután Fred nagymamája kilencvenhét éves korában elhunyt, egy hétvégét a férjem családjánál 
töltöttünk. Az első nap az összejövetel a "Pipáld le, ha tudod!" tévéműsorra emlékeztetett. Mindegyik 
rokon részletesen ecsetelte ragyogó életpályáját, amelyet a következő megszólaló rendre túllicitált. 

Este a szobánkban férjem a következő - később borzalmasnak bizonyult - ötlettel állt elő: 
- Mi lenne, ha mi csendben maradnánk, és kivárnánk, hogy kérdezzenek tőlünk valamit, vagy más 

módon vonjanak be a társalgásba? 
Kapásból nem volt ínyemre a dolog, de úgy gondoltam, egy-két órát így is át lehet vészelni. 
Némasági gyakorlatunkat mindjárt reggeli után megkezdtük, folytattuk az ebédnél, egész délután, a 

vacsoránál és így tovább, lefekvésig. Amikor felértünk a szobánkba, majd szétrobbant a fejem, úgy 
éreztem, rögtön megbolondulok. 

- Ez egyszerűen nevetséges! - veszekedtem Freddel. - Egy percig sem bírom tovább! 
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- Ugyan, én minden percet élveztem - mosolygott a férjem. - Holnap újra megpróbáljuk. 
- Még egy napig magamba fojtsak mindent? Én idegösszeomlást kapok! 
Mégis folytattuk egész álló nap, és nem kaptam idegösszeomlást. Igaz, hogy a határán voltam, de 

azért túléltem. 
Harmadnap, mielőtt kimentünk a reptérre, az anyósom megkérdezte: 
- Mi baj van, kisfiam? Már egy órája egy szót se szóltál! 
Fred biztosította, hogy, minden rendben, a mama pedig megcirógatta: 
- Jól van, drágaságom. 
A legfelháborítóbbnak azt tartottam, hogy sem ő, sem a többi családtag nem vette észre: két napon 

keresztül egy árva szót sem szóltam. Egyéni csúcsot állítottam fel, és sehol egy serleg! Megtanultam 
viszont a fájdalmas igazságot: a világ akkor sem dől össze - sőt láthatólag elég jól elvan -, ha ki sem 
nyitom a számat. Ha tehát fele annyit beszélek, mint eddig, azt igazán ki lehet bírni. 

Módszeremet ajánlom a többi népszerű szangvinikusnak is. Próbálják ki, mennyi ideig maradhatnak 
némák, mielőtt valaki észrevenné a változást! 

 
2. megoldás: Figyeljük az unalom jeleit! 

A másik három vérmérsékleti típus képviselőinek nem szükséges elmondani, mik ezek a jelek, ám 
a népszerű szangvinikusok képtelenek megbarátkozni a gondolattal, hogy ők netán unalmassá 
válhatnak, ezért le kell szögeznünk: ha valaki igyekszik odébbállni, az annyit jelent, hogy mondókánk 
érdektelenné vált a számára. Amikor hallgatóink feszengenek, reményvesztetten forgatják a fejüket, 
próbálják elkapni egymás tekintetét, akkor kifelé kívánkoznak. És ha egyesek sietve távoznak a 
mosdó irányába, de többé vissza sem jönnek, az egyértelmű célzás. Mindezeket a jeleket nem nehéz 
észrevenni, amennyiben számolunk a lehetőséggel. 

 
3. megoldás: Fogjuk rövidre! 

- A lényegre! - hangoztatja Fred idestova negyven éve. Talán azért, mert sohasem ugyanazt 
értettük a lényegen. Részemről ahhoz a felfogáshoz tartottam magam, miszerint "elmesélni már fele 
élvezet". Következésképpen ritkán szorítkoztam egyszerű tőmondatokra. Szeretem kikerekíteni a 
történetet. Igencsak zavarba jönnék, ha a csupasz lényegre kellene korlátoznom mondókámat 

Bár a mesélő készséget mindig értékes adottságnak tekintettem, ha túlzásba viszik, akkor teherré 
válik. Én már megtanultam hogy nem mindenkinek van ideje vagy kedve egy népszerű szangvinikus 
regényt végighallgatni. Lehet, hogy az én szememben az egész háttér felvázolása lényeges a konkrét 
esemény megértéséhez, mégis azt tapasztaltam hogy senki nem látja kárát, ha elmulaszt egy (vagy 
akár jó néhány) részletet. 

Egyszer merész gondolat fogamzott meg az agyamban. Elhatároztam, hogy ha egy rettenetesen 
izgalmas sztori elmondásában megzavarnak, mindaddig nem folytatom, míg valaki nem kér rá. 
Hamarosan sor került az első próbára: egy társasággal bevásárlóútra indultunk. Elbeszélésemben a 
hősnő éppen a sziklapárkányhoz ért, mikor a sofőr hátraszólt, ellenőrizzük, hogy jó irányba megy-e. 
Lélegzetvisszafojtva vártam, hogy valaki kérje a folytatást, de semmi. Tűkön ültem, készen arra, hogy 
felvegyem a fonalat, ám a többiek rám se hederítettek Tán nem érdekli őket szegény Harriet sorsa? A 
legszívesebben megráztam volna valamennyiüket: nem emlékeztek Harrjetre? Hiszen ott függ a 
sziklafalon. Nem érdekel a történet vége? Tartottam azonban magam a fogadalmamhoz, hogy csak 
akkor folytatom, ha megkérnek. Nem kértek. 

Ez az elutasítás keserves választ adott a kísérletemre. Az emberek néha annyira ráunnak egy 
hosszú, túlburjánzó történetre, hogy nem is érdekli őket, mi lesz a vége - még akkor sem, ha én 
vagyok a mesélő. 

Szintén népszerű szangvinikus Nancy barátnőm is elvégezte a próbát, és ugyanilyen eredményre 
jutott. Titokban egyezséget kötöttünk: ha valamelyikünkkel megtörténne ez a baleset, a másik tüstént 
kisegíti: 

- Folytasd már! Alig várom, hogy megtudjam a végét! 
Hát nem imádni való ez a Nancy? 
 

4. megoldás: Ne túlozzunk! 
Tudtam, hogy nem szoktam hazudni, ezért nem értettem a férjem múltkori megjegyzését: 
- Nem gondolod, hogy ebben a korban abbahagyhatnád már a hazudozást? 
Tökéletes melankolikus lévén, Fred úgy gondolta, ha nem a pontos igazságot közlöm, az már 

hazugság. Szerintem csak kiszíneztem a mondanivalómat, így végül megegyeztünk a "túlzás" 
kifejezésben. Később hallottam, amint Lauren azt mondja egy kis barátjának: 

- Amit anyu mesél, abból a felét mindig le kell vonni. 
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Új lakásba költözése után meglátogattam az én népszerű szangvinikus Patti barátnőmet, aki ezzel 
fogadott: 

- Az egész utcában pusztulnak az állatok a rühösségtől. 
Szangvinikus elmémben rögtön megjelent az utca, amint a rühös kutyák és macskák tucatszám 

döglődnek a kövezeten, míg ki nem lehelik a párájukat. Azonban a nyomasztó kép hatása alatt is 
észrevettem, hogy Patti tökéletes melankolikus lánya kétségbeesetten ingatja a fejét. 

- Mi a baj? -. fordultam a kicsihez. 
- A szomszéd néni cicája beteg. 
Hát igen, egy ismeretlen nő nyavalyás macskája senkit nem hozna lázba, de ha "az egész utcában 

pusztulnak az állatok", az mindjárt más! 
A férjemmel egyszer vendégségben voltunk, ahol a népszerű szangvinikus Bonnie mindenkit 

elbűvölt a Los Angelesből Catalina-szigetre tartó hajóút leírásával. Élvezettel részletezte a menüt, 
elmondta ki lett tengeribeteg, mindezt húsz percen keresztül. 

Miután befejezte a színes élménybeszámolót tökéletes melankolikus férje vett egy nagy levegőt, és 
két szót bökött ki: 

- Repülővel mentünk. 
Döbbenten meredtünk Bonnie-ra, aki pillanatnyi tűnődés után ráhagyta: 
- Igaz, repülővel mentünk. 
Csak egy népszerű szangvinikus képes húsz percen át traktálni hallgatóit olyan hajóút részleteivel 

,amelyet soha nem is tett meg, még a hajó fedélzetére sem lépett. 
A népszerű szangvinikus történetei csakugyan szórakoztatóak, és soha nem felejtem el ezt az 

epizódot. Bonnie már odáig ment a túlzásban, hogy az hazugsággá vált. 
Nemrégiben hasonló esetről hallottam egy barátomtól, aki a következő megjegyzést fűzte hozzá: 
- Az illető persze népszerű szangvinikus, úgyhogy egy szavát sem lehet elhinni. 
Hát nem szégyen ez? Nem borzasztó, hogy a népszerű nem lehet elvárni, hogy legalább nagyjából 

az igazság közelében járjanak? Az érintettek gondolkozzanak el a dolgon! 
 

EMLÉKEZTETŐ 
A túlzás egy idő után hazugsággá válik. 

 
PROBLÉMA: A népszerű szangvinikus énközpontú 

 
1. megoldás: Legyünk tekintettel mások érdeklődésére! 

A népszerű szangvinikusok annyira el vannak foglalva saját magukkal, hogy ők figyelnek a 
legkevésbé másokra. Történeteikkel rendkívül elégedettek, így hát észre sem veszik, hogy meddig 
terjed hallgatóságuk figyelme, s hajlamosak akkor is beszélni, amikor már senkit nem érdekelnek. 
Ritkán törődnek mások igényeivel, mivel eredendően kerülik a problémákat és kellemetlen 
helyzeteket. A népszerű szangvinikusokból nem válik jó pszichológiai tanácsadó, mert inkább 
beszélnek, mint a másikat hallgatják, és hajlamosak leegyszerűsítő, nem odaillő válaszokat adni. 

A mások iránti érzékenység a figyeléssel kezdődik. Szemünkkel és fülünkkel egyaránt figyelünk. Én 
rászoktattam magam, hogy társaságba kerülve nem kezdek rögtön mesélni, ehelyett figyelek, míg be 
nem tudok kapcsolódni a beszélgetésbe. A jelenlevőkben nem a közönséget látom, hanem külön-
külön az egyes embereket. 

Amióta ráhangolódtam másokra, sok mindent felfedeztem, ami korábban elkerülte népszerű 
szangvinikus figyelmemet: megbántott embereket, magányos nőket, gyógyításra váró, sebzett 
szíveket, elgyötört testeket-lelkeket, amelyek (akik) mind-mind a népszerű szangvinikus felvidító 
hatására várnak. 

Ajánlom tehát a népszerű szangvinikusoknak, hogy mostantól minden emberre külön-külön 
figyeljenek, így észrevehetik mások szükségleteit. 

 
2. megoldás: Tanuljunk megfigyelni! 

A népszerű szangvinikusok nem genetikai okból figyelmetlenek, hanem azért, mert csak magukkal 
törődnek. A figyelmesség nagylelkű gesztus, a népszerű szangvinikusok azonban nem törekszenek 
eléggé arra, hogy érdeklődjenek mások iránt. Számukra az élet színház, övék a színpad, az összes 
többié a nézőtér. A szangvinikusok legjobbjai nem élik bele magukat ebbe a szerepbe, de a zöm 
egoistává válik, miután érzékeli, hogy minden szem rászegeződik. 

 
EMLÉKEZTETŐ 

Legyünk érzékenyek mások szükségleteire, és figyeljünk a mondanivalójukra! 
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PROBLÉMA. A népszerű szangvinikusnak rossz a memóriája 
 

1. megoldás: Fordítsunk figyelmet a nevekre! 
A népszerű szangvinikusok az említett okból felejtik el a neveket: figyelmetlenségből, 

nemtörődömségből. Mindkettő énközpontú felfogásukból és mások iránti érzéketlenségükből fakad. 
Ha mégoly szórakoztatóak is, az ember érzi, hogy nem törődnek vele, ha egy-két perc alatt a nevét is 
elfelejtik. Dale Carnegie írja: "Az ember neve a legszebb szó a világon." Sikerkalauz című könyvében 
számos példával szemlélteti, hogy sikeres egyéniségek mennyire súlyt helyeztek mások nevének 
megjegyzésére. 

A népszerű szangvinikusok sem kevésbé intelligensek a többi vérmérsékleti típusnál, és képesek 
megtanulni a neveket, ha egyszer elhatározzák. Az erőteljes kolerikusok tudják, milyen 
kulcsfontosságú nevükön szólítani az embereket. A tökéletes melankolikusok könnyen megjegyzik a 
részleteket, a békés flegmatikusok állandóan nagy élvezettel figyelnek, a népszerű szangvinikusok 
azonban mindeme területeken hátrányban vannak. Semmit sem éreznek elég fontosnak ahhoz, hogy 
fárasszák magukat érte, nem ügyelnek a részletekre, és inkább beszélnek, mint hallgatnak. Miben 
reménykedhetnek tehát? 

Házasságom során azt tapasztaltam, hogy könnyebb a neveket FredtőI megkérdezni, mint 
megtanulni és ez így is volt. Amikor megismerkedtem a vérmérsékleti típusokkal, ráébredtem, hogy a 
Fred memóriájától való függés azt jelzi: nem tudok a sajátomra hagyatkozni. Hát ennyire ostoba 
volnék, hogy a saját agyammal nem tudok tanulni? Megértettem, hogy soha nem is próbáltam 
megjegyezni a neveket, és úgy döntöttem, ezentúl ez lesz a hobbim. A népszerű szangvinikusok 
fogják fel játéknak a dolgot! 

Először tehát figyelni kezdtem az emberek nevére. Ezt az egyszerű lépést bárki megteheti, s 
enélkül nincs is remény a fejlődésre. Nemigen támaszkodhatunk arra, amit soha nem is hallunk. 
Miközben egyre jobban összpontosítottam mások beszédére, megértettem, hogy mindenkinek van 
neve, és szereti, ha azon szólítják. 

Mennyire jóleső meglepetést szerez, ha valaki képes észben tartani a Littauert a Littenouer, 
Littoner, Littaver, Littenhauser vagy Latouer helyett. Éppen így örülnek mások is, ha észben tartjuk a 
nevüket. Ez végre komoly ösztönző a népszerű szangvinikusok számára: mások így jobban szeretnek 
minket. S éppen ezt akarjuk. A népszerűség kulcsa: tudnunk kell, ki kicsoda. 

Másodszor törődni kezdtem másokkal Bemutatkozáskor jól megnéztem őket magamnak, 
érdeklődtem, hogyan élnek, amíg csak úgy nem éreztem, hogy már ismerem őket. Mióta 
érdeklődésemet magamról másokra irányítottam, sokkal érdekesebbé váltak az emberek. 

 
2. megoldás: Írjuk le a dolgokat! 

Míg a színek és a lényegtelen részletek a tényeknél is jobban megragadnak a népszerű 
szangvinikusok agyában, a nevek, időpontok és helyek számára mintha nem is létezne memóriájuk. 
Ez a kettéválasztás érthető, ha átlátjuk, hogy a szangvinikus személyiséget sokkal inkább érdekli az 
ember és a színes képzelet, mint a statisztika meg a hideg tények. A tökéletes melankolikus rajong a 
részletekért és észben tartja az élet lényeges dolgait, a pozitívumok szempontjából tehát mindig 
célszerű összepárosítani ezt a két típust: a melankolikus jól csinálja a dolgot, a szangvinikus pedig 
érdekessé teszi. 

Fred fantasztikus módon képes megjegyezni minden nevet, ráadásul mindenkiét feljegyzi egy kis 
kártyára, néhány odavágó adat kíséretében. Amíg Connecticutban laktunk, az ottani népszerű 
szangvinikus lelkipásztor képtelen volt egymástól az egyházközség tartozókat. Fred segítette ki, a 
vasárnapi istentisztelet után megállt mellette a templomajtóban, és valahányszor ismeretlen személy 
közeledett, feltűnés nélkül a fülébe súgta az illető rövid életrajzát. 

- Az a rózsaszín ruhás hölgy Walda Worry, hat gyermek édesanyja. A férje kórházban fekszik 
gerincbántalmakkal. 

- Walda, kedvesem, milyen remekül áll magának a rózsaszín! Hogy viselkednek azok az imádni 
való apróságok? Hogy boldogul az ura a gerincével? 

Fred szolgáltatta a tényeket, Don, a tiszteletes pedig feldíszítette őket. 
Miután elköltöztünk Connecticutból, Don memóriája egyszerre összezsugorodott, és a hívek nem 

győztek csodálkozni, miként válthatta fel elragadó figyelmességét ez a kétségbeesett kapkodás a 
nevek után. Megesett, hogy egy hölgynél a férje hogyléte felől érdeklődött, holott két nappal azelőtt ő 
maga temette el a megboldogultat. 

Népszerű szangvinikus barátom, Tommy a sors iróniájából emlékezetfejlesztő tanfolyamot vezet. 
Remekül tudja tolmácsolni az elveket, és hallgatói valóban sokat fejlődnek, neki azonban mindez nem 
segített a hétköznapi életben. 



 

42 
 

Egyik nap, mikor arra jártam, éppen tűvé tette a garázst. Vadul keresett két doboz könyvet, 
amelyekre aznap este a tanfolyamhoz lett volna szüksége, de elfelejtette, hogy hova tette őket. 

Minthogy a népszerű szangvinikusoknak ennyire rossz a memóriájuk, jegyzékbe kell foglalniuk 
teendőiket, és e listákat olyan helyen kell tartaniuk, ahol nem vesznek el. 

Ajánlatos felírniuk ismerőseik nevét, és átnézni a névsort, mielőtt újra ugyanabba a társaságba 
mennek. Ha üzleti célú telefonhívásra készülnek, készítsék maguk elé az összes szükséges adatot! 
Az értelmes elme is ostobának tűnhet, ha olyan információ után tapogatózik, amelyet tudnia kellene. 

 
3. megoldás: Ne feledkezzünk meg a gyerekekről 

Számos népszerű szangvinikus asszonnyal találkoztam, aki az évek során elhagyta valahol a 
gyermekét. Előfordult hogy valaki már egy órája autózott a sivatagon keresztül, vidáman cseverészve 
szintén népszerű szangvinikus barátnőjével, mikor észrevette, hogy négyéves csemetéje hiányzik a 
hátsó ülésről. Visszarohant a benzinkúthoz, ahonnét elindult, és ott találta a kis legényt, aki javában 
segített a kútkezelő bácsinak. Az úriember nagyon megörült az anyukának, mert mér épp hazakészült 
de nem tudta, mit kezdjen újdonsült segédjével. Egy másik hölgy elfelejtette harmadik osztályos kisfiát 
elhozni az iskolából, és csak akkor jött rá a mulasztáséra, mikor a vacsoránál a gyerek széke üresen 
maradt. 

Egy csupa népszerű szangvinikusból álló tanfolyami csoport vezetője arról számolt be, hogy az 
adott héten a hallgatók összesen dolgot hagytak el, köztük hét gyermeket és egy nagymamát, az 
utóbbit sajnálatos módon egy nagyáruházban felejtették. 

Carol nevű, népszerű szangvinikus barátnőmmel közösen fuvaroztuk tökéletes melankolikus 
fiainkat az iskolába, mikor még egészen kicsik voltak. Mindketten folyton elkéstünk, a srácok ettől 
állandóan idegesek voltak. Reggel én mentem az ifjabb Jamesért, aki nem egyszer gyászos képpel 
keveredett elő, kezében zabpelyhes tálka. 

- Anyu megint telefonál, magamnak kellett reggelit készítenem. 
Az én kis Fredem akkor került haza, mikor Carol éppen eltalálta hozni, miután kishíján bent 

felejtette az iskolában, máskor meg majdnem belecsúszott egy kamionba. Nemrégiben 
Washingtonban találkoztam Carollal, és nagy nevetések közepette idéztük fel a közös 
gyerekfuvarozás feledékeny éveit. Megegyeztünk abban, hogy akkori pontatlanságunk gyermekeink 
hasznára vált, mert alkalmazkodóbbá tette őket. 

A népszerű szangvinikusok igen találékonyan tüntetik fel nyilvánvaló gyengéiket úgy, hogy azok 
erősségeknek hassanak. 

 
EMLÉKEZTETŐ 

Ha van is magyarázat rossz memóriánkra, senki nem kíváncsi rá. Figyeljünk mások nevére, írjuk le 
a dolgokat, és próbáljuk megjegyezni, hol hagytuk az autót és a gyereket! 

 
PROBLÉMA: A népszerű szangvinikus ingatag és feledékeny barát 

 
1. megoldás: Olvassuk el A barátság tényezőjét! 

Jóllehet, a népszerű szangvinikusoknak sok barátja van, mivel zajlik körülöttük az élet, ám ők 
maguk rendszerint nem "jó barátok". Szeretik a társaságot, de mikor szükség lenne rájuk, kivált baj 
esetén, eltűnnek a kulisszák mögött. Úgy is mondhatnánk, hogy csak ‚jó időben" barátok. Igaz, 
emlékszem egy népszerű szangvinikus cimborámra, aki "rossz időben" volt barát. Kizárólag akkor 
hívott, ha esett, és nem mehetett golfozni. 

A népszerű szangvinikus inkább rajongókat vagy bámulókat gyűjt, semmint igazi barátokat. 
Olyanokra vágyik, akik csodálják, imádják és (lehetőleg) bálványozzák. Azokat kedveli, akik adakozók, 
de segítségért már máshová fordulnak. A sok izgalom és ragyogás közepette nincs érkezése mások 
bajaival vesződni. 

Miután elolvastam Alan L. McGinnis A barátság tényezője című könyvét, első ízben eszméltem rá, 
hogy sok ismeretségem ellenére nemigen nevezhetem magam barátnak. McGinnis doktor arra 
késztetett, hogy megvizsgáljam életemet a tartós kapcsolatok szempontjából és látnom kellett, hogy 
több értékes barátságot is hagytam megszakadni, mert nehéz volt szerét ejteni, hogy összejöjjünk. 

Egyszer a nyolcvanas évek elején negyven hölgyet hívtam meg az egész országból a kaliforniai 
Redlandsben rendezett tanfolyamra. Harminchatan jöttek el, és a röpke hét alatt összebarátkoztunk. 
Annyira a bizalmunkba fogadtuk egymást, hogy nem is akartunk elválni. A kapcsolat ébren tartása 
céljából rendszeresen tájékoztattam valamennyiüket egymásról, beszámoltam mindarról, amit a 
többiek írtak nekem. A környékbeliek részére szerda reggelenként találkozót szerveztem. 
Mindannyian úgy véltük, hogy teljesen szerteszét sodródtunk volna, ha nem kényszerítjük magunkat 
erre a hetenkénti társas összejövetelre. 
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2. megoldás: Helyezzük előtérbe mások szükségleteit! 
A népszerű szangvinikusok ritkán veszik a fáradságot, hogy igaz baráttá váljanak, gondját viseljék a 

szükséget szenvedőknek, látogassák a betegeket. 
A San Bernardinó-i Nőegylet elnökeként kötelességeim közé tartozott a kórházba került klubtagok 

felkeresése. Ez az alaptermészetemmel ellenkező feladat nagyon nehezemre esett. Mindenféle 
kifogást találtam ki, míg végül az egyik társnőnk férjéhez csak akkor jutottam el, amikor az illető hölgy 
már két napja elhunyt. Meg kellett győznöm magamat mások szükségleteinek fontosságáról, s ezután 
nagyon fegyelmezetten törekedtem ennek megfelelően cselekedni. Valahányszor így erőt vettem 
magamon, a sors kegyéből értékes tapasztalatokra tettem szert. 

 
EMLÉKEZTETŐ 

A népszerű szangvinikusnak nem könnyű "jó baráttá" válnia, de nagyon megéri a fáradságot. 
Hallgatóság helyett igazi barátokat keressünk! 

 
PROBLÉMA: A népszerű szangvinikus folyton közbeszól, és mások helyett válaszol 

 
Megoldás: Ne akarjunk magunk kitölteni minden hézagot! 

Régebben úgy képzeltem, az a hivatásom e földön, hogy minden pillanatnyi szünetet kitöltsek. 
Mivel mindig akadt mondanivalóm, és nem tudtam nyugton maradni, valahányszor egy 
lélegzetvételnyi csend támadt, tüstént előrukkoltam legújabb történetemmel. Ezt soha nem éreztem 
közbeszólásnak, inkább azt gondoltam, megmentem a hallgatóságot az unalomtól. Beleéltem magam 
a holland fiúcska szerepébe, aki ujját a gát repedésébe szorítva tartotta vissza az egész várost 
megsemmisítéssel fenyegető áradatot. A. beszélgetés hatalmas védőfalnak tűnt számomra, melyen 
nem tátonghatnak lyukak, és ha mégis keletkezik egy, azonnal be kell tömnöm, nehogy mindenkit 
elborítson az unalom. 

Fred tébolyítónak találta folytonos beszédkényszeremet, próbált figyelmeztetni, hogy hallgatni 
arany, és nem tragédia, ha nagy ritkán egy pillanatra befogom a számat. Nyugodtan figyelmen kívül 
hagytam a véleményét, mígnem megismertem saját vérmérsékletemet és rájöttem, hogy a népszerű 
szangvinikusok állandó késztetést éreznek a beszélgetés folytonossági hiányainak pótlására. 
Kezdtem hallgatást parancsolni magamra és ekkor észrevettem, hogy Fred nyelve megeredt. A 
figyelem rólam őrá terelődött és kiderült, hogy értelmes mondanivalót tartogatott a tarsolyában. 

Egy aranyos népszerű szangvinikus lány, Sharon mesélte hogy egyszer épp a plébánián rendezett 
karácsonyi ünnepség idejére esett ágynak, így nem tudott elmenni. Később a barátai elmondták neki, 
milyen elbűvölőn viselkedett a férje az összejövetelen, nem is sejtették, hogy ilyen kellemes egyéniség 
Sharon elgondolkodott ezen, és rádöbbent, hogy azelőtt soha nem engedett teret a férfinak az effajta 
tündöklésre. Ettől kezdve mindig adott megszólalási lehetőséget a párjának, és elképedve látta, hogy 
tudott is élni vele. 

 
A cseppet sem flegmatikus Phil 

A múltkor találomra bekapcsoltam a tévét, amelyben épp Phil Donahue műsorát adták. A házigazda 
Adam Smith közgazdásszal (a nagy skót névrokonával) beszélgetett, és ámulva láttam, hogy milyen 
nagyszerűen szemléltetik a vérmérsékleti típusokat. Phil, a kitárulkozó népszerű szangvinikus illetve 
erőteljes kolerikus, aki minden figyelmet magára összpontosít; Adam pedig elmélyült tökéletes 
melankolikus (lángelmével megáldva) valamint békés flegmatikus (erősen visszafogott, éles eszű), 
akit nem lehet kérdésekkel zavarba hozni. 

Phil megjegyzései elárulták, hogy sejtelme sincs a különféle temperamentumokról, továbbá kissé 
tompának tartja beszélgetőpartnerét, mivel az nem olyan sziporkázó személyiség, mint ő. 

PHIL  Úgy látom, nem nagyon izgatja ez a téma. 
ADAM De, nagyon is. Csak nem vagyok olyan energikus, mint maga. 
PHIL  Fogadni mernék, hogy unatkozik. 
ADAM Szó sincs róla. Ilyen az arcom, és kész. 
Mikor a közönség kérdéseket tett fel, folyton Phil felelt Adam helyett. Az egyik kimerítő válasz után 

a vendégéhez fordult: 
- Ugye, ez a véleménye? 
- Miért tőlem kérdi? - vágott vissza a közgazdász. 
Tényleg fölösleges volt kérdeznie, szemlátomást remekül érezte magát, miközben mindenkivel 

megosztotta interjúalanya vélt gondolatait. A népszerű szangvinikusok mindig feljogosítva érzik 
magukat, hogy mások helyett válaszoljanak, hiszen annyival jobban tudnak fogalmazni! 

A mi családunkban Marita lányom és jómagam adunk gyors válaszokat az összes kérdésre. 
Egyszer vacsorázás közben a férjem megkérdezte az ifjabbik Fredtől, mi újság az iskolában. 
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- Biztos rossz fát tett a tűzre - kotyogott közbe Marita -, mert az igazgató úrnál volt. 
Mégcsak nem is ugyanabba az iskolába jártak, de a lányom valamiért épp arra ment, s észrevette 

Fredet az irodaépület előtt. A fiú nem nagyon örült a közbeszólásnak, családunk feje pedig - Marita és 
az én legnagyobb bánatomra - új szabályt vezetett be: mindig csak az feleljen, akit kérdeztek. 

Ez az előírás lassítja a társalgást, néha bizony még az is megesik, hogy pillanatnyi csend támad, 
mialatt a kérdezett összeszedi a gondolatait, hogy megfogalmazza a választ. 

A vérmérsékleti típusok ismeretében észrevehetjük, milyen sietve válaszolnak a népszerű 
szangvinikusok mások helyett, miközben valójában fel sem fogják, mit művelnek. 

 
EMLÉKEZTETŐ 

Aki közbevág, hogy mások helyett válaszoljon az udvariatlan, figyelmetlen, és egy idő után 
nemkívánatos társasággá válik. 

 
PROBLÉMA: A népszerű szangvinikus szétszórt és éretlen 

 
1. megoldás: Szedjük össze magunkat! 

Noha gyakran a népszerű szangvinikusokat tartják legesélyesebbnek a sikerre, sokszor mégis 
sikertelenek maradnak. Rendelkeznek elegendő ötlettel, alkalmas személyiséggel, alkotókészséggel, 
de csak ritkán tudják mindezt a kellő pillanatban összeszedni. Ha gyors siker kínálkozik, magasra 
szállnak, ám ha évekig tartó tervezésre és munkára van szükség, inkább feladják, és más irányba 
fordulnak. Az ilyen vérmérsékletűek gyakran rövid időn belül munkahelyet, sőt pályát változtatnak, 
mivel az adott területen túl távolinak látják a célt. 

Sokan választják közülük a lelkészi hivatást, mivel vonzza őket a szószék, és legalább hetente egy 
órára minden szem rájuk szegeződik. Kellemes és lenyűgöző egyéniségek ugyan, de sokszor rosszul 
felkészültek, és gyakran az utolsó pillanatban próbálják összeszedni magukat. 

Egy jóképű tiszteletes esküvőt celebrált. A szertartás kezdete előtt megjelent, felcsíptette a 
mikrofont, és bejelentette a nyitó éneket. Hirtelen rémült kifejezés ült ki az arcára, letette a mikrofont, 
és fel-alá rohangált a két pulpitus között, a papírjait forgatva. Kint felejtette a könyvet, amelybe a 
menyasszonyok és vőlegények nevét szokta bejegyezni, anélkül pedig fogalma sem volt, kiket kell 
összeadnia. Közben felcsendült a nászinduló, így gyorsan visszaállt a helyére, feltűzte a mikrofont, és 
széles mosollyal tekintett az egybegyűltekre. A ceremónia elbűvölő és szívhez szóló volt, bár az eskü 
szövege kissé szokatlanul hatott nevek nélkül. Egyszer csak fény gyúlt a lelkipásztor agyában. 
Megállt, és letérdepeltette a jegyespárt, hogy egy percre csöndes imába merüljenek. Felszólította az 
egész gyülekezetet, hogy fejüket lehajtva, csukott szemmel elmélkedjenek. Miután szót fogadtak, 
lekapta a mikrofont, felrántotta az oldalajtót, átrohant a kerten, és eltűnt az irodájában. Kisvártatva 
megjelent a könyvvel, visszaosont a helyére, feltette a mikrofont, vett egy nagy lélegzetet, és áment 
mormolt. Azután kinyitotta a könyvet, és rendben lebonyolította a szertartás hátralévő részét. (A 
csöndes ima alatt a résztvevők többsége lehajtotta a fejét, én természetesen kukucskáltam, és 
Freddel stoppoltattam az időt. A kis közjáték negyvenhét másodpercig tartott.) 

A népszerű szangvinikusok kétségkívül mókás történetei világosan mutatják, hogy a jó szándék 
ellenére ritkán bontakoztatják ki igazán képességeiket. Sohasem tudnak rögtön dologhoz látni. Valami 
mindig közbejön. Az élvezet háttérbe szorítja a munkát. 

A pszichológiai tanácsadás során azt tapasztaltam, hogy a népszerű szangvinikusok készséggel 
egyetértenek a rendszeresség és a szorgalmas munkavégzés szükségességével. Elismerik, hogy 
nem érték el mindazt, amit célul tűztek ki az életben, és szeretnének fejlődni. Mindig próbálom 
megmutatni, mi a teendő, s erre ösztönzöm az illetőket. Jó szándékban nem is volna hiány, de 
váratlan fejlemények adódnak, és a végrehajtás későbbre tolódik. Mire észbe kapnak, hogy 
változtatásokat terveztek, rendszerint elveszítik a tennivalók listáját, és valószínűleg amúgy sem 
sikerült volna a dolog. 

Magára ismert valaki? A népszerű szangvinikusokban rejlik a legtöbb ígéret. Bármiben a csúcsra 
juthatnak, de haladéktalanul összeszedettebbé kell válniuk. Ha holnapig várnak, valami biztosan 
közbejön. 

 
2. megoldás: Nőjünk fel! 

Ti ifjoncok! 
Ti szalmalánglelkű gyermekcsék 
Shakespeare jól ismerte a temperamentumokat és a népszerű szangvinikusokról szólván, egyik 

legnagyobb gyengéjükre utalt: a felnőttségtől való húzódozásukra. A népszerű szangvinikusok úgy 
élnek, mint a mesebeli Pán Péter, inkább Senki földjére repülnének, csak a rideg valósággal ne kelljen 
szembesülniük. Egyetlen házasság sem lehet eredményes, ha az egyik vagy mindkét fél vonakodik 
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felnőni. Az érettség nem életkor kérdése, hanem attól függ, hajlandók vagyunk-e vállalni 
kötelezettségeinket és józan terveket kovácsolni azok teljesítésére. 

- Miért is nincs szárnyam, hogy elrepülhetnék - kiáltotta Dávid király (Zsolt 55, 6). Mégsem futott el 
a baj elől, bátran szembenézett vele, Istenéhez fordult segítségért a vész idején, és erőt vett azon, 
ami leküzdhetetlennek látszott. 

 
EMLÉKEZTETŐ 

A népszerű szangvinikusnak megváltóra van szüksége. Égi segítség nélkül hogy lenne képes féket 
vetni a nyelvére, megfegyelmezni énjét? Ne tartsuk túl nagyra magunkat! Fejlesszük memóriánkat! (A 

Szentlélek megerősíti az emlékezetet.) Figyeljünk másokra! Ne csak a magunk bajával törődjünk! 
Vegyük számba, mi mibe kerül! 

 
Mindenre van erőm abban, aki megerősít engem. 

Fil 4, 13 
 

Kilencedik fejezet 
Vidítsuk fel a tökéletes melankolikust! 

A tökéletes melankolikus bővelkedik ellentmondásokban. A legmagasabb csúcsok és a 
legsúlyosabb mélypontok embere. Örömest tanulmányozza a vérmérsékleteket, mert ezáltal eszközt 
kap a kezébe a folytonos önelemzéshez, ugyanakkor ellen is áll a róluk szóló elméletnek, mivel 
túlságosan egyszerűnek, túlontúl érthetőnek és nem eléggé mélynek találja ahhoz, hogy figyelemre 
méltó legyen. Nem hajlandó egy címkével ellátott skatulyába bemászni, mert úgy érzi, ő - a többi 
temperamentummal ellentétben - egyedülállóan összetett lény, akit még önmaga sem ismer, esetében 
semmiképpen nem alkalmazható holmi általános osztályozás, besorolás. 

 
Egyszeri és megismételhetetlen? 

A tökéletes melankolikus gondolkodásmódjának meghökkentően állandó eleme az a meggyőződés, 
miszerint senki más nem hasonlítható hozzá. Mindig bebizonyítja magának, hogy neki van igaza, és a 
világ téved. Tudja, boldog lehetne, ha mások is olyanná válnának, mint ő. 

Tanfolyamaink egyik legizgalmasabb eredménye volt annak tisztázása, hogy a tökéletes 
melankolikus sem rendkívüli típus. Mások is úgy gondolkoznak, látnak és cselekszenek, mint ő. 
Amikor a hallgatókat a személyiségteszt eredménye alapján csoportokba osztjuk, a tökéletes 
melankolikusoknak nem akaródzik különvonulni. Nincs ínyükre ez a "játszadozás", isten ments, hogy 
elengedjék és jól érezzék magukat! Ha végül mégis összeáll a melankolikus szekció, tüstént lehull a 
lepel. Minden szék akkurátusan az asztalhoz igazítva, választékos öltözék, toll a kézben, és 
valamennyien gyanakodva méregetik a többieket. Fürkészve kezdik elemezni csoportjukat, és 
ráeszmélnek, hogy csakugyan hasonlítanak egymáshoz. A szótlan vizsgálódás alapján belátják, hogy 
a vérmérsékletek elmélete nem teljesen alaptalan. Egyik-másikuk el is mosolyodik, amint felismeri a 
csoport szembeötlő egyöntetűségét. 

Az egyik férfi elmondása szerint az igazságnak ez a pillanata fordulópontot jelentett a 
házasságában. Népszerű szangvinikus felesége unszolására vett részt a tanfolyamon. Az asszony 
már kétszer is elhagyta, és harmadszor is erre készült. A férj benne látta minden baj okát, mert túl 
könnyen vette az életet, a gyerekek mind az anyjuk pártját fogták (nyilvánvalóan magához édesgette 
őket, gondolta az ember), és huszonnyolc évi házasság alatt sem volt képes megszervezni a 
háztartást. Az apa teljes testi-lelki-érzelmi elzárkózottságban élt a házban - egyedül az anyára hagyva 
a nyolc gyermek gondját. Aznap, mikor elfoglalta helyét a tökéletes melankolikusok csoportjában, 
semmi tanulásvágy nem munkált benne; később bevallotta, hogy körülnézve villámcsapásként érte 
hasonmásainak látványa. 

- Abban a pillanatban én is azt láttam - emlékezett. vissza -, amit a nejem annyi éven át. Az 
arcokon a saját képem tükröződött. Észrevettem az elmélyültség és céltudatos komolyság, 
egyszersmind a fensőbbséges viselkedés és a teljes humortalanság nyomait. Este hazamentem és 
bocsánatot kértem, amiért huszonnyolc esztendeig játszottam a szenvtelen ítész szerepét. Hál’ 
istennek, sírta el magát az asszony, már azt hittem, soha nem leszel képes úgy látni magad, ahogy 
mások. Amikor addig nem érzett melegséggel átöleltem őt, tudtam, hogy megmentettem a 
házasságunkat. 

Íme, mennyit okulhatunk, ha megvizsgáljuk alapvető vérmérsékleti típusunk jellemző vonásait, és 
tanulunk belőlük! 

 
PROBLÉMA: A tökéletes melankolikus könnyen depresszióba süllyed 
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Colman Férfiak és nők című karikatúrája egymással szembenéző párt ábrázol. A férfi 
depressziósnak tűnik, az asszony pedig így szól: Ha ez a boldogság, hogy festesz, amikor 
szomorkodsz? 

A tökéletes melankolikusoknál néha nehéz megkülönböztetni a két állapotot, mert mindig 
óvakodnak túlzottan felizgatni magukat, meg aztán az élet általában igen komoly - ha nem épp 
nyomasztó. A tökéletes melankolikust sérti a nagyhangú, másokat irányító erőteljes kolerikus, azt 
viszont nem veszi észre, mennyire befolyásol ő másokat a kedélyváltozásaival. Idővel az emberek 
megtanulják, mi "borítja ki", és igyekeznek minél kevésbé elkedvetleníteni. Ez a törékeny kapcsolat a 
legjobb esetben is igen fárasztó, ezért a környezetében lévők lehetőleg elkerülik. Amint a tökéletes 
melankolikus megérti, mit művel a saját kedélyével, már a fejlődés útjára léphet. A népszerű 
szangvinikusnak összeszedettségre kell kényszerítenie magát, neki viszont derűsebb viselkedésre. 

- De ha nem érzem jókedvűn magam - ellenkezett a fiam, mikor erre a szabályra tanítottam. 
- Nem kell érezned, csak légy az! A színlelt öröm is jobb a valódi fásultságnál. 
Vegyük észre, hogy senki sem szereti a komor arcokat! Még ha a világon minden okunk meg is van 

rá, hogy fölkössük magunkat, mások nem kíváncsiak erre. Az idősödő tökéletes melankolikusok egyre 
gyászosabbá válnak. Úgy döntenek, hogy őket már senki sem szereti, és ezt igyekeznek bebizonyítani 
maguknak. 

A szegény özvegyasszony magányosan ül otthon. Megjelenik egy kedves hölgy az 
egyházközségtől, és megkérdezi: 

- Hogy van mostanában? 
A tökéletes melankolikus komolyan veszi az életet, elsorolja tehát az elmúlt hónap összes búját-

baját. Kitér minden sivár részletre, majd azzal zárja: 
- ...és soha senki nem nyitja rám az ajtót. 
A jólelkű látogató kitámolyog a napfényre, és eltökéli magában, hogy ide se jön többet. Így az ő 

neve is felkerül azoknak a képzeletbeli listájára, akik soha nem nyomják le azt a bizonyos kilincset, a 
tökéletes melankolikus pedig mindinkább megerősödik negatív meggyőződésében. 

Ha a tökéletes melankolikusok felfognák, hogy a mélabús társaság mindenkit elriaszt, kevésbé 
pesszimista életszemléletet alakíthatnának ki. 

 
2. megoldás: Ne keressük a rosszat! 

A tökéletes melankolikusok hajlamosak mindent személyes sérelemnek tekinteni, sokszor 
szándékosan gyűjtik a "tüskéket". 

A férjem olyan búval bélelt - hallottam egy asszonytól. - Ha rossz filmet látunk a moziban, úgy tesz, 
mintha én rendeztem volna. 

E vérmérséklet képviselőinek különösen a népszerű szangvinikusokkal, illetve az erőteljes 
kolerikusokkal gyűlik meg a baja, mivel emezekből a következmények mérlegelése nélkül kibukik 
minden, ami az eszükbe jut. A tökéletes melankolikus magából kiindulva azt képzeli, hogy mások is 
előre megrágnak minden kijelentést, ennélfogva minden elejtett megjegyzésnek mély, rejtett jelentést 
tulajdonít. 

A különféle vérmérsékletek megismerése után azonban nyomasztó tehertől szabadul meg. Talán 
életében először döbben rá, hogy a népszerű szangvinikusok és erőteljes kolerikusok nem akarják 
mindenáron megsérteni őt. Szavaik mögött nem rejtőzik annyi - és főleg nem szándékos - bírálat, mint 
hitte. Ha az embereket a saját személyiségjegye alapján ítéljük meg (a magunkéi helyett), egész más 
fényben tűnnek majd föl előttünk. Mosolyoghatunk minden szembejövőre, s nem kell mindig a rosszat 
keresnünk. 

A tökéletes melankolikus gyakran érzi magát kirekesztettnek, csodálkozik, amiért nem hívják meg 
társasági összejövetelekre, amikor mégis megkeresik, gyakran elveszi az emberek kedvét elutasító 
magatartásával. Amikor meghívtunk magunkhoz egy ilyen hölgyet, a következőképp reagált: 

- Igaz, délutánig egy csomó futkosnivalóm lesz. Ez a nap már az ebeké, tulajdonképpen miért ne 
fecsérelhetném el az estémet is? 

A tökéletes melankolikusok néha a legkedvezőbb dolgot is képesek rossz színben feltüntetni. A 
múltkor fodrászhoz mentem. Alighogy leültem a székbe, a mester felsóhajtott: 

- A kedves lánya jól kitolt velem. 
- Mi rosszat csinált? - lepődtem meg, és azt hittem, talán legutóbb lekéste a megbeszélt időpontot. 
- Folyton új kuncsaftokat küld a nyakamra - panaszkodott az öreg. - Csak ebben a hónapban tíz új 

vendéget szabadított rám, ráadásul mind elégedett volt, és vissza akar járni! 
A barátnőm a következő bűnlajstromot találta a nagymamája öltözőasztalán: 
 
JEAN két éve nem küldött karácsonyi lapot. 
SUE nem adott jóéjszakát-puszit. 
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EVELYN oda sem köszönt, mikor kijött a kertbe. 
RUTH ma nem kísért el, pedig megkértem rá. 
HAZEL nem akarja meglátogatni a papát, és azt mondja, nem az ő dolga. 
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Ki tudja, mire kívánta felhasználni a listát, mindenesetre felírta a "vétségeket", hogy el ne felejtse. 
Egyszer zenészekkel dolgoztam, és - ellenőrizendő az elméletet, miszerint a tökéletes 

melankolikusok minden rosszat megjegyeznek - megkérdeztem tőlük, fel tudnak-e idézni valamilyen 
óvodai vagy iskolai sérelmet. Kezek erdeje emelkedett a magasba, azután fél órán át sorolták a 
keserű emlékeket. 

Az egyiküknek az óvó néni nem adott tejet a keksz mellé; a másikra ráfogták, hogy megcibálta az 
előtte álló kislány copfját, pedig a zöld inges fiú tette; a harmadik még ma is duzzog, amiért a tanítónő 
a ruhájához tűzte a szüleinek szánt üzenetet, mintha attól félne, hogy hazáig elveszíti. 

Fred rengeteg olyan esetet őrzött meg a gyermekkorából, amelyet zokon vett. Öt gyerekből 
középsőként úgy érezte, nem részesül sem a nagyobbak kiváltságaiban, sem a kisebbeknek járó 
figyelemben. A családi filmfelvételeken sokszor könnyekben úszva látható, a bátyái bőgőmasinának 
csúfoltak. Ma már tudja, hogy a helyzetet tökéletes melankolikus vérmérséklete is súlyosbította, de ma 
is élénken emlékszik a sérelmekre. 

Tökéletes melankolikus fiam, a kisebbik Fred, magánkívül volt az idegességtől, mikor az iskola 
egyik szárnya leégett, vagy amikor drograzziát tartottak, és a fél nyolcadik osztályt javítóintézetbe 
küldték. Csak a tragikus események izgatják fel, szinte kéjeleg a kellemetlen élményekben. 

Kézenfekvő a feltételezés, hogy aki túl sok lelki energiát fordít a negatívumokon való rágódásra, az 
könnyen depresszióba zuhan. A tökéletes melankolikusnak ügyelnie kell arra, hogy figyelmét a dolgok 
napfényes oldalára összpontosítsa. Abban a pillanatban, hogy bárminek a fonákát látja, el kell űznie 
magától az ártalmas gondolatokat. "Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében..." (Ezs 26, 
3) "...ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!" (Fil 4, 8) 

 
3. megoldás: Ne sértődjünk meg mindenen! 

A tökéletes melankolikus valósággal örül, ha megsértődhet. Ilyenkor még jobban begubózik, és 
azon emészti magát, hogy mennyire "elnyomják". 

Fred, a férjem, kamaszkorában kifejezetten tökéletes melankolikus volt. Szemet szúrt neki, hogy 
nem kapja meg a vasárnapi marhasült ropogós végéből neki járó részt. A családjában mindenki 
szerette ezeket az ízletes falatokat, és Fred mellőzve érezte magát, ezért "marhasült-nyilvántartást" 
kezdett vezetni. Négy hónapon keresztül jegyezgette a listára: jan. 12: Edie bácsi és Dick, jan. 19: 
Steve és Nagypapa... Egyszer az édesanyja takarítás közben felemelte az íróasztalán hagyott itatóst, 
és alatta megtalálta a furcsa névsort. Amikor a fiától magyarázatot kért, az így felelt: 

- Sorban felírtam, hogy kinek jutott a marhasült széle. Láthatod, hogy az én nevem tizenhat hét alatt 
egyszer sem szerepel. Ez is mutatja, hogy velem senki sem törődik. 

Az erőteljes kolerikus anya el sem akarta hinni, hogy Fred képes volt a pecsenyevégek 
tulajdonjogának nyilvántartásával pepecselni, a gyerek viszont kedvét lelte a sebei nyalogatásában. 

Sok tökéletes melankolikus mindent megtesz, hogy megsértődhessék. Egész kicsi koruktól fogva 
elhanyagoltnak vagy kirekesztettnek érzik magukat. Íme, egy példa: 

Karácsonykor a hatéves Joshuának a várakozásnak megfelelően rossz napja volt. Először is 
számba vette, ki hány darab játékot talált a fa alatt. Úgy vélte, hogy az unokatestvére, Laura járt 
jobban. Igaz, hogy ő új ruhákat meg "őslényparkos" ágyneműt is kapott, mégis krokodilkönnyeket sírt, 
mert "Laurát jobban szereti nála a Jézuska!". 

 
4. megoldás: Keressük a jót! 

A tökéletes melankolikus mindenben kritikát szimatol. Ha a szoba túlsó sarkából meghallja a nevét, 
biztosra veszi, hogy őt szidják a háta mögött. A népszerű szangvinikus ezzel szemben úgy fogja fel: 
ha róla beszélnek, az eleve jó. Osztja a régi bölcsességet: rossz reklám nincs. 

A tökéletes melankolikus agya olyan, mint egy rádió, amely állandóan a rossz műsorra van 
beállítva, de ezen sokat változtathat, ha nem a kellemetlenségeken rágódik, hanem a dolgok jó oldalát 
próbálja észrevenni. A jót keressük az emberekben, és ha valami balul ütne ki, adjunk hálát a sorsnak 
a tapasztalatért, és próbáljunk tanulni belőle, hiszen "…boldog az, aki bízik az Úrban" (Péld 16, 20). 

 
5. megoldás: Olvassuk el a Fújd el a fekete felhőket! 

Fenti című könyvemben a depresszió tüneteit, valamint az önsegítés, a külső segítség és a 
spirituális segítség lehetőségeit boncolgatom. Ez az egyszerű elemzés valamennyi vérmérsékleti 
típusra kiterjed a depresszióval összefüggésben de különösen a tökéletes melankolikusoknak 
hasznos segítség. 

 
EMLÉKEZTETŐ 

Hangsúlyozz a pozitívumokat! Küszöböljük ki a negatív vonatkozásokat! 
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PROBLÉMA: A tökéletes melankolikus alábecsüli önmagát 
 

1. megoldás: Tárjuk fel bizonytalanságunk forrását! 
A tökéletes melankolikus - veleszületett negatív hajlamai miatt - éppen magával szemben a 

legkevésbé elnéző. Társasági viselkedése gyakran bizonytalan. Az ilyen emberek rendszerint a 
népszerű szangvinikus társhoz vonzódnak, aki helyettük is beszél. Találkoztam szakterületükön 
országos hírű tökéletes melankolikusokkal, ragyogó koponyákkal akik rettegtek, hogy egy esetleg 
mondani kell néhány mondatot. A tökéletes melankolikusok fejletlen önbecsülése gyakran a fiatal 
korukban szüleiktől és tanáraiktól kapott bírálatból fakad. Mivel érzékenyen reagálnak a 
negatívumokra, a környezetük egyre többet kritizálja őket. A nőegyleti munkában megfigyeltem, hogy 
amelyik elnök figyelt az elmarasztaló megjegyzésekre, azt piszkálták. Aki nem törődött az ilyesmivel, 
azt békén hagyták. 

Összeállítottam egy önértékelő listát hölgyek részére. Az érintett személynek le kell írnia a 
véleményét a frizurájára, a testsúlyára, a szemére, a tehetségére, a hitéletére és egyéb tényezőkre 
vonatkozóan. Miután minden rovatot kitöltött, megkértem, hogy nézze át a listát, és mindenhol 
tüntesse fel, mikor alakította ki a jelenlegi véleményét. Talán az édesanyja mondta, hogy rémes a 
haja? Az apja bírálta a szellemi képességeit? Ez az egyszerű feladat meghökkentő felismerésekre 
vezeti az asszonyokat. Kezdenek rájönni, miért olyan siralmas az énképük. Ekkor javaslom, hogy 
vizsgálják felül megállapításaikat: változatlanul érvényesek-e vagy sem! Ha igen, akkor feladattervet 
készítünk a megjavításukra. Ha tévesnek bizonyulnak, akkor nincs más hátra, mint az égiekhez 
fohászkodni, hogy tüntessék el elméjükből az ártalmas képzelgéseket. "Hallgasd meg, Uram, 
imádságomat, jusson hozzád kiáltásom!" (Zsolt 102, 1) 

 
2. megoldás: Vegyük észre az "álszerénység" jeleit! 

Minthogy a tökéletes melankolikusok igen sötét képet alkotnak magukról, hajlamosak olyan 
körmönfont módon dicsértetni magukat, aminek ők sincsenek a tudatában. Efféle kijelentéseket 
tesznek: folyton mindent elrontok; pocsék a hajam; képtelen vagyok rendesen felöltözni. Ilyenkor úgy 
érzik, nagyon alázatosan nyilatkoztak, holott valójában meglengették a piros zászlót: segítség, 
bizonytalan vagyok! Tulajdonképpen kedvező véleményt akarnak hallani magukról, arra késztetnek, 
hogy bókoljunk nekik, amit azután visszautasíthatnak. 

 
EMLÉKEZTETŐ 

A tökéletes melankolikusok a siker várományosai. Ne legyünk önmagunk legádázabb ellenségei! 
 

PROBLÉMA: A tökéletes melankolikus szeret halogatni 
 

1. megoldás: Ne kezdjünk munkához, míg nincs kéznél a "megfelelő dolog"! 
Minthogy a tökéletes melankolikusok perfekcionisták, sokszor azért vonakodnak belekezdeni egy 

feladatba, mert attól tartanak, nem jól fogják csinálni. A békés flegmatikusok abban a reményben 
halogatnak, hogy talán megússzák az egész munkát, a tökéletes melankolikusok viszont azért várnak, 
mert csak kifogástalant akarnak alkotni. 

Amikor Connecticutban laktunk, Fred elhatározta, hogy tökéletes melankolikushoz illő sztereó 
berendezést állít össze. Kezdésnek jókora mélyedést vágott a nappali falába, és belehelyezte a 
hangfalakat. Magát a gépet elrejtette a bútorban, a hangdobozok viszont a szoba legfeltűnőbb 
pontjává váltak, és agyoncsapták az összhatást. Próbáltam rávenni, hogy takarja el valamivel - 
bármivel - a lyukat, de ő várt, mert még nem találta meg a "megfelelő dolgot". Egy képet akasztottam 
a nyílás elé, de két oldalt kilátszottak a lecsupaszított téglák, és Fred egyébként is leszedette velem, 
mivel torzította a hangzást. 

Bármit javasoltam, alkalmatlannak minősítette. A lyuk elé toltam a pianínót, és zsoltárkönyveket 
halmoztam a tetejére, de ez sem segített. Próbálkoztam malomkeréknyi virágcsokrokkal, így azonban 
csak felhívtam a figyelmet a mögöttük tátongó nyílásra. Karácsonykor volt a legjobb, mert a terebélyes 
fenyőfa sűrű lombja álcázta a rondaságot, és mindenkinek nagyon tetszett a díszek közül kiszűrődő 
zene. 

Két év múlva Fred belátta, hogy talán sohasem találja meg az alkalmas megoldást, mire asztalost 
hívattam, és faliszekrényt készíttettem. Persze hónapokig vitatkoztunk, míg a férjem elfogadta, hogy 
így lesz a jó. 

Kedves tökéletes melankolikusok! Ne gyötörjék a többieket ragyogó elképzeléseikkel, míg meg 
nem találták a gyors megvalósításukhoz szükséges "megfelelő dolgokat"! 
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2. megoldás: Ne töltsünk túl sok időt tervezgetéssel! 
Egy hölgy mesélte, hogy a férje mindent összegyűjtött, mielőtt lebetonozta volna az új teraszt. A 

pázsitra rakott cementes zsákok alatt kipusztult a fű, a rozzant talicska hónapokig útban volt a bejárati 
ajtó előtt. A férfi minden panaszt azzal hárított el, hogy nem foghat neki a terasznak, amíg nincs kész 
az egész telek rendezési terve. Azóta is a kertet tervezgeti, az asszony pedig muskátlit ültetett a 
talicskába. 

Arlene szólt a férjének, hogy üssön össze egy-két könyvespolcot. Az ember három hónapon 
keresztül vázlatokat készített. Jackie férje állványt barkácsolt a fia akváriumának. A munkát négy, 
részletesen kidolgozott tervrajz előzte meg. 

Ha megkérem Fredet, hogy akasszon föl egy képet, előbb gondosan tanulmányozza a falat. Persze 
mindig megállapítja, hogy korántsem sima. Méretet vesz a falról és a képről egyaránt. Megfelelő 
szögekre és kis méretű kalapácsra van szüksége, ez utóbbi rendszerint hiányzik. Így aztán 
megtanultam, hogy ha gyorsan fel akarok tenni egy képet, akkor fogom az első, kezembe kerülő 
szöget, és egy ócska cipővel beverem oda, ahova jónak látom. Ha nem tetszik az eredmény, kihúzom 
a szöget, és pár centivel följebb helyezem. Néhány próbálkozás után rátalálok a legalkalmasabb 
pontra. Amikor legutóbb költözködtünk, Fred az összes képet leszedte a falról, és dühöngött, mert 
mindegyik mögött egy sor lyukat talált, amelyeket előbb be kellett gipszelnie, hogy eladhassuk a 
házat. 

 
EMLÉKEZTETŐ 

Ha a tökéletes melankolikusok nem töltenének annyi időt a tervezgetéssel, nem kényszerítenének 
arra minket, kontárokat, hogy minden előkészület nélkül belevágjunk, és elfuseráljuk a bonyolult 

feladatokat! 
 

PROBLÉMA: A tökéletes melankolikus irreális követelményeket támaszt másokkal szemben 
 

1. megoldás: Tegyük lejjebb a mércét! 
Rendkívüli igényességük jóvoltából a tökéletes melankolikusok mindig kifogástalan munkát 

végeznek, ha azonban másokra is a saját normáikat kényszerítik, ez a vonásuk előnytelenné válik. 
Egyik népszerű szangvinikus hallgatóm kijelentette: 
- Az esküvő óta nem tudtam olyat csinálni, amiben az én tökéletes melankolikus férjem hibát ne 

talált volna. Ha meghalok, kénytelen leszek föltámadni és újra elhalálozni, mert elsőre biztosan azt is 
elhibázom. 

A Palm Springs-i tanfolyamon egy elegánsan öltözött tökéletes melankolikus hölgy fordult hozzám: 
- Eddig még nem hallottam a vérmérsékleti típusokról, de talán most kideríthetem, mi ütött az egyik 

fiamba. 
Elmesélte, hogy milyen "normális" viszonyok uralkodnak az otthonában. Ő, a férje és másik 

gyermekük egyaránt tökéletes melankolikusok, mindent szabályos rendben tartanak. A képes 
újságokat úgy rakosgatja egymásra a dohányzóasztalon - a szélétől pontosan öt centiméterre -, hogy 
a címe mindegyiknek kilátsszon a fölötte lévő alól. Mindig csak a legutolsó számok kerülnek oda, és 
nem szabad elolvasni őket, amíg a következő kiadás meg nem érkezik, hogy a "közszemlére tett" 
példányok friss-ropogós benyomást keltsenek. Egy nap az akkor tízéves "egyik" fiú besétált a 
nappaliba, földre szórta az összes magazint, egyet fölkapott, letépte a címlapját, és galacsinná gyűrve 
az anyja lába elé hajította. Az asszony annyira megdöbbent a rendellenes viselkedés láttán, hogy 
rögtön bejelentette a fiát egy gyermekpszichiáterhez. 

A kérdést megvitatva, felhívtam az anya figyelmét, hogy amit a tökéletes melankolikus "normális" 
rendnek érez, az a népszerű szangvinikus gyermek számára olyan állandó kényszert jelent, amelytől 
megvadul. A kisfiú nem bírta tovább ezt a vitrin-légkört. A vérmérsékleti típusok ismerete ilyenformán 
segíthet kapcsolataink alakításában. Az elegáns hölgy magas mércéje teljesen megfelelt neki és két 
másik tökéletes melankolikus családtagjának, de a népszerű szangvinikus gyerek életét lehetetlenné 
tette. 

- Már azt hittem, hogy elment az esze - sóhajtotta az asszony, mikor megértette a magyarázatot. 
- El is fog, ha továbbra is így bánik vele - feleltem. 
 

2. megoldás: Örvendezzünk, hogy megismertük saját vérmérsékletünket! 
A különféle temperamentumok vizsgálata nagy jelentőségű a tökéletes melankolikusok számára. 

Miután kezdték megérteni, miért viselkednek mások tőlük eltérő módon, hozzáfoghatnak családi és 
baráti kapcsolataik megjavításához. 

Sok tökéletes melankolikus azt hiszi, valami nem stimmel nála, mert nem olyan nyájas és könnyed, 
amilyennek mások látszanak. A többiek biztatják, hogy nevessen és engedje el magát, ehelyett még 
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jobban visszahúzódik. Így aztán már nem egy tökéletes melankolikustól hallottam, hogy nagy kő esett 
le a szívéről, amikor rájött, hogy nem idegbeteg, csupán a négy vérmérsékleti típus egyike. 

Linda Scbreiber írta Laguna városából: 
 
Alig tudom szavakba önteni, mekkora segítséget nyújtott a temperamentumok megismerése. Szinte 

hihetetlen, hogy már Hippokrátész leírta mindezt, és én eddig nem is hallottam róla. 
Jómagam kimondottan a tökéletes melankolikusok közé tartozom, és a vérmérsékleti típusok 

tanulmányozása alapján sok lelki problémám megoldódott. A barátaim megszámlálhatatlan 
alkalommal mélyen megsértettek. Most már rájöttem, hogy legtöbben népszerű szangvinikusok. Nem 
is akartak megbántani, csupán én vagyok túl érzékeny a viselkedésükre 

Megdöbbent hogy milyen egyszerűen átlátható az egész. Azt hiszem, nincs a baráti körömben vagy 
a rokonságomban egyetlen tökéletes melankolikus sem. Másokhoz viszonyítva olyan erőteljes érzelmi 
reakciókat mutattam, hogy kezdtem súlyos emocionális zavarokra gyanakodni! Mintha nagy nyomás 
alól szabadított volna meg az a felismerés, hogy nincs szó rendellenességről‚ mindössze ilyen a 
vérmérsékletem! 

 
EMLÉKEZTETŐ 

Az életben nem lehet minden tökéletes, úgyhogy lazítsunk! 
 
Mindazonáltal ne feledjük a bibliai útmutatást: 
" … állítsátok helyre a rendet magatok körül, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek 

békességben... 
2 Kor 13, 11 

 
Tizedik fejezet 

Csillapítsuk le az erőteljes kolerikust! 
Míg a népszerű szangvinikusok lényegtelennek tekintik saját fogyatékosságaikat, a tökéletes 

melankolikusok komolyan veszik és reménytelennek tartják azokat, az erőteljes kolerikusok nem 
hajlandók tudomásul venni, hogy találni bennük bármi kivetnivalót. Náluk alapelv, hogy mindig igazuk 
van, így érthetően nem látják be, hogy egyszer is tévednének. 

Pici koruktól kezdve, minden körülmények között győzni akarnak, és megtalálják a módját, hogy ne 
csorbuljon a tekintélyük. 

Az erőteljes kolerikus ötéves Bryan kitaposott edzőcipőben indult volna a születésnapi zsúrra. Az 
anyja visszazavarta a szobájába, hogy vegye föl az ünneplős cipőjét. 

- Utálom - közölte a gyermek, de az anyuka nem hagyta annyiban. 
- Nem érdekel, hogy tetszik-e vagy sem. Fölveszed, és kész! 
- Nem kell a barna cipő - szögezte le Bryan. 
- Akkor itthon maradsz! 
A csöppségnek föladták a leckét. Szeretett volna elmenni, de nem az utált barna cipőben. Erőteljes 

kolerikus természete nem engedte, hogy beadja a derekát, de tapasztalatból tudta, hogy anyu 
komolyan gondolja, amit mond, és mégiscsak ő vezeti az autót! Egy másodpercig némán állt, de 
azután rátalált az erőteljes kolerikushoz méltó megoldásra, amellyel presztízs-veszteség nélkül 
mászhat ki a helyzetből. 

- Rendben, fölveszem a barnát, de ha hazajöttünk a buliból, rögtön kidobom a kukába, és többet 
nem kell hordanom! 

És érezte, hogy övé a győzelem. 
 

Mr. Tökély 
Az egyik házassági tanácsadó tanfolyam szünetében a férfiak egyike tesztlapjait lobogtatva rontott 

felém a padok között. 
- Az összes erősséget beikszeltem, de egyetlen gyengét sem találtam - harsogta. A nyomában 

törékeny békés flegmatikus felesége szedte a lábát, némán rázta a fejét, de szólni nem mert. - 
Azonfölül - toldotta meg az úriember - ezek nem is gyengék. 

- Hogy érti ezt? - csodálkoztam. 
- Itt van mindjárt a türelmetlenség. Én sohasem lennék türelmetlen, ha mindenki azonnal 

megcsinálná, amit mondok. 
Az erőteljes kolerikus a nyomaték kedvéért öklével megdöngette a pulpitust, majd olyan szavakkal 

fejezte be, amelyeket csak a hozzá hasonló vérmérsékletűeknek van képe kimondani: 
- A türelmetlenség nem az én gyengém, hanem mások hibája. 
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Pontosan itt van az erőteljes kolerikus kutya eltemetve, ezért nem is próbálnak az ilyen emberek 
fejlődni. Mindig találnak észérveket arra, hogy saját gyengéiket mások hibájaként tüntessék fel. Ha az 
erőteljes kolerikust valaha is meg lehet győzni tökéletlenségéről, mindenkinél gyorsabban megjavul, 
hiszen erősen célorientált, ezért be kell bizonyítania magának, hogy bármit legyőz, ha a fejébe veszi. 

 
PROBLÉMA: Az erőteljes kolerikus munkamániás 

 
1. megoldás: Tanuljunk meg lazítani! 

Az erőteljes kolerikus szorgos munkás, bárki másnál többet végez, csak az a bökkenő, hogy 
képtelen pihenni. Addig halad teljes gőzzel előre, míg egyszerűen nem találja a kapcsolót, hogy 
leállítsa magát. Mivel férjemben és bennem is akadnak erőteljes kolerikus vonások, elképzelhető, 
hogy mennyire neki tudunk veselkedni. Ha leülünk, máris bűntudatot érzünk, mintha az életet csak 
teljesítményben és eredményekben mérnék. 

 
Minden ház átépíthető. 
Minden étel lehetne ízesebb. 
Minden fiók csúszhatna simábban. 
Minden munkát elvégezhetünk még jobban. 
 
Erőteljes kolerikus természetünk egyre előrehajt. Amíg van mit tenni, nem szabad megpihenni! 
Egyszer elmagyaráztam valamelyik békés flegmatikus barátnőmnek, hogy szinte kényszerítenem 

kell magamat a pihenésre, és csak akkor tudok szundítani egy keveset, ha az alvást a jó egészség 
eléréséhez szükséges eszköznek tekintem. 

- Pihenés közben - fejtegettem módszeremet - mindig az jár a fejemben, mi lesz az első dolgom 
fölkelés után. 

- Érdekes - jegyezte meg a barátnőm. - Valahányszor pihensz, a munkára gondolsz. Nálam épp 
fordítva van. Amíg dolgozom, végig azt gondolom, bárcsak lefekhetnék már. 

Jót nevettünk az élmunkás erőteljes kolerikus és a kényelemszerető békés flegmatikus 
szélsőséges különbözőségén. 

Az elmúlt évben férjemmel úgy határoztunk, hogy már igazán ránk férne egy kis pihenés. A fivérem, 
Ron ajánlott egy szigetet a Bahamákon, amely annyira eldugott helyen van, hogy ott rá lennénk 
kényszerítve a lazításra. El is repültünk a karib-tengeri paradicsomba, hogy megkezdjük az édes 
semmittevést. 

Első nap lemaradtunk a reggeliről. (Mire föltápászkodtunk, a személyzet már összepakolt!) Másnap 
reggeli után felfedeztük a szigetet. Szállásunk a hosszan elnyúlt földdarab közepén foglalt helyet, 
tehát kétfélét tehettünk: legyalogolhattunk jobbra vagy pedig balra. Ebédig mindkettőt 
megcselekedtük. 

Ebéd után felmentünk a szobánkba, és egymással szemben leültünk a két ágy szélére. Fred papírt, 
ceruzát vett elő, és megszólalt: 

- Legfőbb ideje, hogy megszervezzük a vakációnkat. Ha reggel még itt akarjuk érni a személyzetet, 
korábban kell fölkelni. Ha mindennel igyekszünk, 9.30-ra már fürdőruhát vehetünk. Akkor lesétálunk 
balra. Mivel szeretnénk lebarnulni, 11.00-ig napozunk, azután visszajövünk, és átöltözünk az 
ebédhez. 

Végig bólogattam, miközben Fred percről percre lekottázta a napunkat, egészen a 15.00-ás jobbra 
sétálásig. Ekkor eszméltem rá, hogy mit művelünk. A pihenést igénylő két erőteljes kolerikus 
megtervezi minden napját, nehogy elfecsérelje a szabadságát. Noha tudtuk, hogy szántszándékkal 
választottunk ilyen isten háta mögötti helyet, a lazítás annyira ellenkezett a természetünkkel, hogy itt is 
a lehető legjobban ki akartuk használni az időt! 

Az erőteljes kolerikusoknak rá kell jönniük, hogy a szívinfarktus felé masíroznak, úgyhogy jobb, ha 
megtanulnak lazítani. Én kényszerítem magam a pihenésre; ha úton vagyok, elég korán ágyba bújok. 
A többiek csak hadd szórakozzanak, én elköszönök, és fegyelmezetten aludni térek. 

Az erőteljes kolerikus nem tud lustálkodni, de be kell látnia, hogy nem lehet örökösen dolgozni. 
 

2. megoldás: Olvassuk el a Pihenés és bűntudatot! 
Az erőteljes kolerikus számára kemény dió a pihenés. Tim Hansel kifejezetten az ilyen 

temperamentumúaknak írta Pihenés és bűntudat című könyvét. Ebben bevallja, hogy "a pihenést 
mindig nehezen tudtam beiktatni az életrendembe. Ma sem vádolhatnak azzal, hogy tétlenkedem. 
Éppen ellenkező a problémám. Úgy gondolkodom, ha tíz órát dolgozni jó, tizennégyet még jobb." 
Ezután elgondolkodtatja a többi munkamániást. "Lehetséges, a napjaik olyan gyorsan peregnek, hogy 
ki sem tudják élvezni őket igazán? A játék és a pihenés talán érthetetlen, idegen szavakká váltak? 
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Mikor eregettek utoljára sárkányt, indultak biciklitúrára, vagy barkácsoltak valamit? Mikor örültek 
utoljára annyira az életnek, hogy önkéntelenül elnevették magukat? Tartok tőle, hogy nagyon régen." 

Tim sorai hozzám és Fredhez szóltak. Megmutatták, hogy fölösleges megszervezni a vakációnkat 
vagy nógatni a gyerekeinket. Bűntudat nélkül lazíthatunk. Miután feltártuk ez irányú 
fogyatékosságunkat, kezdtük jobban érezni magunkat együtt. Nem piszkáltam többé a hétvégeken a 
fűnyírás miatt, és nem éreztem halálos véteknek, ha nincs a házban folyton patikatisztaság. 

Az erőteljes kolerikusoknak meg kell tanulniuk lazítani. Próbálják ki - talán élvezni fogják! 
 

3. megoldás: Ne gyakoroljunk nyomást másokra! 
Az erőteljes kolerikus elképesztő munkabírása egyszerre érték és teher. Üzleti szempontból a 

teljesítmény és előrehaladás imádata császárrá teszi az ilyen alkatúakat. Nemtől függetlenül bátran 
törnek a céljuk felé. Az erőteljes kolerikus gyorsabban és többet végez bárki másnál. A népszerű 
szangvinikusnak általában az erőteljes kolerikus ösztönzésére van szüksége, hogy feladata végére 
jusson, a tökéletes melankolikust is neki kell rászorítania az elemzés helyett a tulajdonképpeni 
munkára. A békés flegmatikusnak - aki inkább megfigyel, mintsem dolgozik - meg kell erőltetnie 
magát, hogy célokat tűzzön ki, míg az erőteljes kolerikusnak ez veleszületett adottsága: a 
teljesítményközpontúság a lényéhez tartozik, és mindenki más előtt elviszi a pálmát. Az erőteljes 
kolerikus kristálytiszta céltudatossága minden akadályt félresöpör, ezért viszi sokkal többre másoknál, 
ugyanakkor ez az elszántság a környezete számára fárasztó lehet. 

Dorothy Shula mesélte férjéről, a Miami Dolphins sportegyesület edzőjéről: 
- Meggyőződésem, hogy amennyiben holnap meg találnék halni, Don valahogy kimódolná, hogy 

jégre tegyenek a bajnoki szezon végéig, amikor időt szakíthat egy szép kis temetésre. 
Jómagam legszívesebben munkával töltöm az időt. Nemrégiben Maritával Phoenixbe igyekezve 

durrdefektet kaptunk, alig tudtunk elzötyögni a benzinkútig. Én egész úton a beszédfejlesztő előadás-
sorozat témavázlatán és jegyzetein dolgoztam, teljesen belefeledkeztem a munkába. Amikor beértünk 
a szervizzel egybeépült töltőállomásra, a dossziékkal a kezemben kiszálltam az autóból, és szám 
szerinti sorrendben szétpakoltam őket a motorháztetőre, miközben a szerelők megemelték a kocsi 
farát. Hirtelen ráeszméltem, mit csinálok. Annyira elfoglal a tanfolyam szervezése, hogy nem bírom 
abbahagyni, és most itt állok egy idegen műhely közepén, és szétteregetem a papírjaimat, mialatt az 
emberek sürögnek-forognak körülöttem. Nem tudtam szünetet tartani, hajtott a belső munkakényszer. 

Az erőteljes kolerikusnak tudomásul kell vennie, hogy bár szükség van a munkára, saját 
teljesítménykényszere nehezen elviselhető nyomást gyakorol a környezetében élőkre. Azt tudatosítja 
bennük, hogy amennyiben nem hajtanak minden percben, csak másodosztályú állampolgárnak 
számítanak. Dorothy Shula is csekélyebb értékűnek érezhette magát, mint a Dolphins játékosai. 
Nekem is megvan ez a hibám. A kolerikus embernek küzdenie kell a munkamániásság ellen, hogy 
mások is élvezzék a társaságát, és ne meneküljenek el tőle az idegösszeroppanástól való 
félelmükben. 

 
4. megoldás: Válasszunk magunknak szabadidőprogramot! 

Mivel az erőteljes kolerikusok a szabadságuk alatt is imádnak dolgozni, e vérmérsékleti típus más 
képviselői új foglalkozást eszeltek ki - a szabadidő-tervezőét. Csak természetes, hogy mi, erőteljes 
kolerikusok feladattá változtatjuk a kikapcsolódást, és szerződtetünk valakit azért, hogy szórakozást 
találjon ki a számunkra! 

A Parade magazin 1979. február 25-ei számának Akik megtervezik szabadidőnket című cikke dr. 
Chester McDowell szabadidő-tervezési szaktanácsadót idézi a munkamániásokkal kapcsolatban: 
"Mindenféle korlátokkal veszik körül magukat, amelyek megakadályozzák, hogy örüljenek az életnek, 
és bűntudatuk támad a kikapcsolódás miatt. Mi segítünk ledönteni ezeket a korlátokat." 

A munka megszállottjai - az idevágó vizsgálatok szerint - nem igénylik a szórakozást, mint mások. 
Imádják a munkájukat. Nincs az átlagosnál több pszichológiai problémájuk - ez láthatólag zavarba ejti 
a kutatókat, akik nyilván tökéletes melankolikusok, és súlyos, rejtett neurózisra gyanakodnak. 

Az erőteljes kolerikusok egyszerűen szeretnek dolgozni. Fárasztja a szórakozás? című írásában 
(Parade, 1981. október 11.) Madelyn Carlisle felteszi a kérdést: "Elcsigázza a kikapcsolódás? 
Unatkozik, miközben serkentő ingerekre lenne szüksége? Feszültté teszi, amikor görcsös igyekezettel 
próbál lazítani?" Ezután hangsúlyozza a megfelelő szabadidőprogramok kiválasztásának fontosságát. 
A mozgalmas munkát végzőknek csendes pihenés való, az ülőmunka után viszont testmozgás 
ajánlatos. Az erőteljes kolerikusoknak mindenképpen meg kell találniuk a számukra alkalmas 
szabadidős tevékenységet. 

 
EMLÉKEZTETŐ 

Lazíthatunk bűntudat nélkül is. 
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PROBLÉMA: Az erőteljes kolerikus nem tud lemondani az irányításról 
 

1. megoldás: Fogadjuk el mások vezetését is! 
Az erőteljes kolerikusokkal végzett munka során azt tapasztaltam, hogy csak akkor érzik jól 

magukat, ha ők ülnek a kormány mögött. 
Marita egy időben egy kivételesen erőteljes kolerikus fiatalemberrel járt. Amikor az 

arisztokratikusan elegáns és elbűvölő férfi hívott meg bennünket, fejedelmi vendéglátásban 
részesített, drága tollakat kaptunk tőle ajándékba, és busás borravalóvaj jutalmazta a pincérnőt a 
figyelmes kiszolgálásért. Mikor azonban hozzánk látogatott, feszengett, és kevésbé barátságosnak 
tűnt. A viselkedésében észlelhető ellentmondást elemezve rájöttünk, hogy elveszíti a 
magabiztosságát, ha kikerül a kezéből az irányítás. 

Az erőteljes kolerikusnak meg kell tanulnia alkalmazkodni és olyankor is fesztelenül viselkedni a 
társas érintkezésben, amikor nem ő diktál. Hagynia kell, hogy mások döntsenek és bizonyos 
feladatokat megszervezzenek. El kell fogadnia, hogy nem mindent ő tervez meg, és időnként másoké 
a választás. 

 
2. megoldás: Ne nézzük le a "tökfejeket"! 

Az erőteljes kolerikus személyiség egyik legszörnyűbb gyengéje az a szilárd meggyőződés, hogy 
neki van igaza, és akinek más a véleménye, az téved. Mindig tudja, mit hogyan lehet a legjobban és 
leggyorsabban elvégezni, és ezt értésünkre is adja. Aki nem akarja megérteni, magára vessen! Az 
erőteljes kolerikus többnyire fenn áll a Himalája tetején, onnan néz le azokra, akiket sokszor csak 
"tökfejeknek" hív. Ez a fensőbbséges viselkedés lelki problémákat okozhat a befolyása alá 
tartozókban. 

Mivel az erőteljes kolerikus nagyra értékeli saját erősségeit, nem sok megértést tanúsít mások 
gyengéi iránt. Nem szenvedheti a betegeket. Egyik barátnőm jellemezte így erőteljes kolerikus férjét: 

- Amikor megbetegszem, ágyba dug, azt mondja: ha meggyógyultál, bújj elő! Azzal rám csapja az 
ajtót. 

- Gyűlölöm a bizonytalan embereket - jelentette ki nemrégiben egy erőteljes kolerikus ismerősöm. - 
Legszívesebben jól megráznám őket. 

A mások gyengesége iránti ellenszenv az erőteljes kolerikusok egyik legfőbb fogyatékossága. 
Egyszerűen nem értik a másságot, azt képzelik, hogy a többi ember gyenge vagy ostoba. Nehezen 
fogják fel, hogy nem mindenkit ragadják meg az ő erőteljes vezetői képességeik. Mindenkitől azt 
várják, hogy buzgón kövesse a céljaikat, és lelkesedjen az eszméikért. 

A vérmérsékleti típusok megismerése után az erőteljes kolerikus vezető megtanulhat alkalmazkodni 
a különféle emberekhez. Enélkül csak a hozzá hasonlókat igyekszik felzárkóztatni maga mögé, a 
"tökfejeket" meg útközben elveszíti. 

 
3. megoldás: Ne manipuláljunk! 

Az erőteljes kolerikus meghökkentő ügyességgel képes rávenni másokat bizonyos dolgokra 
anélkül, hogy észrevennék. Míg a népszerű szangvinikus elbűvöli az embereket, a kolerikus 
manipulálja őket. Akiben a két vérmérséklet keveredik, az aztán olyan meggyőzően fogadtat el velünk 
mindent, hogy azt hisszük, magunk találtuk ki! 

Amikor Marita tizenkét éves lett, részt akart venni az egész napos "Jézus-meneten", én azonban 
nem engedtem, míg kézhez nem vettem az alábbiakat: 

 
Engedd el Maritát a Jézus-túrára! Ha érdekel, hogy ki (mondta) Írta ezt, hát a Jóisten. Én majd vele 

leszek és vigyázok rá, szombaton aztán segít a házimunkában, és áldás lesz a munkádon, ha 
elengeded 

Tudom, hogy el fogod 
Engedd el Maritát! 

A Jóisten 
 
Az más. Ki tud ellentmond a Jóistennek? 
Lauren, aki inkább erőteljes kolerikus mint Marita, ördögi manipulátor. A schnauzer szukája Moni 

éppen tüzelt, amikor a lányom a kövekező elméleti kérdést tette föl nekem: 
- Amennyiben még igényt tartanál egy kölyökre a következő alomból, szívesebben vennéd, ha 

azzal a díjnyertes kannal fedeztetném Monit, akit Palm Springsben találtam vagy inkább azt a 
közönséges schnauzert választanád az utca végéről? 

Haboztam, mert nem akartam olyasmit válaszolni, amit később megbánhatok. 
- Hát, ha akarnék egy kiskutyát (amiről szó sincs), akkor mindenképp a díjnyertes kanra szavaznék 
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- Sejtettem, hogy így gondolod - vágta rá Lauren. - Akkor szerdán, amikor fedeztetni kell Monit, 
szükségem lesz háromszázötven dollárra, amit kétféleképpen fizethetsz ki. Vagy most ideadod nekem 
készpénzben, vagy fenntartom magamnak a jogot a kölyköd után járó termékenyítési díjakra, ami 
néhány év alatt kiegyenlíti majd a tartozásodat. 

Tátva maradt a szám. Egy perce még semmi szín alatt nem akartam kölyköt, most pedig már ott 
tartunk, hogy schnauzer-tenyésztő leszek, és még a termékenyítési díjról is le kell mondanom! 

Miután visszanyertem a lélekjelenlétemet, erőteljes kolerikus természetem határozottan 
visszautasította a kecsegtető ajánlatot és úgy éreztem, én kerekedtem felül. Az erőteljes kolerikusok 
azonban sohasem adják fel. Lauren az utcabéli kannal fedeztette Monit, és karácsonyra egy takaros 
dobozba ültetett kutyussal lepett meg. 

Ezek a családi történetek tényleg mulatságosak, de az erőteljes kolerikus személyiség legtöbb 
mesterkedése közel sem ilyen vicces. Lehet, hogy rövid távon célt ér vele, ám idővel az emberek 
rájönnek mi történt, és neheztelni fognak amiért rászedték őket. Aki tartós baráti és üzleti 
kapcsolatokra törekszik, annak fel kell hagynia a csalafinta módszerekkel, és nyíltan kell tárgyalnia. Az 
erőteljes kolerikusoknak ez nincs ínyére, hiszen a győzelem mámora részben éppen a ravasz 
cselfogások eredményeiből fakad. Ha belátnák, milyen visszataszító vonás a manipuláció, talán 
fontolóra vennék, hogy megváltozzanak. 

 
EMLÉKEZTETŐ 

Hagyjunk fel mások manipulálásával, és ne nézzük le a "tökfejeket"! 
 

PROBLÉMA: Az erőteljes kolerikus nem tud bánni az emberekkel 
 

1. megoldás: Gyakoroljuk a türelmet! 
Szívemhez szól a Jakab-levél (Jak 1, 2-3) üzenete: "Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor 

különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot [azaz: türelmet] 
eredményez." Hagyjuk tehát a türelmünket gyarapodni, és ne próbáljunk kibújni a nehézségek alól! 
Mennyire találó intés ez az erőteljes kolerikusok számára, akik mindent a saját fejük szerint 
intéznének, méghozzá most rögtön, és a szőnyeg alá söpörnének minden problémát. A kolerikusok 
természetüknél fogva türelmetlenek, ez a gyengeség azonban legyőzhető, amint felismertük a 
jelenlétét. 

Mivel az erőteljes kolerikus mindenki másnál gyorsabban dolgozik, nehezen érti meg, miért nem 
tudnak lépést tartani vele a többiek. A csöndes embereket ostobának, a jámborakat gyengének véli. 
Az erő és magabiztosság pozíciójából másokat valami alacsonyabb rendű fajta tagjainak tekint. 

E könyv forgatása az erőteljes kolerikusok számára akkor jár a legnagyobb haszonnal, ha 
ráébrednek, hogy törekvő természetük és teljesítőképességük a személyes kapcsolatokban gyakran 
hátrányt jelent. Ki örül egy főnökösködő, türelmetlen embernek, aki mellett elbizonytalanodik? Ha az 
erőteljes kolerikus fejében akár egy pillanatra is megfordul a gondolat, hogy viselkedésük bántó lehet, 
máris gyorsan változtathatnak rajta, és valóban olyan nagyszerű vezetővé válhatnak, amilyennek 
hiszik magukat. 

 
2. megoldás: Ne adjunk tanácsot, amíg nem kérnek rá! 

Mivel az erőteljes kolerikus állandó késztetést érez a hibák kijavítására, azt képzeli, minden 
problémával küzdő örömmel üdvözli az ő megoldását. Ezért kéretlenül is útmutatásokkal halmozza el 
a segítségre szorulókat. 

John barátom a hegyekből autózott hazafelé. Észrevette, hogy az úton előtte haladó teherkocsi 
"jobbra lóg", azaz kissé oldalra dől. Minthogy a jármű még újnak látszott, feltételezte, hogy a 
tulajdonosa hibásan vásárolta, és jónéven veszi, ha figyelmezteti erre. A teherautó mellé furakodott, 
és integetni kezdett a sofőrnek, hogy álljon félre. Amaz csak nézett, majd nem foglalkozott tovább 
Johnnal, aki egyre nyomta a dudát, és az útpadka felé mutogatott. Végül a jóember feladta, és 
lehúzódott. Értetlenül bámult, mikor John magyarázni kezdte: 

- Jobbra lóg a járgánya. 
- Mit csinál? 
- Féloldalas. Elgörbült az alváza. Nyilván rakodás közben leejtette a hajódaru. Haladéktalanul vigye 

vissza a kereskedőnek! Nincs joguk ilyet magára sózni! 
Ezzel faképnél hagyta a lesújtott teherkocsi-vezetőt, és elégedetten továbbhajtott, mivel ilyen 

értékes segítséget nyújtott. Pedig nem mindenki tapsol örömében az erőteljes kolerikusok tanácsaitól. 
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3. megoldás. Hátrább az agarakkal! 
Megkérdeztem az egyik személyiségfejlesztő tanfolyam hallgatóit, melyik tulajdonságot ítélik el a 

leginkább másokban. A "parancsolgató" vitte el a pálmát. Az erőszakoskodókat senki sem szerette. 
Ezután leírattam a résztvevőkkel saját rossz tulajdonságaikat. A parancsolgató egyik listán sem 
szerepelt. Furcsa, hogy valamennyien ellenszenvesnek találjuk ezt a vonást, de önmagában egyikünk 
sem ismeri fel. Ez nyilvánvalóan azt mutatja, hogy a hatalmaskodó ember másképp látja magát, mint a 
kívülállók. Azt gondolja, hogy segítőkész, és a többiek hálásak lehetnének az útmutatásaiért. 

Minthogy az erőteljes kolerikus villámgyorsan eldönti, mi a jó, ezt rögtön ki is mondja, és nem 
törődik mások érzéseivel. Elfoglalja a sok tennivaló, nem ér rá azon tűnődni, hogy mit szólnak az 
érintettek. Ő úgy hiszi, előremozdította az ügyet, de akik úgymond akadályozták, azok basáskodónak 
tartják. 

Az erőteljes kolerikusok nemcsak szóban parancsolgatnak, feljegyzéseket gyártani is imádnak. 
Népszerű szangvinikus Peggy barátnőm egyszer egy csomó cetlivel állított be hozzám. Láthatóan fel 
volt dúlva, ahogy lecsapta a papírokat az asztalra: 

- Nézd csak meg, miket irkál az anyám! Amíg ő elutazott, én pedig költözködtem, pár napig nála 
laktam, és olvasd, milyen üzeneteket hagyott! 

Az első cédulán ez állt: 
 
Peggy, hozd vissza a piros tűzálló tálamat! 
 
(Az erőteljes kolerikusok imádják az aláhúzogatást és a felkiáltójeleket ezzel is mutatva, hogy 

komoly dologról van szó.) 
A második feljegyzés így szólt: 
 
Peg! 
Légy szíves, távozás előtt ne felejtsd el lekapcsolni a kazánt, mert sok lesz a villanyszámlám. 
 
A harmadik utasítást két ragtapasszal a mosógépre ragasztották. 
 
Peg! 
A mosás végeztével mindkét csapot zárd el! Ha úgy hagyod, a víz kiszivároghat, és eláztatja az 

egész alagsort. A szárító pehelyfogójából pedig minden alkalommal szedd ki a szöszöket! 
 
Peggy - népszerű szangvinikus lévén - nem sokat törődött az intelmekkel. Egyik nap az édesanyja 

váratlanul betoppant, és óriási felfordulást talált. Erre kitűzte az utolsó üzenetet: 
 
Peg! 
Egyáltalán nem tetszett a látvány, ami fogadott. Amikor elutaztam, nem volt mocskos a grillsütő 

(mint most), és a riasztó is be volt kapcsolva - így védjük ugyanis a házunkat a betörőktől. 
Képzelheted, milyen dühös vagyok! 

Ha még egyszer nálam laksz, mindent úgy hagyj magad után, ahogy találtad! 
Csók 
Anyu 

 
Peggyt nagyon felzaklatta az eset, én viszont megörültem a céduláknak, és elkértem őket. 

Tökéletes példái az erőteljes kolerikusok utasításainak, amelyeket Ők jogosnak (mások pedig 
parancsolgatásnak) éreznek. 

 
4. megoldás: Ne vitatkozzunk, ne keressük a bajt! 

Mivel az erőteljes kolerikus tudja, hogy igaza van, imádja harcba hívni az összezavart, 
elbizonytalanodott embereket - hogy azután diadalt arasson. Izgalmas erőpróba számára a "tökfejek" 
gyötrése, és tévedéseik bebizonyítása. 

A sógorom, Steve egy időben szorgalmasan olvasta a Reader’s Digest Szokatlan kiejtésű szavak 
rovatát, a kitépett lapokat magával hordta a levéltárcájában, és várta, hogy egyik szerencsétlen 
áldozata hibát ejtsen. Előbb-utóbb valaki besétált a kelepcébe, ilyenkor Steve kéjes örömmel lecsapott 
rá: 

- Attól tartok, tévesen ejtetted ki ezt a szót. 
A boldogtalan csak hebegett-habogott, mialatt a sógorom előhúzta a bizonyítékot a tárcájából, 

rámutatott a helyes megoldásra, és otthagyta a megsemmisült illetőt. Ez az önelégült lesipuskás 
tempó csak az erőteljes kolerikusoknak nyújthat élvezetet. 



 

57 
 

A kolerikusok kedvüket lelik a nézeteltérésekben és vitákban. Akár mókából, akár komolyan teszik, 
a helyzet kiélezése rendkívül csúnya szokás. 
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EMLÉKEZTETŐ 
Senki sem szereti a türelmetlen basáskodó bajkeverőket. 

 
PROBLÉMA: Az erőteljes kolerikust okoskodása népszerűtlenné teszi 

 
1. megoldás: Hadd legyen másnak igaza! 

Nehezen emészthető tanács ez az erőteljes kolerikus számára, aki mindig bebizonyítja, hogy igaza 
van. Tökéletes lévén, nem tesz olyat, ami helytelen. Tévedhetetlen. Nem vallja be önmagának, hogy 
néha talán ő is hibázhat. Hajlíthatatlansága miatt időnként szinte lehetetlen szót érteni vele. 

Ron fivérem elmesélte egy kalandját az erőteljes kolerikus látszerésszel. Bifokális, fényvédő lencsét 
akart csináltatni a feleségének. 

A vénnyel elment az optikushoz, és közölte a kívánságát. 
- Ez lehetetlen - rázta a fejét a mester. 
Bátyám maga is erőteljes kolerikus, nem adja fel könnyen, így hát kitartott az elképzelése mellett. 
- Úgy látszik, nem érti, mit szeretnék: egy közönséges napszemüveget, a recept szerint alul csiszolt 

lencsével, hogy a medencében ülve is olvashasson. 
- Lehetetlen - hajtogatta a látszerész. Ron tovább próbált érvelni, de a férfi nem változtatott a 

véleményén, ezért végül fölkapta a receptet: 
- Akkor majd megcsináltatom másutt. 
Az optikus nem maradt adós a válasszal, utánaszólt: 
- Ha máshol teljesítik a kívánságát, az úgysem lesz jó! 
Íme, az igazában biztos, erőteljes kolerikus ékes példája! 
 

2. megoldás: Tanuljunk meg elnézést kérni! 
A mindentudó erőteljes kolerikus, aki mindig meg van győződve a saját igazáról, el sem tudja 

képzelni, hogy mentegesse magát. Ez a kis mondat: bocsánatot kérek! - az ő szemében a gyengeség 
jele, valamiféle betegség tünete. 

Egy évig lakott nálunk egy erőteljes kolerikus fiatalember, s ez idő alatt gátlástalanul bírálgatott 
bennünket, de sohasem érezte úgy, hogy benne volna a hiba. 

Egyik délelőtt csak reggeli után került elő, és zabpelyhet keresett. Csak egyféle volt otthon. 
- Tudjátok, hogy épp ezt a fajtát nem szeretem - vetette oda nyersen. - Nem tudnátok egyszer olyat 

venni, amit én is megeszek? 
Ezzel a konyhapultra lökte a dobozt, és reggeli nélkül kiviharzott a helyiségből. Később az akkor 

tizenkét éves kis Fred, aki végignézte a jelenetet, csendben odajött hozzám, és az ő tökéletes 
melankolikus érzékenységével ennyit mondott: 

- Szégyellem magam Robert helyett. Utálatos volt veled, de tudom, hogy ő sosem fog bocsánatot 
kérni. 

Igazat adtam neki. Robertnek eszébe sem jutott mentegetőzni, később úgy említette a helyzetet, 
hogy "az a szerencsétlen félreértés a reggeli miatt". 

Palm Springsben repülőre ültem, és egy erőteljes kolerikus férfi foglalt helyet mellettem. 
- Micsoda idióták! - tajtékzott. - Másodszor is keresztülzavartak a biztonsági kapun csak azért, mert 

kiszaladtam venni egy újságot. Hiába magyaráztam nekik, hogy teljesen fölösleges, mert egyszer már 
átmentem rajta, mégis újra odaküldtek. 

Úgy dühöngött, hogy nem is próbáltam hangot adni eltérő véleményemnek. Nehéz dió az erőteljes 
kolerikusokkal szemben érvelni vagy javaslatot tenni, hiszen mindent jobban tudnak, mindig másokat 
hibáztatnak, és rendkívül hamar találnak ideológiát saját tévedéseikre. 

 
3. megoldás: Ismerjük be, hogy nem vagyunk tévedhetetlenek! 

Mivel jelentős ügyek irányítására az erőteljes kolerikus személyiség alkalmas a leginkább, ő 
hasznosíthatja a legtöbbet a vérmérsékleti típusok tanulmányozásából. 

Törekednie kell arra, hogy a gyors, határozott cselekvésre való képességét felhasználva, kiirtsa 
magából az önhittség és a türelmetlenség írmagját is. 

Az erőteljes kolerikus legesküdtebb ellensége éppen saját maga. Úgy érzi, hogy az erő kifejezetten 
az ő sajátja, a gyengeség pedig a többi emberé. Saját gyarlóságának el nem ismerése akadályozza 
meg abban, hogy felérjen a csúcsra, amelyhez már karnyújtásnyi közelségbe került. 

Shakespeare nagy alakjainak vesztét gyakran egy-egy tragikus vétség okozza. 
Az erőteljes kolerikusok legnagyobb hibája éppen az, hogy nem képesek belátni saját 

fogyatékosságaikat. Az ilyen embereknek az a fontos, hogy igazuk legyen, a népszerűség nem izgatja 
őket, s ha egyszer kialakítottál az álláspontjukat, attól nem tántoríthatók el. 



 

59 
 

EMLÉKEZTETŐ 
Ha az erőteljes kolerikus személyiség hajlandó lenne gyenge pontjainak a feltárására, és belátná, 

hogy neki is van néhány, olyan tökéletessé válhatna, amilyennek képzeli magát. 
 
Az erőteljes kolerikusok jól véssék eszükbe: 
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden 

gonoszságtól. 
1 Jn 1, 9 

 
Tizenegyedik fejezet 

Mozgassuk meg a békés flegmatikust! 
Valamennyi vérmérsékleti típus előnyös tulajdonságai arányban állnak a hátrányosakkal. A békés 

flegmatikus visszafogott erősségeinek hasonlóan mérsékelt gyengék felelnek meg. Az erőteljes 
kolerikus személyiség pozitívumai napnál világosabbak, hibái nemkülönben szembeötlőek. A békés 
flegmatikus lényének legjava éppúgy rejtve marad, mint az árnyoldalai. Sok flegmatikus el sem tudja 
képzelni, hogy árthatna valakinek, hiszen olyan halk és szelíd. 

Tanfolyamokon nehéz kapcsolatot teremteni velük, mert amikor az ő csoportjukkal kezdenék 
foglalkozni, rendszerint álmosak. Egyszer éppen "békés flegmatikus" székeket kerestem - olyanokat, 
amelyek szerények, nem feltűnőek, és minden környezetbe beilleszkednek -, amikor belém hasított a 
felismerés; a békés flegmatikusok legnagyobb erénye a nyilvánvaló hibák hiánya. Az ilyen ember 
tartózkodik a dühkitörésektől, nem süllyed depresszióba, nem pörgeti föl magát. Csak magában 
aggódik, nem lelkesíti semmi, és nem tud elhatározásra jutni. Mindez nem elég szemmel látható 
ahhoz, hogy kiigazítást követelne. 

 
PROBLÉMA: A békés flegmatikust nem izgatja semmi 

 
Megoldás: Próbáljunk lelkesedni! 

A békés flegmatikusok egyik legbosszantóbb hiányossága az, hogy képtelenek bármiért lelkesedni. 
Egyszer megkérdeztem Hadnagy Hught (Lauren egyik kapcsolatát), izgatta-e már magát valaha. 

- Nem emlékszem semmire, ami miatt érdemes lett volna izgulnom - válaszolta pár másodperc 
gondolkodás után. 

Noha ez nem feltűnő, ordító hiba, a párkapcsolatokban rettentően hervasztó, ha a társunk nem jön 
lázba nagyszabású terveinktől. Az ember beesik az ajtón, tele falrengető ötletekkel a hétvégére, mire 
békés flegmatikus partnere megvonja a vállát: 

- Ez nem hangzik túl érdekesen. Minek mennénk el? Jobb szeretnék itthon maradni. 
Ez porig sújtja ötletdús párját, és végül bármi történik is ezen a hétvégén, mindketten boldogtalanok 

lesznek. 
Az erőteljes kolerikus nő vonzódik a békés flegmatikus férfihoz, mert megnyerőnek találja csendes, 

higgadt, tartózkodó fellépését. Az erőteljes kolerikus férfi azért választ békés flegmatikus asszonyt, 
mert gyengéd és finom lelkületű, aki védelmet igényel a kegyetlen, durva világtól. 

Az esküvő után az erőteljes kolerikus házasfél meghatározza a célokat, és közli útmutatásait, 
azonnali lelkesedést várva. 

-. Nekem édes mindegy - von vállat a békés flegmatikus, mire a másik elszontyolodik, azután 
megpróbál még mozgalmasabb tervekkel előállni, amelyek szerinte senkit nem hagynak hidegen. 
Nem is sejti, hogy minél nagyra törőbb az elképzelés, annál riadtabb és távolságtartóbb fogadtatásra 
lel a békés flegmatikusnál. 

Életem nagy részében próbáltam anyámból valami méltatást kicsikarni az eredményeimmel 
kapcsolatban. Amikor megjelent az első könyvem, azt gondoltam, végre elértem valamit, aminek örülni 
fog. Nem mindenki mondhatja el a lányáról, hogy könyvet írt. Milyen boldog lesz! Ráadásul neki 
ajánlottam. Most biztosan sikerül. 

Átnyújtottam a kötetet, és megmutattam az ajánlást. Azután vártam, hogy meglássa a nevét 
nyomtatásban, és elöntse az öröm. Semmi hatás. Lapozott egyet. Napokon át lestem az arcát, míg el 
nem olvasta, de semmi változást nem észleltem. Miután a végére ért, összecsukta, és kibámult az 
ablakon. Izgatottan vártam az észrevételeit, de hiába. Végül Laurent hívtam segítségül: 

- Kérdezd meg a nagyitól, hogy tetszett a munkám. 
Megtette. 
- Igen, ez már tényleg egy könyv - hangzott a válasz. 
Ha a békés flegmatikusok rájönnek, hogy szenvtelenségük felbosszanthat másokat, arra használják 

ezt a tulajdonságukat, hogy szép csendben irányítsanak bennünket. Magukban mulatnak, míg mi 
többiek bohóckodunk, hogy szikrányi izgatottságot csiholjunk ki belőlük. 
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Egy hétvégi személyiségfejlesztő gyakorlat után a főszervező megkérdezte egy békés flegmatikus 
hölgytől, melyik előadó tetszett a legjobban. 

- Ezen gondolkodnom kell - jelentette ki az asszony rövid tűnődés után. 
Egy másik résztvevőtól aziránt érdeklődtek, eljönne-e legközelebb is. 
- Lehetséges - így a békés flegmatikus felelet -, vagy inkább ajánlanám másoknak, hogy próbálják 

ki. 
- A férjem annyira békés flegmatikus - közölte egy népszerű szangvinikus hallgatóm -, hogy néha 

vitatkozás közben is elalszik. 
- Olykor úgy érzem magam, mint egy talk-show műsorvezetője - panaszolta Linda. - A férjem 

hazajön, és szótlanul ül. Talán még a nevét sem árulná el, ha megkérdezném. Boldog vagyok, ha egy 
szót ki tudok húzni belőle. 

A békés flegmatikusokat egyszerűen semmi nem izgatja fel. 
Ha két békés flegmatikus köti össze az életét, garantáltan elkerülik a problémákat és izgalmakat. 

Az általam megismert ilyen párok jól megférnek egymással, napjaik békés flegmatikus 
egyformaságban telnek, de többen is elárulták már nekem: "Az igazat megvallva, eléggé unatkozunk". 

- Egy éve vagyunk házasok - beszélt erről egy fiatalasszony -, de mostanra már kifogytunk a 
beszédtémából és a tennivalóból is. 

- Minden este megkérdezem a páromtól - szólt hozzá egy másik -, hogy mihez volna kedve. Nekem 
mindegy, feleli ő, szerinted mit csináljunk? Mivel egyikünk sem tud dönteni, nem nagyon kezdünk bele 
semmibe. 

- Ó, mi jól kijövünk - jegyezte meg egy újabb hölgy. - Például szólok az uramnak, hogy akasszon fel 
egy képet. Ő megígéri, azután elfelejti. Én meg olyan békés flegmatikus vagyok, hogy nem bánom. 

- Tudja - kapcsolódott be erre az erősebb nem egyik képviselője is -, mikor egy évvel ezelőtt új 
lakásba költöztünk, a képeket csak leraktuk a földre a nappaliban. Valamikor majd föltesszük őket, de 
nem sürgős a dolog. 

Az egyik tanfolyami titkár a következőt mesélte: 
- A feleségemmel mindketten békés flegmatikusok vagyunk. Esténként, amikor hazamegyek, a 

nejem megkérdezi, mit ennék. Ha a választékot firtatom, kiderül, hogy csak tévémenük vannak otthon. 
Tudja, betesszük a mikróba, és kész a komplett vacsora. Odaballagunk a fagyasztóhoz, kinyitjuk az 
ajtaját, és azon tanakodunk, melyik fajtát válasszuk. 

 
EMLÉKEZTETŐ 

Lelkesedjünk! Kezdetnek elég lesz havonta egyszer, azután fokozhatjuk a tempót. 
 

PROBLÉMA: A békés flegmatikus ellenáll a változásoknak 
 

Megoldás: Próbáljunk ki valami újat! 
Egy este Lee békés flegmatikus férje, Pete a következővel állított haza: 
- Öltözz fel! Elmegyünk itthonról! 
Az asszony teljesen izgalomba jött, és kezdte tervezgetni, mit vegyen fel. 
- Hová viszel? - érdeklődött. 
- A Montgomery Áruházba. Új kukákat veszünk. 
Kíváncsi voltam, hogy mit szólt Lee erre az ötletre. 
- Hát felöltöztem, és mentem. Hónapok óta ez volt a legizgalmasabb javaslata. 
Sajnos ez a példa nagyon sok békés flegmatikusra jellemző. Nem igénylik a szórakozást, és azt 

képzelik, hogy más sem. Láttam egy karikatúrát: a békés flegmatikus férj a padlón térdel, az egérlyuk 
mellett. Kezében kalapácsot tart, készen arra, hogy lecsapjon az első rágcsálóra, amelyik kidugja az 
orrát a nyíláson. Mellette áll a felesége, és felsóhajt: "Újabb izgalmas szombat este Harryval". 

Egy békés flegmatikus férfi tanácsot kért unalmas házassága miatt. Felvetettem néhány 
lehetőséget, de nem tetszettek neki. 

- Inkább úgy teszek, mintha minden rendben volna. A változás csak még rosszabb lehet. 
 

EMLÉKEZTETŐ 
Kövessünk el mindent, hogy legalább hetente egy alkalommal eszünkbe jusson valami új! 

Partnerünk megérdemli a változatosságot. 
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PROBLÉMA: A békés flegmatikus lustának látszik 
 

1. megoldás: Vegyük saját kezünkbe ügyeink intézését! 
A békés flegmatikus a legszélsőségesebb esetben rendkívül lusta, állandó halogatással remél 

elkerülni minden munkát. A nőegylet elnökségébe akartam felkérni egy hölgyet, mire megkérdezte: 
- És csinálnom is kell valamit? 
A cím ellen nem lett volna kifogása, feltéve hogy dolgozni nem kell. 
Jill költözés előtt állt, és a gondolat teljesen megbénította. Barátait kérte, hogy segítsenek 

összepakolni, és három hónapon át arról tárgyaltak, mikor jönnek át hozzá. A megbeszélt időben, 
munkára készen becsengetett az erőteljes kolerikus baráti társaság. Jill csinos ruhában, 
nejlonharisnyában és magas sarkú cipőben fogadta őket, azonnal lerítt róla, hogy ő maga nem 
szándékozik kivenni a részét a munkából. Noha másnapra hívta a bútorszállítókat, sehol egy doboz 
vagy zsák, semmit nem csomagolt még be, a képeket sem akasztotta le a falról, a mosogató tele 
piszkos edénnyel, és halmokban állt a szennyes ruha. 

- Azt várta, hogy mindent mi csináljunk! - mesélte az egyik segítő. 
A békés flegmatikus Phil a kandalló melletti fotelben elterpeszkedve figyelte, mint jön-megy a 

felesége, hogy a sítúrára előkészített összes felszerelést kicipelje a furgonba. 
- Ha egyszerre több csomagot vennél fel, akkor nem kéne annyit ingáznod - jegyezte meg, és azóta 

sem érti, miért verte fejbe az asszony a síbottal. 
Ha már minden munkát másokkal akarunk elvégeztetni, legalább annyi eszünk legyen, hogy ne 

osztogassunk tanácsokat! 
Amikor a tanfolyamainkon végül csoportokba oszlunk, mindig akad olyan békés flegmatikus 

hallgató, aki értetlenül áll, és partnerétől kérdezi, melyik szekcióhoz csatlakozzék. A párja (aki 
rendszerint erőteljes kolerikus) ilyenkor kedvesen így szól: 

- Hát a békés flegmatikusokhoz, te tökfej! - és az illető elcsoszog megkeresni a csoportját. 
- Szerintem mindannyian hunyjuk be a szemünket, és elmélkedjünk, amíg le nem jár az idő - 

indítványozta egy békés flegmatikus fogász, akit csoporttitkárnak választottak. 
- Helyes - bólintott valaki -, nincs jobb a csöndnél. 
 

2. megoldás: Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! 
A halogatás egyaránt általános probléma a tökéletes melankolikusoknál és a békés flegmatikusok-

nál, de más-más okból. A tökéletes melankolikus semmihez sem képes hozzáfogni, amíg nem szedte 
össze a megfelelő felszerelést, és nem érzi úgy, hogy kifogástalan munkát tud végezni. A békés 
flegmatikus viszont azért húzza-halasztja a dolgokat, mert valójában nem is akarja elvégezni. Hajlik a 
lustaságra, s azért késlekedik, hogy ne kelljen elhatároznia magát a feladatra. A békés flegmatikus a 
patópáloskodás híve: ne tegyük meg ma, amit holnapra halaszthatunk! 

Lauren lányom keresztelőjére a békés flegmatikus vendégek olyan ajándékokat hoztak, amelyeket 
még nem volt érkezésük befejezni. Az egyik tündéri, kék, patentzáras együttest kötött, de 
tüzetesebben szemügyre véve, kilátszottak a patentok helyét jelző gombostűk. Szegény pici, ha 
beledugja a lábát, jól összeszurkálta volna magát! A másik kézimunkán gobelinhímzéses egyszarvú 
ékeskedett, csak a háttér még nem készült el. Mindkét ajándékozó hangot adott annak a kifejezett 
óhajának, hogy befejezze a művét, így a félkész darabokkal a kezükben távoztak a keresztelőről. 

Ez persze még mindig jobb, mint az a népszerű szangvinikus hölgy, aki elfelejtette, melyik nap lesz 
az esemény, így egyáltalán meg sem jelent! 

 
3. megoldás. Ösztönözzük magunkat! 

Sharon agya úgy működött, mint a biliárd. A színes golyók csak akkor gurultak, ha meglökték őket, 
de két játék között akár évekig vígan nyomorogtak az asztal biztonságos szögleteiben kiképzett 
lyukakban: a "zsebekben". 

Nem mintha képtelen lett volna megmozdulni, csak irtózott a túlzott megerőltetéstől. Kellő 
noszogatás hatására előszedett néhány golyót a "zsebből", és lökdöste őket a zöld posztón, ameddig 
a helyzet megkövetelte. Amint enyhült a ránehezedő nyomás, lesöpörte az asztalt, és újra 
nyugalomba süppedt, míg valaki végső elkeseredésében ki nem kapta a golyókat a "zsebekből", oda 
nem hajította a posztóra, és rá nem rivallt: rajta! 

Ez a kis példázat jól rávilágít a békés flegmatikusok lelkivilágára. Nem a képesség, hanem az 
akarat hiányzik belőlük. Egy barátnőm legalább négy ruhát kiszabott már, de megvarrni őket túl 
fárasztó lett volna. 

- Ha valamelyikre szükségem lesz egy bizonyos alkalomból, akkor majd befejezem. 
Bár a békés flegmatikusok igénylik, hogy mások munkára serkentsék őket, a nógatást rossz néven 

veszik. Ez az ellentmondás sok családban jelent feszültségforrást, mivel a békés flegmatikus házasfél 
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vonakodik a szükséges otthoni teendők elvégzésétől, erőteljes kolerikus párja Viszont addig piszkálja, 
míg meg nem sértődik. 

Ruthee konyhaablaka nyugatra néz, délután betűz rajta a kaliforniai nap, és kibírhatatlan a hőség. 
Megkérte Howardot, hogy szereljen fel árnyékvetőt, de a férfi nem sietett a munkával - persze nem 
neki kellett a napon izzadnia. Végül az asszony fogta magát, és odaszögelt egy fürdőlepedőt, ami 
beárnyékolja a helyiséget, viszont elrondítja a házat. Nemrég Ruthee egy kiárusításon talált egy 
párspalettát, amely pont az ablakára illett. Boldogan hazavitte, csakhogy adódott egy kis probléma: 
még le kellett volna mázolni a szerzeményt. Howard nem nagyon örült az új spalettának, de 
biztosította nejét, hogy majd a faliszekrényhez illő árnyalatra festi. Ennek négy éve, s a spaletta ma is 
ide-oda hányódik a garázsban. Valahányszor Ruthee érdeklődik, hogy áll a helyzet, a férje sértődötten 
azt válaszolja, éppen dolgozik rajta. Az asszony úgy döntött, elfelejti az egészet, és minden évben új 
törölközőt szögez az ablakra. 

 
EMLÉKEZTETŐ 

A békés flegmatikus férjek megérdemlik, hogy papucs alatt nyögjenek, ha nem képesek felelős 
tettekre bírni magukat. 

 
PROBLÉMA: A békés flegmatikus külső vasakaratot rejt 

 
Megoldás: Tanuljuk meg kinyilvánítani érzéseinket! 

Mivel a békés flegmatikus látszólag sodródik az árral, az emberek gyakran meglepődnek, amikor a 
szelíd felszín alatt vasakaratot találnak. Az alábbi példához hasonlót sok erőteljes kolerikus feleség 
mesélhetne: 

- Szombat este átugrunk Sallyhez - jelenti be Charlotte hétfő reggel Charlie-nak. 
- Egen - feleli jellegzetes békés flegmatikus módra a férfi. 
Erőteljes kolerikus lévén, Charlotte a heves tiltakozáson kívül minden választ beleegyezésnek 

tekint, olybá vette tehát, hogy megállapodtak a szombat esti programban. 
- El ne felejtsd - emlékezteti nap nap után a párját -, szombat este Sally! 
Charlie újra elmormol egy "ühüm"-öt. 
Elérkezik a szombat este. Charlotte kicsípi magát, Charlie meg pólóban heverészik a nyugszékben. 
- Igyekezz - szól rá a feleség, mivel egyáltalán nem látszik abbahagyni az ejtőzést -, indulunk 

Sallyhez. 
- Én nem megyek - ejti ki a férfi az első teljes mondatot a héten. 
- De hát egész héten beleegyeztél. 
- Nem egyeztem bele, csak nem elleneztem - makacskodik Charlie, és otthon marad. 
Ha az egyébként udvarias békés flegmatikus a fejébe vesz valamit, attól nem tágít. 
Tanácsadó munkám során azt tapasztaltam, hogy a békés flegmatikusok mindig elégedettnek 

látszanak a házasságukkal. 
- Minden rendben - felelik, ha megkérdezem, nincs-e valami panaszuk. 
Házastársuk lehet hisztérikus, fenyegetőzhet öngyilkossággal, ők nem is sejtik, mi a probléma. 

Ártatlanok és nem kívánnak kommunikálni. A házasság évekig döcög valahogy anélkül, hogy nyílt 
szembenállás alakulna ki, mígnem egy szép napon a békés flegmatikus úgy dönt, hogy elege van 
ebből a kerge nőből, és elhagyja. Nem vitatja meg a problémát, csak összepakol, és távozik. Ha a 
békés flegmatikus egyszer megteszi ezt a lépést, hiába próbálnák visszatartani. 

- Húsz évig tartott, míg összeszedtem a bátorságom, hogy elhatározásra jussak, most aztán már 
nem gondolom meg magam, az biztos - fogalmazta meg ezt egy férfi. 

A csökönyösség alapvető oka az, hogy a békés flegmatikus nem hajlandó kommunikálni. Mivel 
mindig a legkisebb ellenállás irányába halad, és irtózik a nézeteltérésektől, természetesen 
könnyebbnek találja elhallgatni az érzéseit, mint feltárni azokat, és vállalni az összeütközés 
kockázatát. Száját befogva jó ideig elkerüli a bajokat, de érzelmei elrejtése és a nyílt 
véleményegyeztetés visszautasítása révén eleve képtelen értelmes társas kapcsolatok kialakítására. 

 
EMLÉKEZTETŐ 

Tárulkozzunk ki, mielőtt túl késő lenne! Ne rejtsük el igazi énünket! 
 

PROBLÉMA: A békés flegmatikus se hús, se hal. 
 

1. megoldás: Gyakoroljuk a döntéshozatalt! 
A békés flegmatikusok egyik fő hibája, hogy láthatóan képtelenek határozni. Az erőteljes kolerikus 

ott áll, kezében a forró vizes kannával, és gyorsan megkérdezi, teát vagy kávét? - mire a flegmatikus 
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automatikusan azt válaszolja, mindegy. Ilyenkor azt hiszi, barátságosan viselkedett, és nem érti, hogy 
miért zúdítják a fejére a forró vizet! 

Hiszen csak meg akartam könnyíteni a dolgát. 
A virginiai Norfolkból hazafelé repülve, a légikisasszony közölte, hogy háromféle előételt 

választhatunk: 
- Rendelhetnek halat, borsos bélszínt vagy lasagne-t. Egyikből sem jut mindenkinek, tehát 

néhányuknak esetleg majd újra kell választania. 
Nyomban ezután a mellettem ülő békés flegmatikus férfihoz fordult: 
- Milyen előételt parancsol? 
- Mindegy, ami maradt. 
- Még semmi sem maradt - méltatlankodott az erőteljes kolerikus stewardess. - Ön az első utas, 

akit megkérdeztem. 
- Nekem halat legyen szíves! - szóltam oda a válaszra váró ifjú hölgynek. 
- Akkor talán én is azt kérek - nézett fel a férfi. 
A békés flegmatikus döntésképtelensége abból fakad, hogy egyetlen nagy elhatározást tett, 

nevezetesen azt, hogy semmiben sem fog határozni. Végtére is, ha nem ő dönt, akkor a 
következményekért sem lehet felelőssé tenni. 

Az ilyen vérmérsékletűeknek gyakorolniuk kell a döntéshozatalt, és vállalniuk kell az ezzel járó 
felelősséget. A békés flegmatikus házastársa, barátai és beosztottjai egyaránt örömmel veszik, ha 
képes megvetni a lábát, és bátran határoz. Mondjunk búcsút a langyos vízben tocsogásnak! 

 
2. megoldás: Tanuljunk meg nemet mondani! 

A békés flegmatikus soha senkit nem akar megbántani; inkább olyasmit is megvesz, amire semmi 
szüksége, csak nemet ne kelljen mondania. 

- A békés flegmatikusok erénye a barátságosság és a segítőkészség - jelentette ki egy erőteljes 
kolerikus. 

- Számukra senki sem idegen. Az én mackós férjem régi jó barátjaként hozott a nyakamra 
izzólámpaügynököket, porszívóügynököket, hírlapügynököket és még ki tudja, miféle népséget, akikre 
én kolerikushoz méltó gyanakvással tekintettem. A békés flegmatikus egyszerűen képtelen kimondani, 
hogy nem, nem és nem! 

Bár a békés flegmatikusokat a vérmérsékleti típusok elmélete sem izgatja fel, fokról fokra 
megtanulhatják saját magukra alkalmazni. Mivel ők küszködnek a legkevésbé agresszív hibákkal, igen 
hamar változhatnak jó irányban - ha kedvük van hozzá. Kellő ösztönzés hatására a békés flegmatikus 
ember képes rávenni magát, hogy hetente egy-két dolog iránt lelkesedjék, és ezzel máris őszintén 
megörvendezteti a környezetét. Minthogy képes döntést hozni (csak nem akar), könnyedén 
határozottá válhat, levetkőzheti se hús, se hal magatartását, ha megtapasztalja, mennyire fejlődnek 
ezáltal társas kapcsolatai. 

 
EMLÉKEZTETŐ 

Tanuljunk meg nemet mondani, és gyakoroljuk a döntéshozatalt. Kezdjük a csokoládéval és a 
vaníliával, ha mind a harmincegy ízzel egyszerre nem tudunk megbirkózni! 

 
Ha még mindig félünk dönteni, jusson eszünkbe, hogy van valaki, aki segíthet! 
 
Csak az Úr ad bölcsességet... Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az 

igazán jó út. 
Péld 2, 6. 9 
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Negyedik rész 
A személyiség alapelvei 

HOGYAN JAVÍTHATJUK MÁSOKHOZ FŰZŐDŐ KAPCSOLATAINKAT? 
 

Tizenkettedik fejezet 
Ahány ember - annyiféle recept 

A személyiségteszt kitöltése után láthattuk, hogy mindannyian egyedülállóak vagyunk. Valószínűleg 
nincs két ember, aki pontosan ugyanazokat az erősségeket és gyengéket jelölte volna meg, vagyis 
egyazon "recept" szerint lenne a különféle tulajdonságokból összeg gyúrva. Legtöbben sok vonást 
mutatunk fel egy bizonyos temperamentumból, kevesebbet egy másikból, és néhányat a maradékból. 
Némelyeknél egyenletes az eloszlás, ők általában békés flegmatikusok, akik tudvalevően sokoldalúak, 
és jellemző vonásaik kiválasztásában is mindenki másnál nehezebben határoznak. 

A következőkben megvizsgálunk néhány kevert személyiségtípust. 
 

 
 

Természetes keverékek 
Amint a táblázaton látható, a népszerű szangvinikus-erőteljes kolerikus kombináció természetes 

keveréket alkot. Mindkét vérmérséklet kitárulkozó, derűlátó és szókimondó. A népszerű szangvinikus 
a mulatság kedvéért fecseg, az erőteljes kolerikus céljai érdekében, de mindkettő verbális típus. 
Akiben ezek a tulajdonságok keverednek, az rendelkezik a legtöbb vezetői adottsággal. Az erősségek 
ötvöződésével olyan személyiség jön létre, aki képes másokat irányítani, és megkedvelteti velük a 
munkát; szereti a vidámságot, egyszersmind céltudatos; van benne elszántság és belső hajtóerő, de 
nem hajtja állandó teljesítménykényszer. Kellő arányban vegyül benne a munka és a játék szeretete. 
Ami a rossz tulajdonságokat illeti, ez a keverék basáskodó személyiséget eredményezhet, aki azt sem 
tudja, mit beszél; lobbanékony alkatú, hullámzó kedélyállapotú ember lehet, vagy olyan türelmetlen 
egyéniség, aki folyton közbeszól, és kisajátítja a társalgást. 

A másik természetes keverék a tökéletes melankolikus-békés flegmatikus kombináció. Ezek a 
temperamentumok befelé fordulók, borúlátóak és halk szavúak. Fokozott komolyság jellemzi őket, a 
dolgok mélyére hatolnak, és nem szeretnek a középpontba kerülni. A néhai amerikai elnök, Theodore 
Roosevelt tanácsát követik: lágyan szólj, és vastag bottal járj! A békés flegmatikus derűsebbé teszi a 
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tökéletes melankolikus elmélyültségét, emez pedig összeszedettebbé az előbbi lazaságát. E 
kombináció adja a legkiválóbb pedagógusokat, mivel a tökéletes melankolikus tudásszomja és kutató 
hajlama egyesül a békés flegmatikus simulékony természetével, valamint azzal a képességével, hogy 
kellemesen tudja tálalni a dolgokat. Az ilyen embereknek nehézségei lehetnek a döntéshozatalban, 
mivel ez mindkét típus gyenge pontja, és mindkettő szeret halogatni is. A legszerencsésebb esetben a 
békés flegmatikus kiegyensúlyozottsága megóvja a tökéletes melankolikust a depressziótól, a 
melankolikus tökéletesség iránti vágya pedig cselekvésre serkenti a flegmatikust. 

A népszerű szangvinikus-erőteljes kolerikus, valamint a tökéletes melankolikus-békés flegmatikus 
tehát természetes keverékek, egymás édestestvérei. 

 
Kiegészítő keverékek 

Az erőteljes kolerikus-tökéletes melankolikus temperamentum kiegészítő keverék, olyan 
kombináció, melynek elemei jól összeillenek, és pótolják egymás hiányosságait. Az ilyen 
személyiségből válik a legjobb üzletember, mivel az erőteljes kolerikus vezetőkészsége, hajtóereje, 
valamint céltudatossága a tökéletes melankolikus elemző, minden részletre figyelő, rendszerezett 
elméjével ötvöződve verhetetlen együttest alkot. E kombináció bármit elérhet, megszerzi a sikert, 
akármeddig is harcoljon érte. Ha e kettő párosul, végül mindig tökéletes egészet alkot. 

Egy Louise nevű, imádni való hölgy zavarban volt a saját vérmérsékletét illetően. Amikor 
megkérdeztem, milyen volt diákkorában, mintha kicserélték volna. Addigi tartózkodását sugárzó derű 
váltotta fel, elmesélte, hogy a társaság kedvencének számított, és mindenki nagy jövőt jósolt neki. 
Visszatekintve ráébredt, hogy az udvarlója - későbbi férje - hatására kezdett megváltozni. A fiú 
elutazott továbbképzésre, és Louise leveleiben pirossal bekarikázta a helyesírási hibákat, majd 
okulásul visszaküldte őket. Miután hazajött, folyton gyakoroltatta a lánnyal a bonyolultabb szavak 
betűzését. A legnagyobb jóindulattal és végtelen kitartással sikerült az életvidám társas lényből 
komoly, méltóságteljes színésznőt faragnia, aki azt sem tudja, kicsoda valójában. 

Határozott, rendszeres és célratörő vonásai révén az erőteljes kolerikus-tökéletes melankolikus 
keverék rendelkezik a legtöbb elszántsággal és hajtóerővel, így a végtelenségig kitart egy ügy mellett. 
Jó irányba fordítva, ez a legsikeresebb kombináció, ha viszont elcsúszik a szélsőségek felé, akkor az 
erősségei is teherré válhatnak. 

A másik kiegészítő keveréket a népszerű szangvinikus és a békés flegmatikus vérmérséklet alkotja. 
Míg az előbb részletezett kombináció a munkára összpontosít, emez hajlamos a könnyed 
életfelfogásra, a szórakozás előtérbe helyezésére. Kétszeres humorérzékkel van megáldva, mely 
fesztelenségével párosulva a legjobb baráttá teszi. Nyájas, oldott viselkedése mindenkit megnyer, az 
emberek keresik a társaságát. A békés flegmatikus mérsékeli a népszerű szangvinikus 
kedélyhullámzásait, amaz viszont felpezsdíti az előbbit. Ez a keverék tud legjobban bánni az 
emberekkel. Igen alkalmas a személyzeti munkára, továbbá jó szülő, mivel egyesíti a népszerű 
szangvinikus humorát és közvetlenségét a békés flegmatikus kiegyensúlyozottságával. Sajnos e 
keverék árnyoldalát a lustaság, az eredmények iránti érdektelenség és a rossz pénzgazdálkodás 
jellemzi. Mint minden vérmérsékletnél, az erősségekhez itt is megfelelő gyengék társulnak. 

 
Ellentétek 

Láttuk tehát a természetes keverékeket és a kiegészítő keverékeket. Most vessünk egy pillantást 
az ellentétekre! 

Nyilvánvaló belső ellentmondásokhoz vezet, ha a népszerű szangvinikus és a tökéletes 
melankolikus vagy az erőteljes kolerikus és a békés flegmatikus jelenik meg egyetlen személyben, 
keveredik a befelé forduló és a kitárulkozó természet, illetve a derűlátó és a borúlátó életszemlélet. A 
népszerű szangvinikus-tökéletes melankolikus ellentétpár a leginkább emocionális, hiszen a népszerű 
szangvinikus kis léptékű hangulatváltozásai próbálnak együtt élni a tökéletes melankolikus elhúzódó 
megrázkódtatásaival. Ez a kettősség súlyos érzelmi problémákhoz vezethet. A népszerű szangvinikus 
természet azt sugallja: gyerünk, érezzük jól magunkat! - a tökéletes melankolikus elem viszont 
akadályozza az előrehaladást. 

Egy ilyen alkatú hölgy elmesélte, miként szervezte meg szülei házassági évfordulóját. Énjének 
népszerű szangvinikus fele remek ötleteket eszelt ki, díszes meghívókat, étteremből hozatott vacsorát 
és zenekart. Két nappal az esemény előtt azonban felülkerekedett a tökéletes melankolikus én, és azt 
mondta: mit képzelsz? Egy ilyen nagyszabású rendezvényt nem lehet csak úgy összecsapni! Azonnal 
állítsd le! Szegény asszony lefújta az ünnepséget, és azután hetekig emésztette magát, amiért ekkora 
csalódást okozott a szüleinek. 
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Tenni vagy nem tenni? 
Rengeteg olyan esetet tanulmányoztunk, amikor szélsőséges párosítások jöttek létre, és azt 

tapasztaltuk, hogy rendszerint a két elem egyike a múltbéli sérelmek következtében felvett - az 
általunk alkotott kifejezéssel - "túlélési maszk". 

Például a tökéletes melankolikus gyermek a népszerű szangvinikus megnyerő álcája mögé bújik, 
hogy magára vonja szülei figyelmét; vagy a népszerű szangvinikus gyerek (talán korábbi elutasítás 
vagy durva bánásmód miatt) depresszióba süllyed, és a tökéletes melankolikus fájdalmas álarcát ölti 
magára. A zilált otthonban felnövő fiatalok sokszor azért húzzák magukra a tökéletes melankolikus 
köpönyegét, hogy kifogástalannak látsszanak. Azt gondolják, bárcsak tökéletes lennék, akkor apu 
nem bántana, anyu nem kiabálna velem. Akár az alkohol, a kábítószer, a szexuális, illetve érzelmi 
zaklatás, akár a szélsőséges vallási fundamentalizmus az ok, az efféle családok a személyiségüket 
álarc mögé rejtő gyermekek tenyészhelyei. 

A kicsik nem tudják, hogyan küzdjenek meg a bajokkal, ezért inkább megpróbálnak olyanná válni, 
hogy könnyebben átvészelhessék a helyzetet. Felnőtt korukban meghasonlott személyiségnek 
tűnnek, és maguk sem értik túlzott kedélyhullámzásukat a tenni vagy nem tenni bizonytalanságát, 
azaz hol késztetést éreznek a cselekvésre, hol nem. 

Az erőteljes kolerikus-békés flegmatikus ellentmondásos személyiség az előbbi érzelmi 
problémáktól nem szenved ugyan, a "tenni vagy nem tenni" feszültsége azonban annál súlyosabb 
gondot okoz neki. A békés flegmatikus könnyedén venné a dolgokat, az erőteljes kolerikust viszont 
mardossa a bűntudat, ha éppen nem dolgozik. A kérdés rendszerint úgy oldódik meg, hogy az ilyen 
ember élete két részre válik szét: munkahelyén keményén dolgozik, hazatérve lazít. 

Az erőteljes kolerikus sokszor minden erejét kiadja magából a munkában, otthon azután vagy 
moccanni sem bír a fáradtságtól, vagy nem tartja elég fontosnak ezt a területet ahhoz, hogy energiát 
pazaroljon rá. A békés flegmatikus esetleg annyira szorgalmas a munkában, olyan erős benne a 
késztetés, hogy akár erőteljes kolerikusnak is tűnhet; a nap végén azután teljesen kienged. 

Aki ilyen kevert személyiségnek érzi magát, tegye fel a kérdést, hogy valójában erőteljes kolerikus-
e, aki otthon a visszafogottat játssza, vagy pedig békés flegmatikus, aki kellően motivált a munkára. 

Ha nem talál kielégítő választ, akkor talán túlélési maszk mögé bújt, és még mindig a gyermekkori 
sérelmeit hurcolja magával. Az erőteljes kolerikus gyermek, aki szüleit mindig veszekedni látja, hamar 
úgy érzi, hogy leghelyesebb, ha elfedi irányító hajlamait, és csöndben marad. Az olyan erőteljes 
kolerikus gyerek, akit családjában teljesen kizárnak a döntéshozatalból - öltözködése, szobája 
berendezése, hobbiállatai, továbbtanulása, pályaválasztása és párkapcsolatai terén -, megtanulja, 
hogy vagy harcolnia kell, és akkor némi jogot szerez, viszont ráragasztják a "rossz fiú" címkét, vagy 
pedig feladja, és mindaddig elfogadja a szülői fennhatóságot, míg el nem szabadul otthonról. Ha 
brutálisan bánnak vele, azt mondja magában: most hallgatok, de csak jussak ki innen, többé senki 
nem parancsol nekem. Az iménti helyzetek vagy azok kombinációja arra indítja az erőteljes kolerikus 
gyermeket, hogy békés flegmatikusnak álcázza magát. Felnőve a parancsolgatás és a 
meghunyászkodás között ingadozik, de nem tudja az okát. 

A békés flegmatikus gyermek nem törekszik irányító szerepre, s rendszerint igen jó magaviseletű. 
Miért húzza fel hát az erő és uralkodás maszkját? Az otthoni zűrzavaros állapotok láttán azt gondolja, 
valakinek tennie kellene már valamit, hogy rendet teremtsen. Csonka családban a hiányzó szülő 
felelőssége gyakran a gyermekre hárul. Ha történetesen békés flegmatikus, és hirtelen a "férfi a 
háznál" szerepében találja magát, akkor erőteljes kolerikus álarcot ölt, erőt vesz visszafogott 
természetén, és megragadja a kormányt. Felnőttként azután parancsol, ha kell, viszont megpihen, 
amikor csak lehet. Állandóan kimerült, és hasztalan kutatja, mi szaggatta ketté énjét. 

Akire elég jól ráillik a fenti ellentmondásos személyiségképek egyike, gondolja át gyermekkori 
érzéseit, és vizsgálja meg, hogy a felkínált magyarázatok valamelyike elfogadható-e az esetében. A 
téma további tanulmányozására ajánlom a Szabadítsuk ki elménket az emlékek béklyójából!, valamint 
a Személyiségfánk című könyvet, utóbbinak különösen a maszkírozásról szóló fejezetét. 

Aki az eredmények alapján "egy kicsit ebből is, egy kicsit abból is" személyiség, akkor több 
lehetőség is fennállhat. Talán figyelmetlenül töltötte ki a tesztlapot; félreértette a tulajdonságokat (a 
meghatározások a 257. oldalon találhatók); esetleg békés flegmatikus, aki nehézkes a 
döntéshozatalban; maga a tökély, már csak a glória hiányzik a fejéről; de meglehet, hogy 
gyermekkorában annyira irányították, ellenőrzés alatt tartották, vagy elnyomták, hogy képtelen tisztán 
látni saját személyiségjegyeit. 

Bármi legyen is a személyiségteszt eredménye, ne feledjük, hogy nem a címke a fontos, hanem 
saját személyiségünk erősségeinek és gyengéinek megismerése. 

 
… félelmes... vagy; csodálatosak alkotásaid... 

Zsolt 139, 14 
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Tizenharmadik fejezet 
Nem szeretjük a korlátokat 

Amikor személyiségfejlesztő tanfolyamaimon a vérmérsékleti típusokról beszélek, néha 
megkérdezik tőlem: 

- Be akar skatulyázni bennünket? 
Sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, és arra jutottam, hogy mindannyian eleve skatulyában 

vagyunk. Hurcoljuk magunkkal korábbi élettapasztalatainkat, csak addig távolodunk el ezektől, 
ameddig biztonságban érezzük magunkat. Nem bontjuk le a falakat, nem leskelődünk a réseken, 
mielőtt kinyílna az ajtó. 

 
Skatulyák az első perctől fogva 

Születésünk pillanatában bekerülünk egy pici skatulyába. E csöpp kis térségbe zárva egy ablakhoz 
gurítanak bennünket, amelyen át szerető családtagjaink bekukkanthatnak dobozunkba, és szemügyre 
vehetik gyámoltalan lényünket. Jól bebugyolálva hazavisznek minket, ahol másik doboz vár: a kiságy, 
amely rácsokkal gondoskodik védelmünkről. Ha elhagyjuk a házat, mózeskosárba tesznek, az 
autóban pedig külön gyermekülést kapunk, még az ABC-áruházban is akad doboz, ott a 
bevásárlókocsi felső részébe dugva óvnak minket. 

A dobozok lassan nőnek, megismerkedünk a járókával, amely nem hagy elkódorogni, később 
azután barangolhatunk a szobánkban, de az ajtónyílást még védőráccsal rekesztik el. Miközben egyre 
merészebbé válunk, szabadságunk már a kerítéssel övezett hátsó udvarra is kiterjed. Az iskolában 
osztálytermek sorakoznak, minden évben betelepszünk egybe, a tanár védőőrizete alatt. Dobozokban 
cseperedünk, és amikor kiengednek a nagyvilágba, magunkkal visszük a falakat. Első kollégiumi 
szobámba másodmagammal kerültem, de napok alatt láthatatlan fal épült fel közöttünk. Nem tudtunk 
megegyezni az ágytakaró színében, a falra tűzött plakátokban, sem a takarításban, úgyhogy a 
padlócsempére ragasztott csíkkal két félre bontottuk a szobát, ki-ki elfoglalta a maga térfelét, hátat 
fordítottunk egymásnak, és kialakítottuk az új skatulyát, amelyben biztonságban éreztük magunkat. 

A vérmérsékletek elmélete nem szorít minket korlátok közé, nem szögez oda egy meghatározott 
pontra, viszont segít felismerni, miféle dobozban leledzünk, és hogyan léphetünk ki belőle. Miután 
tisztáztuk, mennyire béklyóba kötnek eredendő gyengeségeink, nekiláthatunk kaput nyitni, és 
átmerészkedhetünk a szomszéd kertbe is. 

Felszabadított, és megmutatta, ki vagyok valójában! - ezt halljuk leggyakrabban a módszerről. 
Miután megértettük önmagunkat, és megtanulunk saját lényünkhöz híven élni, automatikusan 
másképp kezdünk közeledni a miénktől eltérő nézeteket vallókhoz, azokhoz, akik a mi felfogásunkkal 
ellentétes életmódot követnek. 

 
Házasság 

Ha belegondolunk, hány éven át építgetjük mindannyian saját külön dobozunkat, és aggatjuk teli 
azt győzelmeink bizonyítékaival, csoda-e, ha egy másik doboz lakójával frigyre lépve, nem találjuk 
meg azonnal az összhangot? 

Különféle skatulyákból érkezünk a házasságba, és már a nászút alatt azon törjük a fejünket, vajon 
milyen gyorsan tud majd alkalmazkodni a másik a mi kialakult rendszerünkhöz? Ha közös ágyban 
alszunk is, azért körülkerítjük magunkat. 

Tanácsadói munkám során ismertem meg Sylviát, az elegáns, tökéletes melankolikus asszonyt. 
Minden kifogástalan volt rajta: a haja, a sminkje, a körme. Légi utaskísérőként dolgozott, egy belföldi 
járaton találkozott a szívdöglesztő Buddal, aki azonnal levette a lábáról népszerű szangvinikus 
egyéniségével, ellenállhatatlan stílusával. Néhány hónap múlva összeházasodtak. Mivel Sylviának 
már gyönyörűen berendezett öröklakása volt Kaliforniában, természetesnek vette, hogy az lesz a 
közös otthonuk is. Bud bele is egyezett, mivel ő addig negyedmagával bérelt egy lakást, amelyben 
nem sok holmit mondhatott a magáénak. 

A mézeshetek elteltével Bud elszaladt a volt szállására, hogy elhozzon onnan egy pár dolgot. Mikor 
az asszony este megjött a munkából, nem akart hinni a szemének. A férje máris talált helyet annak a 
"pár dolognak". A Picasso-grafikák mellé síposztereket rajzszögezett; az antik kanapé látványát egy 
habszivacstörmelékkel kitömött zsákfotel rondította el, mint valami döglött állat; a konyhapult fölött 
pedig villogó fényreklám hirdette a Budweiser sör kiválóságát. 

Sylvia imádta Budban a lehengerlő határozottságú férfit, de nem sejtette, hogy a skatulyáját is 
magával fogja cipelni a házasságba. 
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Alapvető vérmérsékletünk megismerése nem szorít korlátok közé 
Ellenkezőleg, ajtót nyit a védőfalon; arra késztet, hogy reálisan lássuk magunkat és a többieket; 

megmutatja, miként észlelhetjük és orvosolhatjuk a problémákat már a felbukkanásuk előtt. Gondoljuk 
csak el, mennyi fejfájástól kímélhettük volna meg magunkat, ha szembenézünk az egymásra 
halmozódó, jelentéktelen apróságokkal, mielőtt azok válsággá terebélyesedtek! 

Saját és embertársaink temperamentumának a megértése képessé tesz a jövőben adódó helyzetek 
megoldására múltbeli tapasztalataink alapján. Miután tisztáztuk egy adott személy vérmérsékletét, 
előre jelezhetjük a különféle szituációkban várható viselkedését, és megfelelő eszközökkel 
rendelkezünk a bajok megelőzésére. 

 
Valljuk be gyengeségeinket! 

Bármely önfejlesztés első lépéseként meg kell határoznunk gyenge pontjainkat, és el kell 
ismernünk a létezésüket. Amennyiben elutasítjuk hibáink feltárását, megfosztjuk magunkat kijavításuk 
lehetőségétől. Keserves érzés belátni, hogy éveken át rosszul csináltunk valamit, de ez az 
előrehaladás feltétele. Az éretlen személyiség szüleit, házastársát, gyermekeit, barátait vagy a 
körülményeket okolja azért, hogy nem válthatta valóra álmait. Az érett magába száll, feltárja 
fogyatékosságait, és nekifog orvoslásuknak. 

Jelenlegi viselkedésünk megértéséhez igen fontos megvizsgálnunk a gyermekkori fájdalmakat és a 
bennünket ért elutasításokat, de ennek a kutatásnak a célja nem a bűnbakkeresés, hanem az okok 
tisztázása a gyógyító folyamat érdekében. 

Az alkoholista csoportterápiában részt vevők egyenként felállnak, bemondják keresztnevüket, és 
hozzáteszik: alkoholista vagyok. Amíg valaki szavakba nem tudja önteni ezt a beismerést, nincs 
eredményes gyógymód. Nem tudjuk legyűrni a problémát, amíg nem vesszük tudomásul a létezését. 
Ha a személyiségfejlesztő csoportterápiában ugyanígy dolgoznánk, azt mondhatnánk: 

 
Elbűvölő népszerű szangvinikus vagyok, de folyton jár a szám. 
Finom érzésű tökéletes melankolikus vagyok, de könnyen depresszióba süllyedek. 
Dinamikus erőteljes kolerikus vagyok, de basáskodó és türelmetlen is. 
Könnyed békés flegmatikus vagyok, de semmiért sem lelkesedem. 
 
A beismerés pillanatában máris a helyes irányba fordultunk. 
 

Készítsünk személyes feladattervet! 
Miután megismertük a négy alapvető vérmérsékleti típust, és elvégeztük a személyiségtesztet, 

hogy meghatározzuk a ránk jellemző tulajdonság-együttest, készen állunk arra, hogy előtérbe 
helyezzük előnyös vonásainkat, és kiküszöböljük a hátrányosakat. Vegyük elő a kitöltött tesztlapot! 

 
Mérjük fel erősségeinket! 

A népszerű szangvinikusok és az erőteljes kolerikusok gyorsan megállapítják saját pozitívumaikat, 
és rögtön azonosulnak velük, a tökéletes melankolikusok és a békés flegmatikusok viszont - 
pesszimista beállítottságuk miatt - sokszor csak némi gondolkodás után képesek elfogadni jó 
tulajdonságaikat. 

Bármilyen típusba tartozunk is, nézzük át tárgyilagos szemmel személyiségtesztünket, és döntsük 
el, melyik három erősségünket érezzük a legfontosabbnak társas kapcsolataink szempontjából! 

Írjuk fel ezeket ide: 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
(Amennyiben családi körben vagy csoportosan végezzük a feladatot, használjuk ki az alkalmat 

mindannyiunk erősségeinek megvitatására, s őszintén elismerő megjegyzésekkel bátorítsuk egymást!) 
Előnyös vonásainkat áttekintve, fogadjuk el azokat hálás szívvel a sors adományaként. Aki 

hajlamos gyötörni magát, hogy nincs benne semmi jó, sürgősen hagyjon fel ezzel a viselkedéssel! 
Igenis van benne érték. Az álszerénység visszataszító, s azt követeli másoktól, hogy folyton 
dicsérjenek bennünket. Ez fárasztó, ezért előbb-utóbb kerülni fognak, a fejletlen önbecsülésnek 
egyébként sem ilyen mankóra van szüksége. Nem kell értéktelennek éreznünk magunkat. Mindenki 
rendelkezik jó és rossz tulajdonságokkal. Isten "majdnem angyaloknak" teremtett bennünket, és nem 
azzal a szándékkal, hogy időnket önmegtagadásra fecséreljük. 
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Tekintsünk a három kiválasztott erősségre! Örüljünk nekik, és sohase feledjük, hogy értékesek 
vagyunk! Vajon teljes mértékben kihasználjuk ezeket a képességeinket? Személyiségfejlesztő 
tanfolyamaim résztvevői a teszt kitöltése után mindig elképedve látják, mennyire nem élnek 
erőforrásaikkal. Ott rejtőznek bennük a szunnyadó képességek és kihasználatlan tehetségek. Sokan 
ma is azért szerencsétlenkednek, mert gyermekkorukban azt hallották: soha nem viszed semmire, te 
tehetségtelen, mindent tönkreteszel, amihez hozzákezdesz. Dobjuk sutba azonnal a múltból hozott 
sérelmeket, és kezdjük működésbe hozni összes erősségünket! 

 
Értékeljük gyengéinket! 

Amiképp a tökéletes melankolikusok és a békés flegmatikusok nehézkesen viszonyulnak 
erősségeikhez, úgy a népszerű szangvinikusok és az erőteljes kolerikusok alig tudják feltérképezni 
rossz tulajdonságaikat. Egyik legnagyobb hibájuk, hogy hibátlannak képzelik magukat. 

Akármilyen személyiségmintázatunk legyen is, őszintén összpontosítsunk hátrányos vonásainkra, 
és jegyezzük fel azt a hármat, amely leginkább jobbításra szorul! 

 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Ha valóban fejlődni kívánunk, ne habozzunk másokhoz fordulni segítségért! 
 

Kérjük ki mások véleményét! 
Bátran tegyük fel a kérdést: 
- Szerinted min kéne elsősorban változtatnom a viselkedésemben? 
Ezután következik a legnehezebb feladat. Hallgassuk meg a választ! 
Ne mondjuk a hallottakra, hogy badarság! Ne menjünk át ellentámadásba, mondván: te sem vagy 

jobb! Akármilyen feleletet kaptunk, köszönjük meg, és gondolkodjunk el rajta! 
Engem gyakran halmoznak el kéretlen jó tanácsokkal, papírra vetett építő bírálattal. Bár sohasem 

hoznak lázba az efféle javaslatok, megszoktam, hogy fontolóra vegyem őket, kiszemelgessem belőlük 
az igazságot, változtassak azon, amin lehet, és elhajítsam a többit. Rendszerint még a legkevésbé 
pozitív megjegyzés is tartalmaz egy szemernyi valós elemet, és saját magunkat gyarapítjuk, ha 
méltósággal és hálás szívvel fogadjuk a piszkálódásnak tűnő bírálatot. 

 
Tervezzük meg a személyiségfejlesztés lépéseit! 

Miután kiválasztottuk három gyengénket, határozzuk meg, mit kívánunk ténylegesen tenni ezeken a 
területeken! 

 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Létezésük beismerése az első lépés, de ez még nem elég. 
Mit tehetünk emberi kapcsolataink megjavítására? A népszerű szangvinikusok a nyelvükbe 

haraphatnak, míg meg nem tanulnak feleannyit beszélni. A tökéletes melankolikusok 
megtorpanhatnak, valahányszor észreveszik, hogy már megint a dolgok fonákát nézik. Az erőteljes 
kolerikusok kényszeríthetik magukat, hogy bírálgatás helyett mások véleményére is figyeljenek. A 
békés flegmatikusok lelkesedhetnek legalább színleg, azután majd természetessé válik a dolog. A 
változtatás nem fájdalommentes, másképp azonban nincs javulás. 

 
Forduljunk családunkhoz segítségért! 

Nincs szeretetre méltóbb a tanulni vágyó léleknél - aki igényli és hálásan fogadja a helyreigazítást. 
Amióta Maritát a nyilvános beszéd fortélyaira tanítgatom, mindig ösztönzöm a tudásszomját, és 

próbálom fékezni az ellenkezését. Javaslatokkal látom el, ő pedig nemcsak megköszöni, hanem a 
gyakorlatban is felhasználja azokat. A tanulékonyság ritka és igen szép vonás. 

Aki ilyen, annak nem lesz nehéz családja segítségét kérnie; ellenkező esetben próbáljunk erőt 
venni magunkon. Számítsunk arra, hogy először komolytalannak tekinthetik közeledésünket. Ha úgy 
érezzük, kétkedéssel fogadnak, az esetleg abból ered, hogy nem hisznek eltökéltségünkben. 
Korábban talán falakat építettünk magunk köré, s most nem mernek őszintén beszélni velünk. 

Abban az esetben, ha alapvetően népszerű szangvinikusok vagyunk, családunk tudja, hogy 
nemigen tartunk ki bármiféle korrekció mellett egy napnál tovább. Csupa jót akarunk hallani, és 
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megfutunk a problémák és a bírálatok elől. Nem is igazán szándékozunk a hibáinkkal törődni, hát 
inkább azt mondják: úgy szeretünk, ahogy vagy. A tipikus népszerű szangvinikus erre megörül: hurrá! 
Akkor nem is kell megváltoznom! Őszinte elszántságot kell mutatnunk a javulásra, hogy higgyenek 
nekünk. 

Amennyiben a tökéletes melankolikusok közé tartozunk, már oly régóta kínozzuk családunkat 
kedélyhullámzásunkkal, hogy egy rossz szót sem mernek szólni, nehogy depresszióba sodorjanak. 
Inkább együtt élnek a hibáinkkal, mintsem a szemünkbe mondják az igazságot, és azután nézhessék 
sértődött, gyászos ábrázatunkat. Együttműködésük elnyeréséhez mosolyogjunk a kellemetlen 
helyzetekben is - vágjunk jó képet mindenhez! 

Ha az erőteljes kolerikusok számát szaporítjuk, valószínűleg vaskézzel irányítjuk családunkat, senki 
sem kockáztatja, hogy vitatkozásával kiváltsa dühkitörésünket. Vezessük be kérésünket a 
következőkkel: 

- Az őszinte véleményeteket akarom hallani, megígérem, hogy nem fogok dühöngeni. Szeretnék 
megváltozni. 

(Figyeljük meg a hitetlen elképedést a szemükben!) 
Aki békés flegmatikus, annak nem könnyű eldönteni, milyen fogyatékosságokkal foglalkozzék, 

esetleg a többiek elé teríti az egész bűnlajstromot, hogy válasszanak ők helyette. Talán nem veszik 
majd komolyan legújabb tervét, hiszen a korábbiakat is elodázta - valahogy mindegyik hamvába bolt. 
Eltökéltsége kifejezésre juttatásával bírhatja Őket együttműködésre. 

 
Bátorítsuk az őszinte véleményeket! 

Ha mérlegre tesszük eddigi eszmecseréinket, rádöbbenünk, milyen kevéssé biztatjuk a többieket 
véleményük kendőzetlen megfogalmazására. Dobozokba zárkózunk, az emberek kitapasztalják, 
mennyire közelíthetik meg a falakat, és olyan munkakapcsolatot alakítanak ki velünk, amely végtelenül 
hamis lehet. Nem kényszerülnek-e alkalmazkodásra családtagjaink, hogy megőrizzék a békét? Nem 
kell-e munkatársainknak megtanulniuk, meddig merészkedhetnek anélkül, hogy méregbe guruljunk 
vagy szeszélyeskedjünk? Ha az embereknek kesztyűs kézzel kell bánniuk velünk, talán itt az ideje, 
hogy nyíltan beszéljünk, és cserébe is egyenességet várjunk. 

Sok házaspár említette, hogy amikor együtt végighaladtak a személyiségteszten, évek óta először 
került sor közöttük értelmes beszélgetésre. 

- Valahányszor veszélyes közelségbe kerültünk a problémákkal - mesélte egy asszony -, rögtön 
védekező tartást vettünk fel, hogy a megnyugtató külszín érintetlen maradjon. Amikor azután leültünk 
a tulajdonságlistával, első ízben fogalmaztuk meg a hibáinkat. Tulajdonképpen a tesztlap mondta ki 
helyettünk az igazságot, így nem haragudtunk meg egymásra. A temperamentumok tanulmányozása 
által képessé váltunk a leplezetlen és becsületes véleményalkotásra. 

Némelyik ember olyan vastag falakat épít maga köré, hogy soha senki nem pillanthatja meg a belül 
rejtőző személyiséget. Gyakran éppen ez a cél. (,‚Ha igazán megismernének, a kutya sem törődne 
velem.") Tépjük le az álarcot, merjünk megváltozni! Szükségtelen a múlt hibái miatt korlátok közé 
zárnunk magunkat; lépjünk ki jövendő lehetőségeink tágas mezejére! 

 
Aki szereti az intelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad. 

Péld 12, 1 
 

Tizennegyedik fejezet 
Az ellentétek vonzzák egymást 

Ki ne ismerné a címbe foglalt mondást? A férjemmel tökéletesen példázzuk e megállapítást, és a 
vérmérsékletek vizsgálatával töltött évek során alig találtunk olyan házaspárokat, amelyeknél a két fél 
azonos személyiségmintázatot mutatott volna. Az egyes emberek erősségeit tekintve, hatalmas érték, 
ha az ellentétek egymással társulnak. A derűs népszerű szangvinikus felvidítja a tökéletes 
melankolikust. A jól szervezett tökéletes melankolikus rendbe szedi a népszerű szangvinikust. Ha 
górcső alá vesszük házasságunkat, és látjuk, hogy egyikünk pozitívumai kitöltik a másik hiányosságai 
által hagyott űrt, örülhetünk különbözőségeinknek, és nem kell tovább párunk megváltoztatásán 
igyekeznünk. 

 
A népszerű szangvinikus és a tökéletes melankolikus kapcsolata 

Házasságkötés előtt hajlamosak vagyunk egymás előnyös tulajdonságait hangsúlyozni. A felszínre 
kerülő maroknyi fogyatékosság úgyis semmivé foszlik, mihelyt a kiválasztott személy a mi ihlető 
közelségünkben élhet majd. A férjem és én megtanultuk, hogy ez az automatikus átalakulás nem 
szokott bekövetkezni. 
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Fredet első találkozásunkkor megragadta az én népszerű szangvinikus egyéniségem. Ki nem 
állhatta a társasági fecsegést, és úgy gondolta, hogy a feleségeként majd magamra vállalom ezt a 
feladatot - meg is tettem! Én a tökéletes melankolikusok elmélyültségét és szilárdságát láttam a 
vőlegényemben. Tudtam, hogy tartást ad az életemnek, és segít rendszerezettebbé válnom - nem is 
csalódtam! 

Az ellentétes értékekhez vonzódtunk egymásban, saját személyiségünk hiányosságait kívántuk 
pótolni, jóllehet ezt akkor még nem sejtettük. Úgy véltük: két tökéletes ember (mármint 
szerénységünk) házassága magától értetődően csak hibátlan lehet, nem is számoltunk a gondok 
felmerülésével, ám ez a reményteli felfogás a valóságtól elrugaszkodottnak bizonyult. 

Vegyünk egyetlen területet, amelyen azonnal összetűzésbe kerültünk: az időbeosztást! Az esküvő 
előtt naponta Öt főiskolai előadást tartottam, s mindent jól megoldottam Fred segítsége nélkül. Úgy 
éreztem, ügyesen szervezem a dolgaimat, mikor azonban elhatároztuk, hogy Bermudára utazunk 
nászútra, a párom nekilátott pontos forgatókönyvet készíteni, nehogy csak úgy elpazaroljuk 
szabadságunk heteit. Úgy döntött, hogy a régi erődítmények végiglátogatása igen hasznos időtöltés 
lesz, és miután átrágta magát a sziget történetét ismertető füzeteken, kidolgozta a programot. 

A gyorsabb haladás érdekében motorbicikliket bérelt. Mialatt tüzetesen áttanulmányozta a 
használati utasítást, én felpattantam a gépemre, noha még azt sem tudtam, hogy kell megállítani - és 
sikeresen belerohantam a kőfalba, mely hirtelen elibém magasodott. A tulajdonos jajveszékelve 
szaladt oda, mikor meglátta, hogy összetörve heverek az úton, a motor első kereke pedig 
egybenyomódott a hátsóval. 

Fred szégyenkezett, amiért egy ilyen ütődöttel kell mutatkoznia, aki csak úgy ész nélkül nekiindul. 
Kiselőadását azokkal a szavakkal kezdte, amelyeket később meggyűlöltem: mindenki tudja, hogy... 
Éreztette velem, micsoda ostobaság volt hűbelebalázs módjára a falnak mennem, kifizette az okozott 
kárt, felsegített egy új kétkerekűre, és meg sem moccanhattam, amíg nem ismertette velem a jármű 
részeit olyan egyszerű szavakkal, hogy egy óvodás is megérthesse. 

Ebből az egyetlen esetből én a következőket szűrtem le: 
 
Fred okosan viselkedett - én ostobán. 
Fred erős - én gyenge vagyok. 
Frednek igaza volt - én tévedtem. 
 
Következtetéseim nem voltak az ínyemre, mégis állandóan emlékeztettem magam helytállóságukra 

tizenöt éven át - míg meg nem ismerkedtünk a vérmérsékleti típusokkal. Akkor mindketten rájöttünk: a 
másság nem okvetlenül rossz. 

 
A nyomorúság társat keres 

Mialatt Bermudáról hazafelé hajóztunk az Óceán fejedelme fedélzetén, még ki sem futottunk a nyílt 
vízre, Fred máris tengeribetegséget kapott. Nagyokat nyögve nyomta az ágyat. 

- Bárcsak meghalnék! 
Sohasem állhattam a gyengélkedő embereket, úgyhogy elmenekültem az egész nyavalyás látvány 

elől. 
Akkoriban mit sem tudtunk a különféle személyiségek jellemzőiről. Fred romokban hevert, amiért 

nem maradtam a kabinban, hogy hideg vizes borogatást tegyek a homlokára, és osztozzam a 
szenvedéseiben. A tökéletes melankolikusok imádják az együttérzést, maguk is készek a betegek 
mellett virrasztani, és feltételezik, hogy minden tisztességes ember ugyanúgy ápolja a rászorulókat. 

Engem felzaklatott, hogy Fred tökreteszi felhőtlen szórakozásomat a "szerelemhajón", és néhány - 
lelkiismeretem megnyugtatására szánt - vigasztaló szó után elindultam örömtelibb élményeket 
keresni. Fred nem értette, hogy a népszerű szangvinikusok utálják a betegséget, kerülnek minden 
kellemetlen benyomást, mozgalmasságra és kacagásra vágynak. 

 
Napirend? Miféle napirend? 

Egy héttel azután, hogy hazatértünk a nászutunkról, moziba mentünk. 
- Tudod mit? Ugorjunk be Howard Johnsonhoz egy fagylaltra! - indítványoztam, és úgy hittem, 

nagyszerű ötletet találtam ki. 
- Nincs benne a napirendemben - vetette ellen Fred. 
- Miféle napirendedben? 
- Minden reggel hatkor kialakítom a napirendet. Amennyiben este tizenegykor fagylaltozni akarsz, 

úgy reggel hétkor közölnöd kell velem, hogy beiktathassam a napirendembe. 
- Reggel hétkor még sejtelmem sem volt róla, hogy este tizenegykor fagylaltra szottyan kedvem. 
Hazaautóztunk, és tudtam, hogy a házasság nem lesz vidám dolog. 
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Kezdettől fogva gondokat okozott a fogkrém. Fred létfontosságúnak tartotta akkurátusan, az aljától 
felcsavarni a tubust, én meg csak fölkaptam és megnyomtam. Ő rendületlenül igyekezett 
kiegyengetni, és tisztogatta a kupakra ragadt pasztát, én azonban észre sem vettem, mit művel. A 
népszerű szangvinikus és a tökéletes melankolikus házasságának egyik alapvető feszültségforrását 
az adja, hogy a szangvinikus nem is tud arról, hogy valamit rosszul csinál, a halk szavú melankolikus 
pedig nem akarja nyíltan feltárni a problémát. Inkább csendben helyreállítja a károkat, abban a 
hiszemben, hogy a népszerű szangvinikus előbb-utóbb magától is tanul a tapasztaltakból. A 
szangvinikus azonban nem érti a célzásokat, így biztos nem oldódik meg a helyzet. Mire a tökéletes 
melankolikus eljut odáig, hogy szóvá kell tennie a dolgot, a hosszú időn át felfokozódott érzelmi 
nyomás parázs veszekedésben robban ki. 

A személyiségtípusok megértésével ezek a problémák elkerülhetők. A tökéletes melankolikus 
eldönti, fontos-e a kérdés vagy sem, és kinyitja a száját, mielőtt felzaklatná magát. A népszerű 
szangvinikus megpróbál helyesen viselkedni, a melankolikus pedig megtanulja elnézni a hibákat. Fred 
úgy oldotta meg a fogkrémgondokat, hogy külön tubust vásárolt nekem, és hagyta, hogy kedvemre 
nyomkodjam. 

Az ellentétek igenis vonzzák egymást, és ha az erősségekre összpontosítunk, remekül összeillünk, 
ha azonban nem értjük meg vérmérsékletünket, akkor hajlamosak leszünk felnagyítani a gyengéket, 
és eluralkodik rajtunk a "nem olyan, mint én" helytelen érzése. 

Egyszer olyan házaspár keresett fel tanácsért, amely a jellegzetes népszerű szangvinikus-tökéletes 
melankolikus problémával küszködött. Az üzletkötő Chuck a társaság lelkeként sohasem fogyott ki a 
vidám mondanivalóból. Tökéletes melankolikus felesége, Miriam elmondta, hogy azonnal vonzalmat 
érzett a férfi iránt, aki az ő tétovaságával szemben feltűnően magabiztosnak látszott. Az asszony 
nehezen boldogult a társas érintkezésben, irtózott a tömegtől. A férjét kitárulkozó, jóképű, elragadó, 
beszédes, éles eszű egyéniségként írta le, úgy gondolta, kapcsolatuk pótolhatja ezeket a belőle 
hiányzó tulajdonságokat. 

Mire az asszony hozzám fordult, mély depresszióba esett. Tökéletes házasságot szeretett volna, de 
Chuck mindent rosszul csinált. Sohasem ért haza pontosan vacsorára, pedig Miriam időben 
elkészítette az ételt, és személyes sértésnek vette a késést. Ráadásul, mikor a férfi végre beesett az 
ajtón, láthatóan észre sem vette, hogy korábban kellett volna jönnie. Mivel az asszony kétpercenként 
nézi az óráját, azt képzelte, Chuck is így tesz, következésképpen csak szándékosan késhet. Mégsem 
tette szóvá a problémát, mert nem akart súrlódást okozni. 

Látta, milyen szétszórt a férje, és gyakran elhagyja a kulcsait. Miriam vett egy akasztós kulcstáblát, 
és fölszerelte a bejárati ajtó mellé. Várta, hogy Chuck felfedezze az újítást, de hiába. Megbántódott, a 
férfi nem tudta, miért. Mikor végre elárulta sértődöttsége okát, Chuck azt mondta, ne legyen 
nevetséges. Erre megint duzzogni kezdett. 

Néhány vendégség után Miriamnak feltűnt, hogy a férfi újra meg újra ugyanazokat a tréfákat süti el. 
Az asszony sohasem kedvelte a komolytalankodást, ezerszer hallani ugyanazt a szakállas viccet meg 
végképp nem felelt meg az ízlésének. Egyik este Chuck olyan történetet adott elő, amely némileg 
eltért a valóságtól, és Miriam döbbenten vette tudomásul, hogy a férje hazudozik. Kérdőre vonta, 
amiért kiszínezte az igazságot. 

- Ugyan mit számít az? - replikázott az ura. - Talán nem jól mulattak rajta? 
Mikor leültem a férfival, megismerhettem a történetet az ő szemszögéből is. Nagyon kellemes, 

rokonszenves ember volt, rögtön láttam, miért "esett belé" Miriam. Sok házaspárhoz hasonlóan 
rosszul illettek egymáshoz, de Chuck biztosra vette, hogy nem lenne semmi baj, ha a felesége egy 
kicsit elengedné magát. 

- Miriam aranyos, kedves, félénk kislány, ezt az oldalát nagyon szeretem. Az esküvő óta azonban 
folyton búskomor. Régen mókás fiúnak talált, ahogy mindenki más, mostanában viszont hazugnak 
nevez, és azt akarja, hogy szorítkozzam a tényekre. Remek háziasszony, igazság szerint már-már a 
megszállottságig az. Ha leteszem a csészémet, már siet vele a konyhába. Új berendezést vettünk a 
nappaliba, ő meg minden bútort lepedővel takart le, nehogy a szövet kifakuljon. Úgy érzem magam, 
mint a halottas házban. Hátborzongató. Ha este tíz percet kések, már magába roskad. Nem fogja fel, 
hogy ilyen a foglalkozásom: nem hagyhatom faképnél az ügyfelet, amíg meg nem kötöttük az üzletet. 
Olyan, mintha vásott kölyök lennék, ő meg az anyukám. 

Mitévők legyünk Chuckkal és Miriammal? Sok probléma magától megoldódik, ha a felek képesek 
felülemelkedni a helyzeten, és némileg tárgyilagosan tekinteni önmagukra. Adtam nekik egy sorozat 
Személyiségünk rejtett tartalékai oktatókazettát azzal, hogy csak akkor találkozzunk újra, ha már 
együtt végighallgatták. Egy hét múlva az asszony felhívott. A hangjáról ítélve, mintha kicserélték 
volna. 

- Nem mehetnék át? Lejátszottuk a szalagokat. 
A következőket mesélte: 
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Ostobának érzem magam, hogy nem jöttem rá előbb, mi a baj. A kazetták felnyitották a szemünket, 

mind a ketten magunkra ismertünk. Chuck megértette, hogy nem az anyja szerepét akarom eljátszani, 
Csupán tökéletes melankolikusként mindenben kifogástalanra törekszem. Először beszéltük meg 
nyíltan a problémáinkat, és most döbbentem rá, hogy sohasem tártam fel neki az érzéseimet. Azt 
vártam volna, hogy olvasson a gondolataimban, és mivel nem tette, elszomorodtam. Átgondoltuk, 
miben különbözünk egymástól. Azelőtt hatra készítettem el a vacsorát, mert így tartottam helyesnek. A 
férjem általában fél hét után ért haza. Most átraktam az étkezés idejét hét órára, így még pár percet 
lazíthatunk is, mielőtt asztalhoz ülünk. Megtanultam, hogy nincs értelme görcsösen ragaszkodni a 
napirendhez. 

Chuck használja a kulcstáblát, amióta felhívtam rá a figyelmét. Kár volt várni, hogy magától 
észrevegye a "jó cselekedetemet". 

A szalagokról meghallgattam a népszerű szangvinikusok történeteivel foglalkozó részt, és 
megértettem, hogy számukra a hitelességnél fontosabb a hatás, ez nem hazugság, és rajtam kívül 
senkit nem zavar. Hiszen épp azt szeretem benne, hogy mindenkit el tud szórakoztatni. Úgy 
döntöttem, hagyom kedve szerint mesélni. Nem fogom helyreigazítani, amíg nem tesz valami olyan 
kijelentést, amitől tüstént összedől a világ. 

Miután lejátszottuk a kazettákat, Chuck megkérdezte, nem vehetnénk-e le a huzatokat a bútorról, 
mert úgy fest a lakás, mint egy ravatalozó. Azelőtt vérig sértődtem volna, hogy bírálgatja a 
háziasszonyi ténykedésemet, most viszont elmosolyodtam, és segítettem neki összehajtogatni a 
lepedőket. Ha tíz év múlva kifakulnak a fotelok, majd veszünk újakat. 

Köszönöm a segítséget! Ráébredtem, mennyire sótlan és nyomasztó lettem, nem nagyon 
vidítottam fel Chuck életét. Most már megbeszéljük a problémáinkat, és jót nevetünk rajtuk. 

 
Elképesztő, mennyit javíthatunk másokon, ha megértjük személyiségüket, és nem próbáljuk az 

embereket a magunk képére formálni. Igazi áldás, ha megpróbáljuk elfogadni őket olyan kissé 
szabálytalannak, amilyenek. 

Bizonyára mindenki hallott már az előbbihez hasonló esetekről. Ki-ki sokkal színesebb 
tapasztalatokkal is rendelkezhet, egyesek talán azt gondolják: már ez is probléma? Hallanak csak az 
én történetemet! Mindenkinek a maga keresztje a legsúlyosabb, mert az személyre szóló, s állandóan 
jelen lévő, de az egyéni személyiségvonások megértése segíthet megoldani a helyzetet, mielőtt 
kezelhetetlenné válna. 

 
Az erőteljes kolerikus és a békés flegmatikus kapcsolata 

A békés flegmatikus nem szereti a nógatást, ha viszont magára hagyják, nem csinálja meg azt, 
amit megígért. 

Dotty nevű, erőteljes kolerikus barátnőm, aki otthon a legszívesebben mindent maga irányítana, 
jelentős döntést engedett át békés flegmatikus férjének. A nyaralás tervezgetésekor Lewis úgy 
határozott, hogy egy bizonyos tengerparti üdülőhelyre utaznak. Neki kellett gondoskodnia a 
szobafoglalásról. Valahányszor Dotty megkérdezte, elintézte-e már, azt válaszolta, majd sort kerít rá, 
ha lesz ideje, és ne nyaggassa folyton. Az utazás napján Dotty reménykedő mosolyt erőltetett magára, 
és kedvesen érdeklődött: 

- Gondolom, szereztél szállást? 
- Valaki úgyis mindig lemondja a rendelést - felelte Lewis. Egykedvűsége felpaprikázta az asszonyt, 

a kocsiban nem is szóltak egymáshoz San Diegóig. 
Mikor a hotelportásnál szoba után érdeklődtek, a szemükbe nevetett. 
- Azt képzelik, hogy besétálnak egy strandszállóba augusztus közepén, és kapnak helyet? Maguk 

tréfálnak. Az egész városban nem találni egy üres ágyat. 
- Már ez is épp elég lett volna - emlékezett Dotty -, de a tetejében Lewis hozzám fordult, és 

szemrehányást tett, amiért nem figyelmeztettem, hogy telefonáljon. Elvesztettem a fejemet, zokogva 
kirohantam az autóhoz, és dühömben ököllel vertem a motorháztetőt. Megesküdtem, hogy soha többé 
semmit nem fogok rábízni. 

A végén találtak szobát egy lerobbant motelban, egy nonstop bisztró tőszomszédságában. A férfi 
azonnal jóízűen elaludt a hepehupás matracon, Dottyt viszont egész éjjel a gutaütés kerülgette. 

Reggelre kelve Lewis megjegyezte: 
- Igaz, hogy nem luxusszálló, de gondold el, anyukám, mennyi pénzt megtakarítottunk! 
Az efféle esetek sajnálatosan gyakoriak az erőteljes kolerikus feleségek és a békés flegmatikus 

férjek viharos házassága során. A férfinak nincs ínyére a nógatás, és ezt közli is hitvesével. Az 
asszony meghátrál, és megpróbálja nem ellenőrizgetni a párját. Az viszont ezután elhanyagolja a 
kötelességét, és beüt a krach. A feleség magánkívül van és látja, hogy az urában nem lehet megbízni. 
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A saját kezébe veszi az irányítást, mire a férje fűnek-fának panaszkodik, hogy nem hagyja békén. A 
feleség játssza a hárpia szerepét, a férfi meg a tipikus papucsférjét. 
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A károk helyreállítása 
Az imént leírt problémák orvoslására a pároknak először is az a dolguk, hogy megértsék 

egymásnak ellentmondó temperamentumukat, azután közösen elinduljanak a szélsőségektől a 
középút felé. A népszerű szangvinikusoknak nemüktől függetlenül rendszerezettebbé kell válniuk, a 
tökéletes melankolikusoknak viszont látniuk kell, hogy ez milyen nehéz. A melankolikus házasfél 
engedje lejjebb a mércét, és ne szegje kedvét a felismerés, hogy nem abszolút tökéletes emberrel 
kötötte össze a sorsát! 

Az erőteljes kolerikus hagyja dönteni és felelősséget vállalni a békés flegmatikust, amaz pedig 
jobban teszi, ha kitartóbban végzi a feladatait - máskülönben kolerikus partnere újra megragadja a 
gyeplőt -, továbbá kényszeríti magát, hogy érdekes tevékenységeket eszeljen ki, amelyek élvezetére 
azután a kolerikusnak is időt kell szakítania. 

Mindez erőfeszítéseket követel, de még mindig jobb, mint egy fedél alatt külön-külön élni, míg 
valamelyik fél távozásra nem szánja el magát. 

 
Van remény! 

Fred meg én is egészen átváltoztattuk a házasságunkat. Én kénytelen voltam megtanulni a 
szervezést, ő pedig a derűsebb gondolkodásmódot, de mindketten iparkodtunk, és sikerrel jártunk. 
Sok korábbi hallgatónk írt később, hogy elmondja, a személyiségtípusok ismerete mennyit segített az 
életében. 

 
A két személyiség a házasságban eggyé válik, és "csak akkor találhatjuk meg új 

önazonosságunkat, miután összeforrtunk a másik személlyel... A szerelem az egyik személyiség 
kiáradása a másikkal alkotott közösségben." 

Oswald Chambers 
 

Tizenötödik fejezet 
Ismerjük fel egymásban a különbözőségeket! 

Miután a négy vérmérséklet tanulmányozása útján megismertük önmagunkat, a tartalmas emberi 
kapcsolatok új skálája tárul fel előttünk. A tanult alapelveket átültethetjük a gyakorlatba. 

Tudjuk már, hogy: 
 

A népszerű szangvinikusok a legjobbak: 
• a kellemes kapcsolatteremtésben, 
• a gondolatok izgalmas kifejtésében, 
• a nyilvános szereplésben. 
 

A tökéletes melankolikusok a legjobbak: 
• a részletek megragadásában és az elmélyült gondolkodásban, 
• a feljegyzések, nyilvántartások és grafikonok készítésében, vezetésében, 
• a mások számára túl bonyolult problémák elemzésében. 
 

Az erőteljes kolerikusok a legjobbak: 
• a gyors döntést kívánó feladatokban, 
• az azonnali cselekvést és végrehajtást követelő helyzetekben, 
• a szigorú irányítást és a tekintély hatalmát igénylő területeken. 
 

A békés flegmatikusok a legjobbak: 
• egységet és megbékélést sürgető körülmények között, 
• higgadt főért kiáltó viharokban, 
• a mások szemében egyhangúnak tetsző, folyamatos tevékenységeknél. 
 
A személyiség alapelveit elsajátítva, kezdjük átgondolni, miként fogjuk felhasználni újonnan 

szerzett ismereteinket, hogy jobban tudjunk együttműködni másokkal! Mindegyik vérmérsékleti 
típusnak megvan a maga gesztusnyelve, beszédstílusa és társas viselkedése. Miközben lassanként 
megértjük a különféle temperamentumokat, és figyelmünket a környezetünkben lévők felé fordítjuk, 
tapasztalhatjuk majd, hogy gyakran már akkor megállapíthatjuk egy-egy ember 
személyiségmintázatát, amint a szobába lép. E tudásunkat sohase használjuk mások bírálgatására 
vagy beskatulyázására, annál inkább kapcsolataink megerősítésére s arra, hogy előrejelezzük 
partnereink várható reakcióit! 
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A népszerű szangvinikus 
Mihelyt a népszerű szangvinikus társaságba kerül, száját máris szóra nyitja, keresi a hallgatóságot. 

Míg nagy hangon magyaráz, hogy a figyelmet rögtön magára vonja, a keze egy pillanatra meg nem 
áll. Ha le kell ülnie, fészkelődik, mocorog, az ujjaival dobol - csak éppen nyugton nem marad. 

Csendben pihenni és lazítani képtelen. Folyton újabb közönség után néz; ha éppen mi beszélünk 
hozzá, akár a legjobb történetünk kellős közepén átpártol egy másik baráthoz, aki az imént lépett be. 
Eszébe sem jut, hogy tapintatlanul viselkedett, amiért nem hallgatott végig, ugyanis észre sem vette, 
hogy mondtunk valamit. Társasági összejöveteleken egyik csoporttól a másikig repdes, feltűnését 
mindenütt a zajszint megemelkedése jelzi. A népszerű szangvinikus nő beléptét ölelkezés, 
csókzuhatag, sikolyok és vihogások kísérik; cseverészés közben ki nem ereszti a markából hallgatóit, 
nehogy odébbálljanak, mielőtt eljut a csattanóig. Ha a helyiségbe lármás, fecsegő, túláradó egyéniség 
robbant be, valószínűsíthető, hogy népszerű szangvinikussal van dolgunk. 

A népszerű szangvinikus színes szélsőségekben fejezi ki magát, s eközben nem feltétlenül 
ragaszkodik az igazsághoz. Úgy érzi, ha hallott egy kissé száraz történetet, amelyet okvetlenül tovább 
kell adnia, akkor nyilvánvaló, hogy egy csöppet feltupírozza, így hozzánk már feljavított változatban jut 
el. Bármit mond is, hemzseg a túlzásoktól, egyre nyúlik, mint a rétestészta, és nem takarékoskodik a 
hangerővel. Ha népszerű szangvinikust észlelünk, gyorsan döntenünk kell. 

Azt akarjuk, hogy szórakoztassanak? Ne mozduljunk! Magunk is szóhoz kívánunk jutni? 
Meneküljünk a közeléből, és keressünk magunknak egy csöndben üldögélő békés flegmatikust, aki 
meghallgat majd. 

 
Az erőteljes kolerikus 

A népszerű szangvinikushoz hasonlóan az erőteljes kolerikus is nehezen tud lazítani, a széknek is 
inkább csak a szélére ül, készen arra, hogy akcióba lendüljön. A fecserészés merő időpocsékolás az 
erőteljes kolerikus szemében. Amennyiben a társalgás témája nem az üzlet vagy olyasmi, amit 
helyreigazíthat, akkor inkább meg sem szólal. Ha meglát valamit, ami kell neki, kérés helyett általában 
odanyúl, hogy elvegye, s eközben esetleg leveri az asztaldíszt. 

Az erőteljes kolerikus minden témáról mindent tud, és örömmel nyújt bármely kérdésről bővebb 
felvilágosítást, mint amilyenre egyáltalán szükségünk van. Megkérdőjelezhetetlen kijelentéseket tesz, 
és hajlamos úgy tekinteni másokra, mintha azok címeres ökrök volnának. A társasági érintkezés során 
nem ajánlatos ellenkezni vele, mivel imád vitatkozni, s akkor is bebizonyítja, hogy tévedtünk, ha 
történetesen igazunk van. Nem könnyű szabadulni érvelése elől, ha kell, a kocsiig követ, míg logikus 
magyarázatától meggyőzve készségesen el nem ismerjük a feketéről, hogy fehér. 

Gyakran használja a következő fordulatokat: 
 
Már megmondtam. 
Nem látsz a szemedtől, te idióta?! 
Kizárt dolog. 
Magától értetődik. 
Ilyet is csak egy hülye mondhat. 
Mi ütött beléd? 
Hát te semmiből sem okulsz? 
Ha egy csöpp eszed lenne, belátnád, hogy igazam van. 
 
Miután megtanultak az erőteljes kolerikus ismertetőjegyeit, tudni fogjuk, hogyan viselkedjünk, ha 

ilyennel akadunk össze. Tegyünk fel bonyolult kérdéseket, és nyílt elismeréssel adózzunk 
válaszainak. Bólogassunk értelmesen világrengető bölcsességei hallatán, így aztán majd ragyogó 
társalgóként őriz meg bennünket az emlékezetében. 

 
A tökéletes melankolikus 

A népszerű szangvinikus és az erőteljes kolerikus hangos, erőteljes belépőjével szemben a 
tökéletes melankolikus halkan és óvatosan jelenik meg a színen. Ha férfi, akkor reméli, hogy senkinek 
nem szúr szemet, ha nő, akkor máris tudja, hogy nem megfelelő ruhát vett fel. A tökéletes 
melankolikus férfi különben nem is szereti a társasági összejöveteleket, már bánja, hogy egyáltalán 
eljött. Az ilyen személyiség hajlamos zsebre dugott kézzel a társaság szélére húzódva álldogálni, és 
nem foglal helyet, amíg kifejezetten meg nem kérik rá. Soha senkit nem szeretne megsérteni, 
óvakodik alkalmat adni a háziasszonynak, hogy később bíráló megjegyzéseket tehessen rá. 

Gyakran előfordul, hogy valamelyik népszerű szangvinikus meggondolatlanul elejtett, szurkálódó 
megjegyzését mélyen a szívére veszi, ettől kedveszegett lesz, és az est további részében távol tartja 
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magát a társalgástól. Az első adandó alkalommal magával vonszolja a nejét, visszahúzódik az otthon 
biztonságába, és nem is érti, minek mozdult ki egyáltalán. 

A tökéletes melankolikus alkat a bókokat igen nehézkesen fogadja, rendszerint ilyesféle 
megjegyzéssel válaszol: 

 
Á, tavalyi rongy! 
Jaj, borzalmas a frizurám. 
Ezt csak úgy mondod, tudom, hogy szörnyű. 
Nem megy nekem ez a dolog. 
 
Mivel gyakran igen alacsonyra értékeli magát, hajlamos az alábbi kijelentésekre: 
 
Teljesen reménytelen ez az egész. 
Amilyen az én formám, úgyis bedöglik. 
Belőlem sohasem lesz elnök. 
Kezdettől fogva tudtam, hogy nem sikerül. 
Biztos oda fogom égetni. 
Miért pont engem választanának? 
Tudtam, hogy nem ezt kellett volna fölvennem. 
Azt se tudom, mit mondjak. 
Jobb lett volna otthon maradni. 
 
Ha beszélgetőpartnerünkben felismertük a tökéletes melankolikust, elmélyült és tartalmas 

társalgásra számíthatunk. Az illető értékelni fogja őszinte és komoly megnyilatkozásunkat, nem szívleli 
a harsány megjegyzéseket, és rossz néven veszi, ha ráirányítjuk a figyelmet. 

Többre tart egész este egyetlen, értelmes beszélgetést, mint a népszerű szangvinikus csapongását 
egyik személytől a másikig. 

 
A békés flegmatikus 

Lassan lép be, arcán félmosoly, mulattatja, hogy ennyien összejöttek egy ilyen jelentéktelen 
alkalomból. Futó pillantást vet a társaságra, és próbál ébren maradni. Mivel úgy tartja, hogy minek 
álljunk, ha ülhetünk is, továbbá minek üljünk, ha fekhetünk is, gyorsan megszerzi a helyiségben 
található legkényelmesebb fotelt, belerogy, szemünk láttára szinte összecsuklik, mint a kerti szék. A 
díszpárnák között kényelmesen ellazulva tölti az estét, rengeteget ásít, esetleg elszenderedik. Ha 
merő véletlenségből belefolyik a társalgásba, rendszerint néhány kitűnően időzített, szellemes 
megjegyzést vet be. őzek a fanyar poénok gyakorta észrevétlenek maradnak, mivel annyira 
feltűnésmentesen helyezi el Őket, hogy finom élük csak az igazán figyelmes fülekig hatol el. 

Mivel érdemleges erőkifejtés helyett jobbára inkább elengedi magát, s lánglelkű világmegváltással a 
legritkább esetben foglalkozik, hajlamos ernyedt közhelyeket megereszteni. 

 
Mit számít az? 
A világ már csak ilyen. 
Ugyan, minek izgatni magunkat? 
Mindig is így volt, minek akarnánk változtatni rajta? 
Kár vesződni vele. 
Nem ér annyit az egész. 
 
Ha egy társaságban több békés flegmatikus is összejön, jellemzően együtt ülnek és hallgatnak. 

Bizonyos megnyugtató kényelemérzéssel tölti el őket a tudat, hogy nem akarnak egymástól semmit, 
kölcsönösen élvezik a tényt, hogy a többiek is belenyugszanak a fennálló rendbe. 

Amennyiben hallgatóságot keresünk vagy olyan partnert, aki nem vitatkozik, próbáljuk ki a békés 
flegmatikust! Nem fogunk csalódni. 

Amikor legközelebb társaságba megyünk, nézzünk körül, és meglátjuk a népszerű szangvinikus 
hölgyeményt, amint minden épkézláb hímnemű vendégre ráveti magát, és körbezsongja "imádni való" 
történeteivel! 

Figyeljük meg az erőteljes kolerikus urat, aki határozottan kioktatja a többi férfit, hogyan szedjék 
rendbe vállalkozásaikat, hogy olyan sikeresek lehessenek, mint ő. 

Vessünk egy pillantást a tökéletes melankolikus asszonyságra, aki illedelmes 
magabizonytalanságban üldögél, miközben a férfiak szívét megdobogtatja finom és nemes lelkülete 
(de magában reménykedik, nem fognak szépeket mondani neki csak azért, hogy felvidítsák). 
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Végül keressük meg a békés flegmatikust, aki a hobbiszobában a tévé elé húzódva ejtőzik, 
remélve, hogy senki nem talál rá. Ne lepődjünk meg, ha félig lehunyt szemmel éppen azt mormolja: 
nem is olyan rossz ez a buli. 

A személyiségfajták ismerete mindannyjunkat hozzásegíthet, hogy jobban boldoguljunk a társas 
érintkezésben, megfelelőképpen és a többi jelenlévőnek tetsző módon társalogjunk, és megértsük 
mások pozitív és negatív vonásait. Mostantól jobban élvezzük mindezt, hiszen megtanuljuk 
azonosítani a beszédes, a cselekvő, a gondolkodó és a megfigyelő típust. Hát nem csodálatos, hogy 
ennyire sokfélék vagyunk? 

 
Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását! 

Péld 9, 9 
 

Tizenhatodik fejezet 
Hogyan boldoguljunk másokkal? 

Miután elemeztük saját erősségeinket és gyengéinket, majd nekiláttunk, hogy őszintén és tiszta 
szívből megjavuljunk, miként használhatjuk fel frissen szerzett tudásunkat arra, hogy másokkal is zöld 
ágra vergődjünk? 

Fred fiam egy alkalommal Maritára panaszkodott. A maga tökéletes melankolikus módján kifakadt, 
hogy ez a lány folyton ricsajozik, komolytalan és rendetlen. 

- Mindig nekem kell összepakolnom utána, már torkig vagyok. 
- Tudod, miért adott neked a Jóisten ilyen nővért? Azért, hogy néhány évig gyakorolhasd az 

együttélést egy népszerű szangvinikussal, mert tudja, hogy te is hasonló nőt fogsz feleségül venni. 
- Ilyen feleség nem kell - szögezte le a fiam, és kivonult a szobából. 
Pár nap múlva, amikorra a beszélgetés már teljesen kitörlődött az én népszerű szangvinikus 

agyamból, Freddie megjelent a konyhában, és közölte: 
- Igazad van. 
Méltányoltam az elismerést, bár nem is Sejtettem, minek szól. 
- Tényleg azt hiszem, hogy ilyen feleségem lesz. Egész héten figyeltem az osztályban a lányokat, 

akiket kedvelek, és mind épp olyanok, mint Marita. Talán jobb, ha megtanulok kijönni vele. 
Maritának nem említettem az esetet, viszont egy héttel később ő jött oda hozzám: 
- Mit akarhat tőlem ez a Fred? 
- Miért? 
- Olyan bűbájos mostanában, még a kocsiból is sikerült felcipeltetnem a dolgaimat. 
- Ó is úgy látja - magyaráztam -, hogy valószínűleg népszerű szangvinikus lányt fog feleségül 

venni, és most rajtad gyakorol. 
Ha kezdjük megérteni alapvető vérmérsékletünk különbözőségeit, megkönnyítjük társas 

kapcsolatainkat. Ellenérzés nélkül tekinthetünk a másságra, és nem akarunk mindenkit a magunk 
képére alakítani. 

 
A népszerű szangvinikus személyiség 

 
Vegyük észre, hogy nehezen viszi véghez a feladatokat! 

Bármennyire szeretnénk, hogy minden népszerű szangvinikus szedje össze magát, ez eléggé 
valószínűtlen, úgyhogy gondolkozzunk reálisan! A népszerű szangvinikusok imádják az újszerű 
ötleteket és terveket, de a végrehajtás nem a legerősebb oldaluk. Ezt a gyengeséget különösen a 
tökéletes melankolikusok értik meg nehezen, mivel bennük igen erős az igény, hogy befejezzék, amit 
elkezdtek, s úgy képzelik, hogy minden intelligens ember hasonlóan érez. 

A népszerű szangvinikus kisgyermeknek állandó felügyeletre van szüksége ahhoz, hogy elvégezze, 
amit rábíztak. Bármi elvonj,a figyelmét, de a jóindulat nem hiányzik belóle, ezt ne adjuk fel! Sok anya 
úgy véli, egyszerűbb, ha mindent maga csinál, ám ez a felfogás csak elmélyíti a népszerű 
szangvinikus gyengeségét, és a gyermek hamar kitapasztalja, hogy amit csak úgy tessék-lássék intéz 
el, arra nem kérik meg többé. 

A népszerű szangvinikus felnőtt csupán nagy gyerek, így az előbbiek rá is érvényesek. Ha ilyen 
ember munkáját irányítjuk, adjunk egyértelmű utasításokat - a sürgősség hangoztatása jó hatást tehet 
-, azután folyamatosan ellenőrizzük a végrehajtást, míg biztosak nem lehetünk a befejezésben! A 
népszerű szangvinikusokat legjobb mindig olyan területen alkalmazni, ahol csilloghatnak, és célszerű 
távol tartani őket a hajszálpontos időzítést igénylő, precíz tevékenységektől. 
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Tudjunk róla, hogy meggondolatlanul beszél! 
A tökéletes melankolikus képtelen elhinni, hogy valaki előzetes megfontolás nélkül jártatja a száját. 

A népszerű szangvinikus belekezd, azután majd kiderül, hogy mit mond. Nem szándékosan nem 
gondolkozik, csak úgy alakul. Egy népszerű szangvinikustól hallottam: 

- A férjem szerint olyan vagyok, mint a rágógumi-automata. A sok tarka gondolat összevissza 
halmozódik bennem, és gombnyomásra kijön egy marékra való. 

 
Ne feledjük, hogy szereti a változatosságot, és kerüli a merevséget! 

A népszerű szangvinikus mindig valami új tevékenységre vágyik, és akkor van elemében, ha elég 
vidám a légkör. A taposómalomszerű, egyhangú munka nem bontakoztatja ki a képességeit. A 
népszerű szangvinikus asszony rengeteg ruhát, pénzt, mulatságot és barátot igényel, nincs kedve 
leragadni a hétköznapi dolgoknál. A népszerű szangvinikus férfi hajlamos az új feladatért lelkesedni, s 
jól teljesít, amíg az egyformaság el nem lankasztja. Aki megbízható, szilárd, megállapodott férjet 
kíván, jobb, ha nem próbálkozik népszerű szangvinikussal. Ha azonban izgalmat és változatosságot 
akarunk unalom helyett, akkor ő a mi emberünk. 

 
Óvjuk attól, hogy túl sokat markoljon! 

A népszerű szangvinikusok gyakran túlvállalják magukat, mivel minden új terv és elgondolás 
fellelkesíti őket, és készséggel csatlakoznak minden mozgalomhoz (vagy akár az élére állnak). 
Emellett nem tudnak senkinek nemet mondani. Először jót akarnak, de miután összecsapnak a fejük 
fölött a hullámok, megfutamodnak a feladat elől. 

Segítsünk nekik felmérni a rendelkezésre álló időt, hogy csak annyit vállaljanak, amennyit el is 
tudnak végezni! A népszerű szangvinikusok házastársai hajlamosak addig várni, míg bekövetkezik az 
idegösszeomlás, majd attól kezdve mindig mindenből kihagyják őket. Próbáljunk ezzel a problémával 
idejekorán és észszerűen foglalkozni, tudván, hogy igényli a külső megmutatkozást, viszont senkinek 
nem tud nemet mondani. Lelkesedjünk, amiért megkérték valamire; tegyünk elismerő megjegyzést a 
személyes varázsára; ugyanakkor segítsünk elhárítani néhány kitűnő alkalmat, hogy a középpontban 
villoghasson, de ne fosszuk meg minden kitárulkozási lehetőségtől! 

 
Ne várjuk tőle, hogy észben tartsa a megbeszélt időpontokat, illetve ne késsen el! 

Noha próbáltam már rávenni népszerű szangvinikusokat, hogy szedjék össze magukat, és 
legyenek pontosak, azért ne számítsunk erre! Még ha korábban igyekeznek is odaérni, valami mindig 
közbejön. Ha netán idejében indulnának el, akkor valamit otthon felejtenek, és vissza kell szaladniuk 
érte. 

Kész csoda, hogy Maritának és Frednek nem nőtt összevissza a fogsora, ahányszor elfelejtettem a 
megbeszélt időpontban fogszabályozásra vinni őket. Szerencsére a doktor valami fennen elzárt 
szentélyben rendelt, amelyet kurta szoknyás hölgyikék védtek az illetéktelen betolakodóktól, így 
személyesen soha nem találkoztam vele. Bizonyára azt gondolta rólam, hogy szegény zavart 
nőszemély lehetek egy tucat gyerekkel, alacsony intelligenciahányadossal, és még egy naptárra sincs 
pénzem. 

Bárhogy igyekezzenek a népszerű szangvinikusok, az ő esetükben sohasem klappol minden 
egyszerre. 

 
Dicsérjük meg minden elért eredményért! 

Mivel a népszerű szangvinikusoknak rendkívül nehéz bármilyen feladat végére jutniuk, az 
előrehaladáshoz állandó buzdítást igényelnek. A más temperamentumúak, akiknek nincs szüksége 
ilyen gyakori ösztökélésre, nem értik, hogy a dicséret létszükséglet a népszerű szangvinikusok 
számára. Enélkül mozdulni sem bírnak. 

Amikor Freddel összeházasodtunk, kitisztítottam a sok morzsát a késes fiókból (amiben a 
kenyérvágódeszkát tartjuk). 

- Képzeld, Fred - újságoltam dicséretet várva -, kipucoltam a késes fiókot. 
- Ideje volt. Kezdett elég rémesen kinézni. 
Ilyen válasz után lemondtam a további fióktakarításról. Miután Fred megismerte a 

temperamentumom sajátosságait, rájött, mennyire számít nekem a biztatás. Manapság, amikor rendet 
csinálok a késes fiókban, és ezt bejelentem neki, hanyatt-homlok rohan a konyhába. 

- Nahát, micsoda gyönyörű fiók! 
Így nem kizárt, hogy valamikor kitakarítok egy másik fiókot is. 
A népszerű szangvinikus gyermek esetében különösen fontos, hogy az elvégzett munkát 

méltányoljuk, és ne a végrehajtás fogyatékosságait hangsúlyozzuk. Ma megdicsérjük egy-két 
apróságért, és holnap talán többet is teljesít. 
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Ne feledjük, hogy körülményfüggő természet! 
A népszerű szangvinikusokat mindenki másnál jobban befolyásolják a körülmények. Érzelmeik 

széles skálán mozognak a pillanatnyi helyzet függvényében. Gyors hangulatváltásaik ismeretében 
nem fogunk többé fokozott érzékenységgel reagálni hisztériájukra. 

Sajnos a népszerű szangvinikusok hajlamosak túl gyakran farkast kiáltani. Egy hölgy mesélte, hogy 
figyelmetlenül közel hajolt a gázkandallóhoz, és a láng belekapott a ruhaujjába. Átkiáltott a férjének a 
másik szobába: 

- Segítség! Meggyulladok! 
- Hát persze, drágám! - nyugtatta a férfi. - Mondtam, hogy ne fűts be annyira! 
 

Lepjük meg ajándékokkal, szereti az új csecsebecséket! 
A népszerű szangvinikusok rajonganak az ajándékokért. Nem a dolog értéke számít, szó szerint 

bármitől lázba jönnek. 
Fred jól tudja, hogy odavagyok a meglepetésekért, ezért ha hazafelé menet vesz egy kis kenyeret, 

beugrik a munkahelyemre, és becses ajándékként átnyújtja a veknit. Kibontom a zacskót, és nem 
győzök hálálkodni, mert észrevette, hogy fogytán a kenyér, én pedig elfelejtettem. Egyik húsvétkor 
tucatnyi sárgászöld kabátakasztóval állított haza, amit egy leértékelésen talált. Nagyon megörültem, 
mert a lányaim mindig begyűjtötték a kabátakasztókat, én meg sohasem találtam egyet sem. Így 
viszont rendszeresen razziázhattam a lányok gardróbjában, és könnyűszerrel megtalálhattam 
különleges színű akasztóimat. 

A népszerű szangvinikusok örökké gyermekien ártatlan, tágra nyitott szemekkel bámulnak a 
világra, mindig valami új játékszerre vágynak, hogy felpezsdítsék napjaikat. 

 
Fogadjuk el, hogy mókásnak találja azt, ami másokat zavarba hozna! 

A népszerű szangvinikusok imádnak a baklövéseikről anekdotázni, úgyhogy hallgassuk meg őket, 
és ne próbáljuk elmagyarázni, hogyan kerülhették volna el a bajt! 

Egy barátnőm ebédidőben az utcasarkon ácsorgott. Valami forgalmi akadály miatt megálltak az 
autók, a rendőrök igyekeztek szabaddá tenni az utat, s egy darabig nem lehetett átkelni. Barátnőm, 
aki részben erőteljes kolerikus, ezért nem szereti az időt pazarolni, elhatározta, hogy a kényszerű 
várakozás alatt rendet rak a táskájában. Odalépett a járda mellett látszólag parkoló egyik kocsihoz, és 
kézitáskája tartalmát a csomagtartó tetejére borította. Javában rendezgette a különféle holmikat, 
amikor felszabadult a forgalom, a rendőr intett az autóknak, és az asztal gyanánt használt jármű is 
megindult a kereszteződés felé, szanaszét szórva barátnőm dolgait. Szegény sikoltozva vetette magát 
az értékei után, pillanatokon belül segítőkész járókelők raja lepte el az úttestet, és szedegették a 
cetliket, tégelyeket, fésűket, rúzsokat és aprópénzt. Miután (remélhetőleg) minden kincset 
visszaszerzett, alig várta, hogy elmesélhesse nekem a kalandját, amely miatt egy tökéletes 
melankolikus személyiség elsüllyedt volna szégyenében. 

 
Értsük meg, hogy jót akar! 

A népszerű szangvinikusokkal való együttéléshez talán a legfontosabb tanács: vegyük észre 
bennük a jó szándékot! Számos tökéletes melankolikustól hallottam már, milyen segítséget jelent 
számukra az a tudat, hogy népszerű szangvinikus partnerük nem akarja Őket piszkáini. A népszerű 
szangvinikusok annyira szeretnék mindenkivel megkedveltetni magukat, hogy igyekeznek kellemesen 
viselkedni, és nem Szándékosan okoznak bajt. Ha tényként elfogadjuk ezt, sokkal kevesebb 
összetűzésbe keveredünk velük. 

Méltányoljuk a vidámságukat! 
 

A tökéletes melankolikus személyiség 
 

Tudjunk róla, hogy rendkívül érzékeny, és könnyen megsértődik! 
A személyiségtípusok tanulmányozásának egyik legnagyobb eredménye az a megkönnyebbülés, 

amelyet akkor érzünk, amikor megértjük, miért reagál egy adott személy egy bizonyos módon. A 
népszerű szangvinikusok és az erőteljes kolerikusok számára, akik hajlamosak fontolgatás nélkül 
kimondani, amit gondolnak, fontos tudni, hogy a tökéletes melankolikusok igen érzékenyek, és könnyű 
őket megbántani. 

Érzékenységük egyúttal pozitív vonás is, ennek köszönhetik gazdag, mély érzelemvilágukat, ám 
szélsőséges esetben emócióik sértődéshez vezetnek. Ha kiderítjük valakiről, hogy tökéletes 
melankolikus személyiség, ügyeljünk a szavainkra és hangerőnkre, s akkor nem fogjuk 
búskomorságba taszítani az illetőt. Ha bánat felhőzi homlokát, kérjünk őszintén elnézést, és 
magyarázzuk meg, hogy hajlamosak vagyunk a meggondolatlan beszédre! 
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Vegyük észre, hogy lényéből fakadóan borúlátó! 
Amíg nem ismerjük meg a tökéletes melankolikusok temperamentumát, nem tudatosodik bennünk, 

hogy eredendően beléjük van oltva a pesszimizmus. Ez hasznos tulajdonság, képesek ugyanis 
előrelátni azokat a problémákat, amelyeket a más vérmérsékletűek nem is sejtenek, ha viszont túlteng 
bennük, akkor nem lesz egy boldog pillanatuk sem. 

 
Tanuljunk megküzdeni a levertséggel! 

Azoknak, akik búskomorságra hajlamos, tökéletes melankolikusokkal élnek együtt, ismételten 
ajánlom, hogy olvassák el a Fújd el a fekete felhőket! című könyvet. Ez egy nem idegorvos munkája a 
depresszió tüneteiről, és javaslatokat tartalmaz ennek a kóros állapotnak a legyőzésére. Különösen 
hasznos a Hogyan éljünk depressziósokkal? című fejezet. 

 
Íme, néhány alapvető szempont: 
1. Figyeljük a depresszió jeleit: kihunyó életkedv, pesszimista és reményvesztett hangulat, 

elhúzódás másoktól, kényszeres evés vagy csökkent étvágy, álmatlanság vagy képtelenség az ébren 
maradásra. 

2. Vegyük észre, ha az illetőnek segítségre van szüksége! Ha törődésünket és tanácsainkat 
visszautasítja, próbáljuk összehozni olyan személlyel, akinek tiszteli a véleményét az érzelmeivel 
kapcsolatban! 

3. De ne próbáljunk mókázni! Mielőtt megértettem volna a depresszió mibenlétét, megpróbáltam 
Fred levertségét bolondozással elűzni. Hamar rájöttem, hogy a bohóckodással csak még mélyebbre 
taszítom a gödörben, amelybe beleesett. Le kell szállnom mellé, közölnöm kell vele, hogy megértem 
az érzéseit (és nem szabad hibáztatnom miattuk), azután lépésről lépésre együtt kell feljönnünk. 

4. Bátorítsuk érzelmei kifejezésére! A népszerű szangvinikusok és az erőteljes kolerikusok úgy 
fogják fel a depressziót, mintha gombnyomásra meg lehetne szüntetni. Azt mondják, fel a fejjel, rázd 
le magadról! Ha az illető nem reagál azonnal, akkor hajlamosak magára hagyni a bajával. A 
depressziós személynek időre van szüksége ahhoz, hogy kiöntse a szívét, valakivel együtt 
megvizsgálja az okokat, és kidolgozza a lehetséges megoldásokat. 

5. Sohase mondjuk a problémájára, hogy ostobaság! A depressziós személy úgy érezheti, hogy 
problémái, jóllehet valósak, mégis ostobaságok. Dühös magára a kedélyhullámzásai miatt, és azt 
hiszi, hogy mindenki nevetségesnek találja az aggodalmait. Ezen érzések következtében senkinek 
nem árulja el, mi bántja. Ha kitartóak vagyunk, végül megnyílik. Képzeljük el, mi megy végbe a 
lelkében, ha kimerészkedik az odújából, mire mi közöljük: hát ez aztán a legnagyobb ostobaság, amit 
valaha is hallottam! 

 
Dicsérjük őszintén és szeretettel! 

Mivel a tökéletes melankolikusok nem biztosak mások szeretetében, kételkedve fogadják a hízelgő 
megjegyzéseket. Míg a népszerű szangvinikus annyira éhes a jó szóra, hogy a sértést is képes 
dicséretté átlényegíteni, a tökéletes melankolikusok sokszor az elismerést is bántásnak vélik! 
Kétkedésük másik oka a lelkesítő szavakkal kapcsolatban az, hogy mindent elemezni próbálnak, és 
gyanakodva méregetik az embereket, különösen a boldog embereket. Úgy hiszik, kell lennie 
valamilyen hátsó szándéknak a bók mögött, ugyanakkor szeretnének igazi méltánylást kapni. Ez az 
ellentmondás megnehezíti, hogy valaki kedvező hatással legyen egy tökéletes melankolikusra, és 
szándékának megfelelő fogadtatásra találjon. Ennek tudatában könnyebben vehetjük körül a tökéletes 
melankolikusokat őszinte, visszafogott és szerető dicséretekkel, és ne vegyük zokon, ha válaszul azt 
kérdezik: 

- Mit akarsz ezzel elérni? 
 

Fogadjuk el, hogy néha jobb szereti a csendet! 
Mielőtt férjhez mentem Fredhez, nem tudtam, hogy valaki lehet egyszerre csöndes és boldog. A 

szememben napi tíz perc egyedüllét egyet jelentett a népszerűtlenséggel. Olvastam, hogy a 
rádióbemondó elveszítheti az állását, ha öt másodpercig néma marad. Ugyanígy szemléltem az egész 
életet. Valakinek folyton beszélnie kellett, a hallgatás azonos volt az unalommal. 

Képzelhető, mennyire elképedtem, amikor az általam végigbeszélt mézeshetek után Fred közölte: 
- Akkor élvezem leginkább az életet, ha csönd van. 
 

Élvezni a csöndet? 
Micsoda forradalmi újdonság. A népszerű szangvinikus esetleg nem tudja, hogy a tökéletes 

melankolikusok valóban kedvelik a néma csöndet. Előszeretettel bámulnak a semmibe, beszívják a 
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friss levegőt, elmerengnek a holdfénynél. Aki ezt megérti, az számíthat az érzékeny tökéletes 
melankolikus hálájára. 
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Próbáljunk ésszerű napirendet tartani! 
Bármely tökéletes melankolikus életének legfontosabb része a napirend. Tudnia kell: mikor, miért 

és hova megy. Egyetlen nap efféle iránymutatás nélkül teljes felforduláshoz vezet. Ha elfogadjuk ezt a 
helyzetet, megjavíthatjuk kapcsolatunkat a tökéletes melankolikusokkal, mindössze hozzá kell 
szoknunk, hogy betartsunk valamiféle napirendet. Ne próbáljuk a tökéletes melankolikusokat 
ötletszerű életvitelre szorítani! Egyébként igazuk van. Mindannyiunknak tudnunk kéne, hová tartunk. 

 
Vegyük tudomásul, hogy a rend szükségszerű! 

A tökéletes melankolikus kétségbeesésbe taszításának a leggyorsabb módja, ha szanaszét 
hányjuk a holmikat a házban, és soha nem tudjuk, mit hol találunk. Még ha népszerű szangvinikusok 
vagyunk is, próbáljunk meg valamiféle rendet teremteni, szedjük össze a dolgokat, ahelyett, hogy 
átlépnénk rajtuk. Rakodjunk el magunk után! 

A tökéletes melankolikusokat kifogástalanság iránti vágyuk gyakran túlzásokra ragadtatja, miként 
azt az embert is, aki a következőt mondta népszerű szangvinikus menyasszonyának: 

- Ha nem tanulsz meg rendesebben aludni, külön ágyba fekszem. 
 

Segítsünk neki, hogy ne váljék a család rabszolgájává! 
(Ezt különösen ajánlom a tökéletes melankolikus asszonyok férjeinek figyelmébe!) 
Mivel a tökéletes melankolikus perfekcionista, nehezen képes elfogadni a mércéjének nem 

megfelelő munkát. Következésképpen a tökéletes melankolikus anyák hajlamosak magukra vállalni 
minden házimunkát, és házi rabszolgává válnak. Amint a gyerekek észreveszik, mennyire eltökélten 
törölgeti anyjuk a port, olyan gyenge munkát végeznek, hogy azt mondja nekik: 

- Inkább ne is csináljatok a ház körül semmit! Akkor elégedetten mosolyognak, és végleg 
elvonulnak játszani. Átmenetileg megszabadulnak a terhektől, ám nem sokat tudnak meg a 
háztartásról, és torz képük alakul ki a kötelességekről. Biztassuk arra feleségünket, hogy tanítsa meg 
a gyerekeket segíteni a házimunkában, és vigye lejjebb saját mércéjét a gyerekek képességeihez! 

Legyünk hálásak, amiért érzékeny és érzelmes társat kaptunk! 
 

Az erőteljes kolerikus személyiség 
 

Ismerjük el, hogy született vezető! 
Az erőteljes kolerikusokkal kapcsolatba kerülve, először is azt kell megjegyeznünk, hogy született 

vezetők, alaptermészetük az igazgatói pozíció megszerzésére sarkallja őket. Nem békés 
flegmatikusok ők, akik egy szép napon elhatározták, hogy uralmuk alá hajtják a világot. Nem tökéletes 
melankolikusok, akik terveket szövögettek, és elszánták magukat azok kőkemény, gyakorlati 
megvalósítására. Nem is népszerű szangvinikusok, akik végül az üzletnél kötöttek ki. A génjeikben 
hordozzák az irányítás vágyát, a vezetés rajongó szeretetét. Az erőteljes kolerikus gyermek megfigyeli 
hasonló temperamentumú apját, amint az a békés flegmatikus anyával ordítozik. A kicsi mit sem tud 
még személyiségtípusokról, de így vigasztalja síró anyukáját: 

- Ha apu kiabál veled, te is kiabálj vele! 
Miután megértettük ezt a vérmérsékletet, néha túlfűtött, ám többségében pozitív vonásokkal 

rendelkező természetét, nem fogunk meglepődni vagy megsértődni, ha átveszi a parancsnokságot. 
Mivel az erőteljes kolerikus rendkívül határozott egyéniség, a vele együttélőknek is hasonló 

erélyességgel kell viszonyulniuk hozzá. Az ilyen ember nem akarja kikényszeríteni a neki tetsző 
dolgot, csupán gyorsan megtalálja az adott helyzetben logikus megoldást, és úgy véli, hogy a többiek 
is azt akarják, ami "helyénvaló". Gondolkodásmódja ismeretében szilárdan kitarthatunk álláspontunk 
mellett, s ő majd tisztelni fog viselkedésünkért. Ha egyszer hagyjuk, hogy ugráltasson, többé nem is 
fog leszokni róla. 

 
Ragaszkodjunk a kétirányú kommunikációhoz! 

Az erőteljes kolerikusok irányító hajlamai megnehezítik partnerük számára, hogy az bármilyen 
otthoni teendővel vagy tervvel kapcsolatban érvényre juttassa akaratát. Ennek következtében az 
erőteljes kolerikus férjének vagy feleségének mindenképpen ragaszkodnia kell a kétirányú 
kommunikációhoz. Ez elég szigorúan hangzik, az erőteljes kolerikussal azonban nem lehet másmilyen 
alapon tárgyalni, különben komolytalannak tekinti igényünket a kérdések megvitatására, és kész 
megoldásokkal hozakodik elő. 

Az erőteljes kolerikusok feleségeinek időnként azt ajánlom, hallgassák végig a párjukat, azután 
kérjenek három percet ellenvéleményük kifejtésére. Az illető rendszerint hajlandó figyelmet szentelni 
nekik, ha Világos, tömör, határozott, ugyanakkor barátságos hangon adják elő mondanivalójukat. 
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Tudjunk róla, hogy nem akar bántani! 
Mivel az erőteljes kolerikusok, mások érzelmeire való tekintet nélkül, azonnal kibökik, ami az 

eszükbe jut, gyakran megsértik az embereket. Ha tudomásul vesszük, hogy nincs bennük sértő 
szándék, csak szókimondóak, akkor könnyebben elfogadjuk gyors megjegyzéseiket, és nem 
háborodunk fel miattuk. 

Amikor egy erőteljes kolerikus hölgy odajött hozzám, és közölte, hogy tetszik neki a ruhám, pedig 
már rengetegszer látta rajtam, nem rohantam haza elégetni ezt a régi göncöt. Az az asszony nem 
akart megsérteni, egyszerűen minden szépítés nélkül kimondta, amit gondolt. 

 
Ne kísértsük a szerencsénket! 

Ha kapcsolatunk egy erőteljes kolerikussal simán alakul, ne keressük a bajt, ne tegyünk olyasmit, 
ami negatív hatást válthatna ki az illetőből! A gyerekek idejekorán megtanulják, hogy ne nyaggassák 
erőteljes kolerikus szülőjüket, ne kockáztassanak fölöslegesen. 

Egyik nap éppen népszerű szangvinikus unokámmal, Jonathannal telefonáltam, mikor a háttérből 
valami veszekedést hallottam. 

- Mi folyik ott, Jonathan? - kérdeztem. 
- Anya kiabál Bryannel. 
- Nagyon dühös? 
- Rám nem, csak Bryanre. 
- És te mit csinálsz ilyenkor? 
- Szépen csendben maradok - hangzott a tízéves fiú bölcs válasza -, és kivárom, hogy mi történik. 
 

Próbáljuk megosztani a felelősséget! 
Ha el akarjuk kerülni a bajt (de egyéniségünk feladása nélkül), akkor mindenképpen rá kell bírnunk 

az erőteljes kolerikust, hogy beszéljük meg, milyen családi ügyek tartozzanak az ő hatáskörébe, és 
milyeneket irányíthatunk mi. 

Mi Freddel például nem tudtunk megegyezni olyan apróságban, hogy például hová tegyük a 
tálalóeszközöket. Úgy gondoltam, hogy a konyha az én felségterületem, és oda teszem őket, ahol a 
legjobban mutatnak. Fred ellenben a legcélszerűbb helyhez ragaszkodott. 

Miután megvitattuk ezt a jelentéktelen kérdést, rádöbbentem, hogy mindig ő készíti a reggelit, és ha 
nem engedem oda tennie a tojáslapátot, ahol eléri, akkor leshetem a rántottámat. 

Mostanában sokat utazom, ezért a korábbihoz képest át kellett rendeznünk a felelősségi köröket. 
Ma már Fred intéz minden bevásárlást, ő tölti fel a hűtőt és az éléskamrát, hogy legyen mit ennünk, 
amikor én hazajövök. Az erőteljes kolerikusok rendszerint a legpraktikusabb megoldást kedvelik, és 
nem riadnak vissza a munkától, ha viszont nem világos, hogy kinek-kinek mi a feladata, az 
konfliktushoz vezet. 

 
Legyünk tisztában azzal, hogy nem együttérző lélek! 

Mivel az erőteljes kolerikus ember józan és gyakorlatias, nincs benne részvét a betegek és 
gyengék iránt, nem rokonszenvez a csúnyákkal, és nem szakít időt kórházlátogatásokra. Nem fordít 
figyelmet mások érzelmi szükségleteinek kielégítésére. Nem aljas vagy kegyetlen, egyszerűen nincs 
hely a szívében a szenvedők számára. Az erőteljes kolerikusoknak igyekezniük kell javítaniuk ezen, a 
többiek viszont ne várjanak tőlük csodákat! 

Egy erőteljes kolerikus lelkipásztor mesélte, hogy világosan megmondta a híveinek, mindenkihez 
csak egyszer megy be a kórházba. 

- Azután egyedül kell boldogulniuk - tette hozzá. 
 

Tartsuk észben, hogy mindig igaza van! 
Az erőteljes kolerikusok zsenge gyermekkoruktól fogva meg vannak győződve a saját igazukról. 

Erőteljes kolerikus unokánk, Bryan hároméves kora körül sokat társasjátékozott a nagyapjával, de 
nem tartotta be a szabályokat. Fred - tökéletes melankolikus lévén - úgy vélte, a rend még a 
kisgyerekekre is vonatkozik. 

- Bryan! Rosszul léptél! - figyelmeztette a csöppséget. 
- Nem léptem josszul. Jól léptem - ellenkezett azonnal Bryan. 
Meglepő módon az erőteljes kolerikusok képesek a legtöbb esetben ösztönösen helyes döntést 

hozni. Ha tehát nem tudjuk biztosan, melyik a helyes irány, kövessük ezt az erőteljes egyéniséget! 
Becsüljük meg főnökünket, akinek "mindig igaza van"! 
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A békés flegmatikus személyiség 
 

Ügyeljünk arra, hogy közvetlen ösztönzésre van szüksége! 
Az erőteljes kolerikus szülő igen nehezen érti meg békés flegmatikus csemetéjét. Mivel ő maga 

elégséges belső hajtóerővel rendelkezik, és minden lépés közben látja a célt, képtelen felfogni, hogy a 
kevéssé motivált gyermek még korántsem ostoba. Nem látja be, hogy az övétől eltérő intelligencia is 
létezhet, emiatt esetleg elfojtja a békés flegmatikus másfajta lényét, és örök vesztessé teszi. 

Egy híres sebész panaszkodott "magának való, tohonya" fiára, akinek "nincsen egyénisége". 
Alaposabban megbeszélve a kérdést, rájöttem, hogy az orvos öntelt, hatalmaskodó viselkedése 
bármilyen gyereket visszahúzódóvá és látszólag lustává tenne. 

- Én próbálom felrázni - jelentette ki a férfi. - Valahányszor ücsörögni látom, tüstént rászólok: 
Mozdulj már, te semmirekellő, eredj, csinálj valamit! 

Képzelem, mennyire felvillanyozza szegény fiút ez az utasítás! 
A békés flegmatikusok a legkellemesebb természetű, legfesztelenebb emberek a világon, de 

kézzelfogható indítékot igényelnek a cselekvéshez. Olyan szülőre vagy férjre-feleségre van 
szükségük, aki segíti őket céljaik elérésében. Ha megértjük vérmérsékletüket, akkor tisztában vágyunk 
azzal, mennyire szükséges számukra a közvetlen serkentő hatás, és legyen szó gyermekről, 
házastársról, illetve kollégáról, inkább bátorítsuk, vezessük őket, lenézés, bírálgatás vagy a meglévő 
ösztönző erők letompítása helyett. 

 
Segítsük kitűzni a célt, és sarkalljuk eredményre jutalmazással! 

Kisdiák koromban tanáraim arany csillagokat osztogattak a jó munkáért. Imádtam a nevem mellett 
ragyogó fényfoltokat, és szorgalmasan tanultam, hogy egy egész sorra valót begyűjtsek. 

Felnőttként is szeretjük az ehhez hasonló megerősítést, a békés flegmatikusok pedig kifejezetten 
igénylik a segítséget a cél megjelölésében, és a jutalmakat a komoly teljesítményhez. A flegmatikus 
gyermek sokkal jobban dolgozik, ha a feladatait listába szedve látja maga előtt. A békés flegmatikus 
feleség jobban megszervezi a háztartást, ha családja értékeli, amit értük tesz, a férj pedig esetleg 
kitakarítja a garázst, ha almás pitét ígérnek neki desszertként. 

A békés flegmatikusok képesek ugyan távlati célokat találni, de természetüktől fogva nem nagyon 
akarnak, mert lehetőleg nem foglalkoznak ilyen hosszú távú gondolatokkal. Miközben megtanulunk 
együttélni velük, észrevesszük, hogy sokkal többre jutnak, ha előbb rászánjuk az időt, és segítünk 
meghatározni a célt, illetve megmagyarázzuk az abból fakadó előnyöket. 

Az alagút végén felcsillanó fény értelmet ad a hosszú kúszásnak a sötétben. 
 

Ne várjunk lelkesedést! 
A népszerű szangvinikusok és az erőteljes kolerikusok minden ötletükre azonnali lelkes fogadtatást 

várnak a többiektől, és ha a békés flegmatikus érdektelenséget mutat, emiatt megsértődnek vagy 
felháborodnak. Ha mindannyian megértjük, hogy a békés flegmatikus egyéniség nemigen izgatja fel 
magát, könnyebben elfogadhatjuk a tényt, hogy az ilyen ember nem ugrándozik örömében minden új 
elgondolás hallatán. 

A vérmérsékletek ismeretének az az egyik legnagyobb előnye, hogy megszabadít a másokkal 
szemben támasztott meddő elvárásoktól. 

- Érzem, hogy ez is olyan rohadt nap lesz, mint a többi - kelt fel egyik reggel a békés flegmatikus 
Joe. 

- Hát, ha így gondolod - felelte az erőteljes kolerikus Carolyn -, akkor biztos nem fogsz csalódni. 
 

Tudjunk róla, hogy a halogatás számukra a dolgok csendes irányításának eszköze! 
Mivel a békés flegmatikusok általában úgy érzik, hogy erőteljes kolerikus párjuk elnyomja őket, 

védekezésül a feladatok elodázásához folyamodnak. 
Paul bevallotta nekem, hogy nagy halogató. 
- Mindent az utolsó percre hagyok, akkor aztán gyorsan összecsapom. 
- Az igaz, hogy az utolsó pillanatig vársz - vetette közbe erőteljes kolerikus felesége, Jean -, de 

hogy valamit is gyorsan csináltál volna, arra nem emlékszem! 
Ezzel a fülem hallatára heves szóváltásba kezdtek, mert az alagsorban már mióta halomban áll a 

házbővítéshez vásárolt faanyag; a medence éjszakai védőtakaróját még ki sem bontották a gyári 
csomagolásból; a sövényhez vett csemeték meg talán már el is száradtak a garázsban. 

- Ne zsémbelj folyton - mondta nyugodtan Paul, amikor Jean már szinte tombolt dühében -, 
különben sohasem intézem el egyiket sem. 
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Kényszerítsük döntésre! 
A békés flegmatikus nem határozatképtelen, de gyakran a legkisebb ellenállás irányába halad, 

másokra hagyja a választást, a cél és az útvonal kijelölését. Mivel hajlamos elkerülni mindent, ami 
összetűzéshez vezetne, lehetőleg nem okoz felfordulást. A társas érintkezésben ez a középutas 
viselkedés senkinek sem árt - gyakorta inkább tetszéssel fogadják. Tartós együttélés esetén azonban 
fontos, hogy legalább időnként a békés flegmatikus is részt vegyen a döntéshozatalban. 

A gyerekektől se fogadjuk el örökösen a "nekem mindegy" választ, kényszerítsük rá őket arra, hogy 
mérlegeljék mindkét oldalt, és azután akkor is válasszanak, ha nekik tényleg egyre megy! 
Magyarázzuk meg, mennyire nagy jelentőségűvé válik későbbi életükben a világos értékelés és 
döntés képessége! 

Férj-feleség viszonylatban a békés flegmatikust rá kell szorítani, hogy ne vonja ki magát a családi 
kupaktanácsból, és segítsen a problémák megoldásában. Ha mi magunk igen határozott véleménnyel 
vagyunk, akkor engedjünk át bizonyos területeket a békés flegmatikusnak, és azokba ne avatkozzunk! 
A flegmatikus személyiség gyakran azért nem akar dönteni, mert tudja, hogy a másik úgyis a saját feje 
után megy. A döntéskészség elősegítésére át kell adnunk a gyeplőt az illetőnek, és tudomásul kell 
vennünk az ebből fakadó következményeket. 

Az erőteljes kolerikusok számára ez igen nehéz, mivel ők rögtön felismerik a hibás döntéseket, és 
azonnal közbe akarják vetni magukat, hogy helyrehozzák a dolgokat. Néhány efféle mentőakció után 
a partnerük feladja, és visszavonul minden további családi irányító feladattól. 

 
Ne hibáztassuk mindenért! 

A feltűnően csendes és a körülményekbe belenyugvó békés flegmatikusok gyakran céltáblájává 
válnak a merészebb vérmérsékletűeknek, akik előszeretettel találnak bennük bűnbakot. Sokszor 
voltam tanúja szituációknak, amelyekben az erőteljes kolerikus elhamarkodott döntése katasztrofális 
következményekkel járt, ezért gyorsan a kéznél lévő békés flegmatikusra hárította a felelősséget. 
Tartsunk önvizsgálatot, gondoljuk át, nem szoktuk-e mi is másokra kenni saját hibáinkat! 

Egy békés flegmatikus hölgy mesélte, hogy a férje döntötte el, milyen fajtájú kutyát vásároljanak, de 
azután bármilyen galibát okozott az eb, csakis az asszony tehetett róla. 

Még ha a békés flegmatikusok hajlandók is elfogadni, hogy őket okolják mindenért, ezzel tovább 
rombolódik önbecsülésük, még visszahúzódóbbá válnak, és a jövőben meghátrálnak minden 
felelősségvállalás elől. 

Vigyázzunk, nehogy addig szurkáljuk a békés flegmatikust, amíg teljesen megnyomorítjuk! 
 

Biztassuk felelősségvállalásra! 
A népszerű szangvinikusoknak óvakodniuk kell a vezető pozíciók halmozásától, mert előbb-utóbb 

képtelenek lesznek valamennyinek eleget tenni, az erőteljes kolerikusoknak pedig arra kell vigyázniuk, 
hogy ne akarjanak mindent személyesen mozgatni. A békés flegmatikusok viszont húzódoznak 
bármiféle irányító funkciótól, jóllehet, rendelkeznek szervezőkészséggel, és könnyen szót értenek 
mindenkivel. Összhangteremtő vezetői adottságuk miatt bátorítanunk kell őket a felelős szerep 
vállalására. Kitűnő igazgatók válnak belőlük, mégis hajlamosak elhárítani az előléptetést, mivel mások 
elhitették velük, hogy alkalmatlanok a feladatra. Nem akarják "tartani a hátukat". 

Ne fogadjuk el az első visszautasítást, ehelyett folyamatosan biztosítsuk őket vezetői 
képességeikbe vetett bizalmunkról! Ki lehetne jobb elnök, vezérigazgató vagy király annál, akivel 
könnyű megférni, aki nem hoz elhamarkodott döntéseket, és aki hatékonyan képes összebékíteni az 
eltérő személyiségeket? 

Adózzunk tisztelettel rendíthetetlen magatartásának! 
 

Ötödik rész 
A személyiség hatalma 

AZ ERŐFORRÁS KÉPESSÉGEINK KIBONTAKOZTATÁSÁHOZ 
 

Tizenhetedik fejezet 
A személyiség és az erő elégedett embereket teremt! 

Könyvem elején már feltettem a kérdést, miért tűnik hatástalannak oly sok személyiségfejlesztő 
tanfolyam, miért nem hoz tartós változásokat. Az első válasz az, hogy a legtöbb program nem veszi 
tekintetbe az eltérő vérmérsékleteket. Mintha erőteljes kolerikusok találnák ki őket erőteljes 
kolerikusok számára. 

Most, hogy már tisztában vagyunk a különféle temperamentumokkal, tudjuk az erőteljes 
kolerikusokról, mennyire szeretnek vezetni, milyen gyorsan magukévá teszik az új célokat és 
elképzeléseket, és az élre törnek, hogy bebizonyítsák maguknak: képesek a cél elérésére. Azonnal 
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készek mozgásba lendülni, amíg csak személyes előnyöket látnak ebben. Az erőteljes kolerikus-
tökéletes melankolikus kombináció is képes a cél felé törekedni, és bizonyos lépéseket megtenni. 

De mi történik a többi vérmérsékleti típussal, amikor a tananyaggal szembesül? 
A népszerű szangvinikus lelkesen üdvözli a lehetőséget élete szervezettebbé tételére. Lelki szemei 

előtt feldereng a fényes jövő, csak valahogy soha nem ér rá hozzákezdeni a végrehajtáshoz, és 
amikor mégis, addigra valahol elveszítette az útmutatót. 

A tökéletes melankolikus, aki inkább a békés flegmatikus felé hajlik, szorgosan jegyzeteli és elemzi 
a hallottakat. Tanulmányozza az elméleteket, és felméri értékeiket. Esetleg kiemel néhány gyakorlati 
jelentőségű részletet a programból, de egész személyisége "generálozását" már nyomasztóan nagy 
vállalkozásnak találja. 

A békés flegmatikus talán elindul a megfelelő irányba - feltéve, hogy akad egy-két hasznosnak 
tűnő, könnyen kivitelezhető lépés -, de a tanfolyam átfogó céljait minden valószínűség szerint túl 
fáradságosnak érzi, "annyit nem ér az egész". 

 
Megszabadulás a bűntudattól 

A személyiségtípusok oktatásával töltött évek során számos emberrel találkoztam, aki 
megszabadult a bűntudattól, amikor felismerte, hogy miért nem az úgynevezett normális módon reagál 
a fejlődésre ösztönző hatásokra. 

A népszerű szangvinikus próbáljon meg rendszerezettebben tevékenykedni, de ne okozzon neki 
lelkiismeret-furdalást, ha nem tölti adatnyilvántartással az egész életét! 

A tökéletes melankolikus igyekezzék felengedni és közvetlenebbé válni, de nyugodt szívvel vegye 
tudomásul, hogy nem lesz belőle egy csapásra kabarésztár! A békés flegmatikusnak nem árt jobban 
iparkodnia, kellő ösztönzésre szert tennie, de egy percig se kínozza magát, amiért nem lobog benne 
olthatatlan tettvágy! 

Az erőteljes kolerikus fogadja el a használható jó tanácsokat, és a többit szemrebbenés nélkül 
dobja sutba, vegye viszont tudomásul a vérmérsékleti típusok közötti különbségeket, és ne nevessen 
azokon, akik nem játsszák el az ő szerepét, és hajlandók vezetőjüknek tekinteni! 

A másik okot, amiért sokszor még az egyébként elhivatott felvilágosító munka sem hoz tartós 
eredményeket, abban lelhetjük meg, hogy nincs olyan erőnk, amellyel természetfölötti átalakulásokat 
idézhetnénk elő. Lelki energiára volna szükség, a legtöbben azonban nem tudjuk, hol keressük azt. 
Mormolhatunk keleti varázsigéket, állíthatunk szobrocskákat autónk műszerfalára, osztogathatunk 
alamizsnát a kéregető rokkantaknak, kézimunkázhatunk a rászorulók számára, útra kelhetünk a 
Himalája misztikus tájai felé, valahogy mégsem érzünk túl nagy belső változást. 

 
Keressük a lelki energiát! 

Két agykárosult fiunk elvesztése után a férjemmel kutatni kezdtünk. A felszínen sikeresnek 
látszhattunk, de belül sajgott a lelkünk. Választ vártunk az élet kérdéseire. Fred elment a könyvtárba, 
kivett néhány kötetet a vallásról, és megpróbáltunk alkalmas felekezetet találni magunknak. Akkoriban 
nem sokat tudtunk arról, hogy az egyházhoz tartozás önmagában nem változtatja meg az ember 
életét. Egy éven belül - más-más helyen és időben - azonban hál’ istennek mindkettőnket elért 
Krisztus igéje, mint a változás hajtómotorja. "Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a 
kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében" (Jn 1, 12). 

Erőre volt szükségünk; hittünk az Úrjézusban; szívünkbe fogadtak Őt. A rómaiakhoz írott levél (12, 
1. 2) irányt mutatott nekünk: 

 
…szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e 

világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten 
akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. 

 
Szánjuk oda testünket! 

Teljes lényünket, elménket, lelkünket, vérmérsékletünket, erősségeinket és gyengéinket. Mondjuk 
ezt: 

- Vedd, Uram, mind a Tiéd! Tégy velem szándékod szerint! 
 

Ne igazodjunk e világhoz! 
Ne engedd, hogy tekintetemet csak a földi örömökre összpontosítsam! Add, hogy felismerjem, 

mennyire mulandó a vagyon és a hírnév! 
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Változzunk meg értelmünk megújulásával! 
Ebben van a remény. Az Úr lelke képes arra, hogy kezébe vegye az életemet, megvilágosítsa és 

felfrissítse elmémet. Mert akkor - miután odaadtam egész életemet az Úrnak; a testről a lélekre 
fordítottam figyelmemet; hagytam, hogy az Úr megújítsa fáradt értelmemet - akkor megítélhetem... 
Megítélni - milyen erős szó. Megítélni annyit tesz, mint biztosan tudni. Sejteni vagy remélni igen, de 
megítélni? Igen: "hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és 
tökéletes". 

Ezek szerint tudhatjuk, mit akar Isten az életünkkel? 
Igen, tudhatjuk, mi Isten akarata. 
Fred és én egy időben kezdtük tanulmányozni a bibliát meg a vérmérsékleti típusokat, és 

elképedtünk, mennyire összeillenek. Miközben elemzés tárgyává tettük saját 
személyiségmintázatunkat, ahelyett hogy egymást próbáltuk volna átformálni (amivel tizenöt éven át 
kísérleteztünk), biztatást kaptunk a Szentírástól. 

A bibliában ugyan sehol sem áll, hogy én vagyok a felelős Fred viselkedéséért, vagy ő bírálja el az 
én cselekedeteimet, viszont útmutatást találtunk arra, hogy magunkat vizsgáljuk, ne másokat. 

 
Gal 6, 4: Mindenki a maga tetteit vizsgálja meg... 
1 Kor 11, 28: Vizsgálja meg azért az ember önmagát... 
2 Kor 13, 5: Önmagatokat tegyétek próbára... Önmagatokat vizsgáljátok meg! 
Zsolt 26, 1. 2: Uram, szolgáltass nekem igazságot... Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, kutasd át 

szívemet-lelkemet! 
Zsolt 139, 23. 24 után szabadon: Vizsgál] meg, Istenem, ismerd meg szívemet - legbenső, igazi 

énemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat - viselkedésemet, kapcsolataimat másokkal! Ha 
valami durvaság van bennem - másokat bántó vagy sértő cselekedetek és szeszélyek -, segíts, hogy 
megváltozzam! 

 
Elkezdtük kifürkészni szívünket, és a vérmérsékleti típusok elmélete szerint elemeztük magunkat. 

Miután házaspárokat hívtunk meg magunkhoz, és megosztottuk velük azt a keveset, amit tudtunk, 
észrevettük a változást magunkon és másokon is. 

 
Egyedülálló lényünk 

Megtanultuk, hogy Isten különbözőnek teremtett bennünket. Mindegyikünk egyedüli példány. Pál 
arra int, hogy vizsgáljuk meg magunkat, és keressük meg, milyen adományokat kaptunk Istentől, 
milyen gyengeségeket rendelt leküzdenünk hajlandóságunk révén és az Ő ereje által. Pál egy testhez 
hasonlít bennünket, amelynek Krisztus a feje, mi pedig a tagjai. 

 
Az egész test pedig az Ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok 

segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga 
növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. (Ef 4, 16) 

 
Isten valamennyiünket másmilyennek alkotott, hogy saját szerepünk szerint működhessünk. 

Egyeseket lábnak teremtett - hogy mozogjanak, irányítsanak, végrehajtsanak, mint az erőteljes 
kolerikus. Másokat agynak - hogy mélyen gondolkodjanak, érezzenek, írjanak, mint a tökéletes 
melankolikus. Ismét másokat kézzé tett - hogy kiszolgáljanak, elsimítsanak, lecsendesítsenek, mint a 
békés flegmatikus. Végül vannak, akiket szájjá formált - ezek beszélnek, tanítanak, bátorítanak, mint a 
népszerű szangvinikus. 

 
Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. (lKor 

12, 18) 
 
Isten teremthetett volna mindannyiunkat népszerű szangvinikusokká. Sokat szórakoznánk, de nem 

sokra jutnánk. Alakíthatott volna valamennyiünket tökéletes melankolikusokká. Akkor mindent szépen 
megszerveznénk és elrendeznénk, de nem lennénk túl vidámak. Csinálhatott volna mindőnkből 
erőteljes kolerikust, csupa türelmetlen vezetőt, de nem maradt volna, aki kövessen bennünket. 
Lehetnénk mindannyian békés flegmatikusok. Világunkban béke honolna, de az életért nem nagyon 
lelkesednénk. 

A test hiánytalan működéséhez valamennyi vérmérsékletre szükség van. Minden testrésznek el kell 
végeznie a maga feladatát, hogy egyesült erővel, egymással összhangban eredményeket érjenek el. 
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A sok rész önmagában nem elég 
Mi van akkor, ha mindegyik rész a helyére került - mind teszi a maga dolgát -, de Krisztus irányítása 

hiányzik? Mi történik, ha a népszerű szangvinikusok beszélnek, a tökéletes melankolikusok 
gondolkodnak, az erőteljes kolerikusok cselekednek, a békés flegmatikusok pedig elmélkednek, de 
minden lelki mélység nélkül működnek? Nem alakul ki célszerű egység. Nem jelentkeznek 
összehangolt eredmények. Ahhoz, hogy minden rész kellőképpen működjék, Krisztusnak kell belépnie 
az életünkbe. 

Személyesen is megtapasztaltam ezt a szabályt két agykárosult fiam révén. Mindkettőre 
gyönyörűség volt ránézni. Csillogó kék szempár, szőke haj, fitos orr, gödröcske az állon. Kezük-lábuk 
mozgott, de az agyuk nem volt ép. Megvolt mindenük, de hiányzott az irányítás. A szemükkel nem 
láttak, a fülükkel nem hallottak, a kezük nem fogott, a lábuk nem lépett. Tökéletesnek látszottak, de az 
agyuk nélkül semmi sem működött. 

Sokan vagyunk olyanok, mint az én kisfiaim - kívülről épnek tűnik minden, de az elménkben lakozó 
Krisztus híján nem sokra jutunk. Pál szavaival: "Mindezt pedig azért teszem, hogy megismerjem Őt és 
feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az Ő halálához..." 
(Fil 3, 10) 

 
Legjobb barátunk 

Volt-e valaha olyan barátunk, akit annyira szerettünk, hogy mindig csak vele akartuk tölteni az időt, 
hogy napról napra jobban megismerjük őt? Akinek jelenléte fényt hozott életünkbe, a puszta 
közelsége is erőt adott? Akivel annyira törődtünk, hogy készséggel viseltük volna a terheit, kitartottunk 
volna mellette minden hajban? Akire annyira figyeltünk, és akit annyira követtünk, hogy szinte olyanná 
váltunk, mint ő? 

Jézus ilyen kapcsolatot vár tőlünk. Azt akarja, hogy szavait olvasva és hozzá szólva jobban 
megismerjük őt. Azt akarja, hogy életünk során érezzük az erejét, és általa legyőzhessük 
gyengeségünket. Azt akarja, hogy megértsük: ő is szenvedett, ahogyan mi, azt akarja, hogy annyi időt 
töltsünk együtt, hogy olyanná váljunk, mint ő. 

Aki hozzá szeretne hasonlítani, annak ki kell bontakoztatnia erősségeit, és el kell távolítania 
gyengéit, mert Jézusé a legjobb minden vérmérséklet közül. Övé a népszerű szangvinikusok mesélő 
tehetsége, a tökéletes melankolikusok elmélyültsége és érzékenysége, az erőteljes kolerikusok 
vezetőkészsége csakúgy, mint a békés flegmatikusok nyugodt természete. 

Jézus ma ott él minden hívő ember szívében, amikor tehát nekilátunk, hogy jobbá tegyük saját 
egyéniségünket, legyen gondunk arra, hogy rákapcsolódjunk az erőforrásra, mely mindezt lehetővé 
teszi! "Hatalmas dolgot tett velünk az Úr..." (Zsolt 126, 3). 

A személyiség és az erő elégedett embereket teremt! 
 

Függelék 
Szómagyarázatok a személyiségteszthez 

 
Lana Bateman nyomán (Personality Patterns [Személyiségmintázatok], Huntington House, Inc., 

Lafayette, Louisiana, USA). 
 

ERŐSSÉGEK 
 

1. 
Kalandvágyó: elszántan vág újszerű és merész vállalkozásokba. 
Alkalmazkodó: bármilyen helyzetben könnyen beilleszkedik, és kényelmesen érzi magát. 
Eleven: csupa elevenség, élénk arckifejezéssel és taglejtéssel. 
Elemző: szívesen vizsgálódik a részek közötti megfelelő és ésszerű összefüggések feltárására. 
 

2. 
Kitartó: mindent végigcsinál, mielőtt új feladatba kezdene. 
Játékos: folyton mókázik, jó a humorérzéke. 
Meggyőző: inkább tényekkel és észérvekkel, mintsem kedvességgel vagy hatalmi szóval fogadtatja 

el a véleményét. 
Békés: viselkedése zavartalan és nyugodt, a zavaró hatásoktól visszahúzódik. 
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3. 
Behódoló: könnyen elfogadja mások véleményét vagy vágyait, a sajátját nem törekszik érvényre 

juttatni. 
Önfeláldozó: mások kedvéért vagy szükségleteik kielégítése érdekében készséggel feladja saját 

egyéniségét. 
Társas lény: a másokkal való együttlétben nem erőpróbát vagy üzleti lehetőséget lát, inkább 

alkalmat arra, hogy helyes és szórakoztató legyen. 
Erős akaratú: eltökélten megy a maga útján. 
 

4. 
Előzékeny: tekintettel van mások szükségleteire és érzéseire. 
Megfontolt: érzelmeit ritkán mutatja ki. 
Versengő: minden helyzetben, eseményben vagy játékban megragadja a versenylehetőséget, és 

mindig győzelemre tör! 
Megnyerő: személyiségének varázsával bármire képes rávenni az embert. 
 

5. 
Üdítő: pezsdítő, serkentő, jobb kedvre derítő hatással van másokra. 
Tiszteletteljes: megbecsülést és tiszteletet mutat mások iránt. 
Visszafogott: érzelmei vagy lelkesedése kinyilvánításában önmérsékletet tanúsít. 
Talpraesett: gyakorlatilag minden helyzetben gyorsan és hatékonyan cselekszik. 
 

6. 
Belenyugvó: könnyen elfogad minden körülményt vagy helyzetet. 
Érzékeny: őszintén törődik a környezetében lévőkkel, és az ott történő dolgokkal. 
Magabízó: független személyiség, aki teljes mértékben saját képességeire, megítéléseire és 

erőforrásaira támaszkodik. 
Tüzes: csupa élet és izgatottság. 
 

7. 
Tervező: mielőtt bármilyen cél vagy elgondolás megvalósításába belefogna, jobban szeret 

aprólékos tervet készíteni, a feladatok kivitelezése helyett inkább az előkészítéssel és a 
végeredménnyel foglalkozik. 

Türelmes: a késedelem nem zökkenti ki, nyugodt és elnéző marad. 
Határozott: tudja, hogy minden rendben megy, ha az ő kezében van az irányítás. 
Előmozdító: személyiségének varázsával másokat együttműködésre, csatlakozásra vagy például 

vásárlásra ösztönöz. 
 

8. 
Magabiztos: bízik magában, ritkán habozik vagy bizonytalankodik. 
Keresetlen: mindig a pillanat hatása alatt cselekszik, kedveli a mesterkéletlen, tervektől nem 

korlátozott tevékenységet. 
Menetrendszerű: pontos napi időbeosztást készít és aszerint él, nem szereti, ha ebben 

megzavarják. 
Tartózkodó: csendes, nem könnyű szóra bírni. 
 

9. 
Rendszerető: mindenben a módszeres, rendszeres megoldások híve. 
Készséges: szolgálatkész, gyorsan alkalmazkodik másokhoz. 
Szókimondó. nyíltan, egyenesen beszél. 
Derűlátó: meggyőzi magát és másokat, hogy minden jóra fordul. 
 

10. 
Barátságos: inkább válaszol, mintsem kezdeményez, ritkán indít társalgást. 
Hűséges: következetesen megbízható, állhatatos, lojális és elkötelezett, néha az indokoltnál 

nagyobb mértékben. 
Mókás: sziporkázó szellemességével szinte bármilyen történetet derűssé tud varázsolni. 
Erélyes: parancsoló személyiség, akivel mások nemigen mernek szembehelyezkedni. 
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11. 
Merész: kész vállalni a kockázatot, vakmerő, nem ismeri a félelmet. 
Elragadó: sohasem lehangolt, öröm vele együtt lenni. 
Diplomatikus: tapintatosan, érzékenyen és türelmesen bánik az emberekkel. 
Precíz: mindent annak rendje és módja szerint tesz, minden részletet megjegyez. 
 

12. 
Vidám: mindig jókedvű, másokat is felvidít. 
Állhatatos: érzelemhullámzástól mentes, reakciói kiszámíthatóak. 
Kulturált: művelt, művészetkedvelő, érdekli például a színház, a komolyzene, a balett. 
Öntudatos: magabiztos, tisztában van saját képességeivel, hisz a sikerben. 
 

13. 
Idealista: a dolgokat a legtökéletesebb formájukban képzeli el, és maga is igyekszik saját magas 

mércéjének megfelelni. 
Független: önellátó, önfenntartó, magabiztos, nem sok segítséget igényel. 
Semleges: soha nem mond vagy tesz kellemetlen vagy kifogásolható dolgokat. 
Ösztönző: másokat munkára, csatlakozásra, részvételre ösztönöz, és mindent élvezetté tesz. 
 

14. 
Közlékeny: nyíltan kifejezi érzelmeit, különösen szeretetét, és hajlamos közvetlen testi érintkezésbe 

lépni azzal, akihez beszél. 
Döntésképes: gyorsan dönt, következtet és ítél. 
Fanyar: higgadt, rendszerint az egyszerű megoldások híve, néha epéskedő 
Elmélyült: átgondolt és mélyen érző, gyakran befelé forduló, nem állhatja a felszínes fecsegést 

vagy érdeklődést. 
 

15. 
Békítő: folyton az ellentétek elsimításán fáradozik a konfliktusok elkerülése érdekében. 
Muzikális: nagy örömét leli a zenélésben vagy zenehallgatásban, a zenében nem a játék öröme, 

hanem a művészet ragadja meg. 
Aktív: késztetést érez, hogy eredményes legyen, vezető, akit mások követnek, nem bír ölbe tett 

kézzel ülni. 
Társaságkedvelő: imádja az összejöveteleket, alig várja, hogy minden jelenlévőt üdvözöljön, 

számára senki sem idegen. 
 

16. 
Figyelmes: előzékeny, nem feledkezik meg a különleges alkalmakról (pl. születésnap), mindig kész 

a kedves gesztusokra. 
Fáradhatatlan: szilárdan, makacsul kitart, nem tágít, amíg a célját el nem éri. 
Beszédes: be nem áll a szája, általában vidám történeteket mesél, szórakoztatja környezetét, 

szükségét érzi, hogy megtörje a csendet és ezáltal mások számára fesztelenebbé tegye a légkört. 
Megértő: könnyen elfogadja mások gondolkodásmódját és viselkedését, nem vitatkozik velük, nem 

próbálja megváltoztatni őket. 
 

17. 
Jó hallgatóság: mindig késznek mutatkozik meghallgatni mások mondanivalóját. 
Lojális: kitart egy személy, eszme vagy munkahely mellett, néha indokolatlanul is. 
Vezető egyéniség: született igazgató, irányításra törekszik, gyakran képtelen elhinni, hogy más is 

ugyanilyen alkalmas erre a feladatra. 
Friss: csupa élet, lendület, mozgékonyság. 
 

18. 
Megelégedett: beéri azzal, amije van, ritkán irigy. 
Főnökösködő: vezető szerepet követel, igényli, hogy mások kövessék. 
Listaíró: jegyzékek, listák, grafikonok készítésével szervezi meg az életét, feladatait s problémái 

megoldását. 
Helyes: aranyos, imádnivaló, a figyelem középpontja. 
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19. 
Perfekcionista: rendkívül sokat követel magától és gyakran másoktól is, azt szeretné, ha mindig 

minden a legnagyobb rendben lenne. 
Kellemes: fesztelen, nem nehéz elviselni a társaságát, könnyű vele szót érteni. 
Eredményes: állandóan dolgozik, törekszik valamire, általában képtelen nyugodtan pihenni. 
Népszerű: a társaság lelke, ennélfogva mindenütt szívesen látott vendég. 
 

20. 
Életvidám: pezsgő, eleven, energikus egyéniség. 
Vakmerő: nem ismer félelmet, merész, célratörő, nem retten vissza a kockázattól. 
Illemtudó: állandóan törekszik az általa helyénvalónak tartott viselkedési szabályoknak megfelelni. 
Kiegyensúlyozott: megfontolt, a szélsőségeket kerülő személyiség. 
 

GYENGÉK 
 

21. 
Fapofa: arckifejezése csak ritkán tükrözi érzelmeit. 
Szégyenlős: félénksége miatt nem szereti magára vonni a figyelmet. 
Magamutogató: keresi a feltűnést, tolakodó, nagyszájú. 
Parancsolgató: mindenáron uralkodni, utasítgatni akar, kapcsolataiban néha kifejezetten erőszakos. 
 

22. 
Fegyelmezetlen: a rendre való képtelensége élete szinte minden vonatkozását áthatja. 
Érzéketlen: mások gondját-baját nemigen képes megérteni. 
Fanyalgó: nehéz fellelkesíteni, nem bízik a sikerben. 
Haragtartó: az őt ért sérelmeket sokáig nem felejti, hajlamos a duzzogásra. 
 

23. 
Zárkózott: húzódozik attól, hogy bármiben részt vegyen, kivált, ha bonyolult feladatról van szó. 
Sértődékeny: vélt vagy valós sérelmek miatt gyakran ellenséges érzelmeket táplál. 
Ellenálló: kötözködik, szembehelyezkedik vagy legalábbis habozva fogad el minden, a sajátjától 

különböző megoldást. 
Önismétlő: környezete szórakoztatására unalomig ismert történeteket és eseteket mesél, folyton 

fecseg. 
 

24. 
Szőrszálhasogató: minden apróságon fennakad, lényegtelen részleteknek nagy feneket kerít. 
Félős: gyakran erőt vesz rajta a félelem, a szorongás, az aggodalom érzése. 
Feledékeny: mindent elfelejt, többnyire fegyelmezetlensége miatt, vagy mert nem bajlódik olyan 

dolgok megjegyzésével, amelyekben nincs semmi élvezet. 
Kíméletlenül őszinte: minden megfontolás nélkül kimondja, amit gondol. 
 

25. 
Türelmetlen: nem bírja, ha valami ingerli, vagy várnia kell másokra. 
Bizonytalan: folyton veszélytől tart, vagy pedig nincs önbizalma. 
Határozatlan: teljesen döntésképtelen. (Tehát nem arról van szó, hogy a tökéletességre törekedve 

hosszas előkészület után határoz.) 
Közbeszóló: beszélgetés közben nem figyel, mások szavába vág. 
 

26. 
Népszerűtlen: buzgósága és tökéletességre törekvése taszíthat másokat. 
Érdektelen: nem figyel mások életére, nem vonzza semmilyen egyesület, csoporttevékenység. 
Kiszámíthatatlan: egyik pillanatban az önkívületig felfokozott idegállapotban van, a másikban a 

fásultságig lehangolt. Segítséget ígér, azután eltűnik. Bejelentkezik valahová, de nem megy el. 
Szeretetlen: nehezére esik szavaival vagy viselkedésével gyengédséget mutatni. 
 

27. 
Csökönyös: ragaszkodik a saját elképzeléseihez. 
Rendszertelen: ötletszerűen cselekszik. 
Kielégíthetetlen: felfokozott igényeinek szinte lehetetlen eleget tenni. 
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Habozó: lassan mozdul, nehéz cselekvésre bírni. 
 

28. 
Szürke: mindenben a szélsőségek nélküli középutat kedveli, érzelmet alig vagy egyáltalán nem 

mutat. 
Borúlátó: reménykedik ugyan a legjobbakban, először mégis mindig a dolgok sötét oldalát látja. 
Öntelt: igen nagyra tartja magát, úgy gondolja, mindig neki van igaza, és ő a legalkalmasabb az 

adott feladatra. 
Engedékeny: hagyja, hogy mások (a gyerekeket is beleértve) mindig a kedvük szerint 

cselekedjenek. Így próbálja megtartani a szeretetüket. 
 

29. 
Lobbanékony: gyerekesen könnyen elveszíti a hidegvérét, ez dühkitörésekhez vezet, amelyek 

pillanatok alatt nyomtalanul elmúlnak. 
Céltalan: nem tűz maga elé célokat, és ez nem is hiányzik neki. 
Vitatkozó: folyton vitát gerjeszt, bár többnyire igaza van, de a körülményekkel nem törődik. 
Távolságtartó: sokszor idegenkedik másoktól, mert bizonytalan, vagy attól fúl, hogy nem kedvelik a 

társaságát. 
 

30. 
Naiv: gyermekien egyszerű gondolkodásmódja nem képes felfogni az élet bonyolultabb, 

kifinomultabb, mélyebb kérdéseit. 
Elutasító: a kezdeményezésekre ritkán reagál kedvezően, csak a dolgok árnyoldalát látja. 
Izgága: magabiztos, heves, energikus, sokszor szembehelyezkedő. 
Nemtörődöm: könnyelmű, nem aggodalmaskodó, közömbös. 
 

31. 
Aggodalmaskodó: folyton bizonytalan, zavart vagy szorongó. 
Visszahúzódó: befelé forduló, szüksége van egyedüllétre, háborítatlan nyugalomra. 
Munkamániás: állandóan kíméletlenül tör újabb célok és eredmények felé, nem a tökéletesedés, a 

belső épülés vágya hajtja, hanem a teljesítmény és annak jutalma. 
Népszerűség-hajhászó: szomjazik mások elismerésére. Ha történetesen előadóművész, akkor a 

taps, a nevetés, illetve a közönség szeretete a lételeme. 
 

32. 
Túlérzékeny: túlzottan magába forduló, könnyen megsértődik félreértések miatt. 
Tapintatlan: néha sértő módon, meggondolatlanul fejezi ki magát. 
Félénk: ódzkodik a nehéz helyzetektől. 
Fecsegő: folyton beszél, másokat szórakoztat, nem bír csendben maradni. 
 

33. 
Kétkedő: bizonytalan, nem hisz a sikerben. 
Szétszórt: nem képes rendet tartani az életében. 
Hatalmaskodó: mindenben és mindenkit irányítani akar, szeret parancsolgatni. 
Levert: általában kedvetlen, lehangolt. 
 

34. 
Következetlen: tévedésekre, ellentmondásokra hajlamos, tettei és érzelmei nélkülözik a logikát. 
Befelé forduló: magának való, érdeklődése és gondolatai befelé irányulnak. 
Intoleráns: nem képes elfogadni mások nézeteit, véleményét vagy viselkedését. 
Közönyös: a legtöbb dolog teljesen hidegen hagyja. 
 

35. 
Rendetlen: állandó zűrzavarban él, nem találja a holmiját. 
Szeszélyes: általában nem mutat heves érzelmeket, de könnyedén mélabúba süpped, főleg 

olyankor, ha nem méltányolják. 
Motyogó: a foga között szűri a szót, de azt is csak akkor, ha nagyon noszogatják. Nem bajlódik az 

érthető beszéddel. 
Manipulatív: alattomos vagy fondorlatos módon igyekszik a helyzetet a maga javára fordítani, 

mindig talál számára kedvező megoldást. 
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36. 
Lassú: nem fárasztja magát gyors cselekvéssel vagy gondolkodással. 
Makacs: eltökélten véghez viszi a saját elhatározását, hajthatatlan, nem könnyű meggyőzni. 
Feltűnősködő: állandóan a figyelem, az érdeklődés középpontjában akar lenni. 
Hitetlenkedő: nem hisz senkinek, mindig az indítékot keresi a szavak mögött. 
 

37. 
Magának való: sokat szeret egyedül lenni, hajlamos kerülni az embereket. 
Rátarti: siet hangoztatni, hogy igaza van, vagy a kezében tartja az irányítást. 
Lusta: minden munkát vagy tevékenységet aszerint ítél meg, hogy mennyi fáradságába kerül. 
Hangoskodó: mindenkit túlharsog. 
 

38. 
Tunya: nehezen mozdul, noszogatásra van szüksége. 
Gyanakvó: hajlamos gyanakvással vagy bizalmatlankodva fogadni a személyeket vagy 

gondolatokat. 
Indulatos: türelmetlensége miatt hamar haragra gerjed, és szabad folyást enged érzelmeinek, ha 

mások nem elég gyorsak, vagy nem tesznek eleget a kéréseinek. 
Szórakozott: nem tud összpontosítani, csapongó. 
 

39. 
Bosszúálló: tudatosan vagy más módon haragot táplál magában, és megbünteti a vétkeseket, 

többnyire kifinomult módon, barátsága vagy szeretete megvonásával. 
Nyughatatlan: állandóan újfajta tevékenységet keres, mert egy dologban nem sokáig lel élvezetet. 
Húzódozó: kelletlenül vagy nagy küzdelem árán lehet bevonni bármibe. 
Kapkodó: hirtelen cselekszik, nem gondolja át a dolgokat (többnyire türelmetlensége folytán). 
 

40. 
Megalkuvó: az összetűzéseket elkerülendő, gyakran akkor is feladja álláspontját, ha igaza van. 
Gáncsoskodó: folyton bírálgat, ítélkezik mások fölött, gyakorta elmarasztalóan. 
Körmönfont: fondorlatos, mindig talál megoldást, hogy célhoz érjen. 
Állhatatlan: gyerekesen rövid távú figyelem jellemzi, folytonos változatosság híján hamar elunja 

magát. 
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