
          Kíváncsiság
Nagyon érdekesnek találod a világot. Nyitott vagy a világra és fel akarod fedezni azt. Sokfelé mutatsz 
érdeklődést. Rugalmas vagy. Kíváncsian várod, mit tartogat számodra a jövő, a holnap, a következő 
időszak. Alig várod, hogy elkezdhesd megvalósítani a terveidet.

          Kreativitás Mindig elő tudsz állni újabb és újabb ötletekkel. Szeretsz új módszereket kitalálni feladataid elvégzéséhez. 
Nagy képzelőerőd van, kreatív vagy a problémamegoldásban.

          Nyitott gondolkodásmód Hajlamos vagy a dolgok alapos átgondolására, minél több oldalról való átvizsgálására, ezért nem hozol 
elhamarkodott döntéseket. Csak akkor döntesz, ha minden körülményt ismersz.

          A tanulás szeretete Igyekszel új ismereteket szerezni, és kedveled azokat a helyezeteket, ahol a tanulás lehetséges. Élvezed, ha új 
készségeket, ismereteket sajátíthatsz el.

          Perspektíva, bölcsesség Az emberek úgy tartják, a korodhoz képest sokkal bölcsebb vagy. Szívesen fordulnak hozzád tanácsért. 
Több szempontból szemléled a történéseket, helyzeteket, gondolatokat.

          Hősiesség
Felszólalsz egy-egy népszerűtlen elképzelés mellett, vagy tiltakozol az igazságtalanság ellen, és kitartasz 
saját értékrended mellett. Félelmeiddel szembenézel, képes vagy olyan dolgot megcsinálni, amit korábban 
azért nem tettél meg, mert féltél tőle.

          Kitartás Feladataidat sohasem hagyod félbe, többnyire befejezed, amit elkezdtél, még akkor is, ha nehézségekbe üt-
közöl. A felmerülő akadályok ellenére is kitartasz. Az elérhetetlen célokhoz nem ragaszkodsz kényszeresen.

          Őszinteség Őszintén és nyíltan felvállalod magadat, a szándékaidat, az elköteleződéseidet. Felelősséget vállalsz az érzé-
seidért, gondolataidért, éppen ezért hiteles vagy.

          Vitalitás Tele vagy energiával, lendülettel, „testestől-lelkestől” beleveted magad a feladataidba. Ébredéskor lelkesen 
várod, hogy a mai nap milyen új lehetőségeket hoz majd.

          Szeretet Sokra értékeled a közeli és mély kapcsolatokat. Szereted boldoggá tenni az embereket. Akiket szeretsz, 
viszont szeretnek. Képes vagy kimutatni és elfogadni a szeretetet.

          Kedvesség A kedvesség lényege a másik ember értékességének elismerése. Szeretsz törődni másokkal, és önzetlenül 
segíteni másokon. Az elmúlt időszakban előfordult, hogy önként segítettél egy embertársadnak.

          Társas intelligencia Képes vagy könnyen beilleszkedni különböző társasági szituációkba, és képes vagy az elvárásoknak megfe-
lelősen viselkedni.

          Csapatmunka Élvezed, ha egy csapat tagja lehetsz. Segíted a csapat együttműködését és szívvel-lélekkel dolgozol a csoport 
sikeréért.

          Vezetői képesség Jó érzéked van különféle csoporttevékenységek megszervezéséhez, lebonyolításához. Segítesz új embereknek 
beilleszkedni a csoportba. Mindenkit egyformán kezelsz. Barátaid szerint emberséges, igazságos vezető vagy.

          Méltányosság
Minden embert egyenlőként kezelsz, tekintet nélkül arra, hogy ki ő. Nem engeded, hogy a személyes érzé-
seid eltorzítsák a másokkal kapcsolatos döntéseidet. Arra törekszik, hogy találj egy-egy elismerésre méltó 
dolgot azokban is, akiket nem kedvelsz. Mások jóllétét ugyanolyan fontosnak tartod, mint a magadét.

          Megbocsátás Képes vagy megbocsátani azoknak, akik ártottak neked, nem akarsz elégtételt venni. A könyörületesség 
vezérel.

          Szerénység
Inkább a háttérben maradsz, nem keresed a feltűnést. Képes vagy az elismerést átengedni másoknak, mivel 
nem a személyes sikereid a legfontosabbak a számodra. Olyan vagy, mint bárki más, nem tekinted magad 
különlegesebbnek másoknál. Elismered, ha egy ismerősöd valamit jobban csinál, mint te.

          Körültekintés, óvatosság
Kerülöd az olyan tevékenységeket, amelyek veszélyesek lehetnek a testi épségedre. Rövid távú előnyökért 
nem vállalsz el olyasmit, ami hosszú távon hátránnyal járna. Távol tartod magad a rossz dolgoktól. Akkor 
kezdesz bele valamibe, ha biztos vagy a dolgodban.

          Önkontroll Fegyelmezett ember vagy. Képes vagy késleltetni vágyaidat, visszafogni indulataidat, uralkodni tudsz az 
érzéseiden, ha valami rossz történik veled, és képes vagy megőrizni a jókedved nehéz helyzetekben is.

           A szépség és kiválóság 
értékelése

Fontos számodra, hogy az a világ, amiben élsz, szép legyen. Nagyon megérint, ha valami szép dolgot látsz. 
Képes vagy észrevenni, megtalálni és örömödet lelni a téged körülvevő dolgokban, akár a természetben, 
tudományban, művészetekben, vagy a mindennapi életben.

          Hála Kifejezed a háládat, köszönetet mondasz még az apró örömökért is, amelyeket könnyedén észreveszel. 
Tudod, hogy a veled történő jó dolgok nem maguktól értetődőek.

          Optimizmus Képes vagy a dolgok naposabb oldalát nézni. Bízol abban, hogy a jövőben valami jó dolog történik veled, 
célokat fogalmazol meg, terveket készítesz és ennek megfelelően cselekszel.

          Spiritualitás/vallásosság A spiritualitás, a lelki élet fontos számodra. A hited még a nehéz időkben sem hagy cserben.

          Humor Jó a humorérzéked, amit nehéz, stresszes helyzetekben sem veszítesz el. Igyekszel némi humort vinni abba, 
amit csinálsz. Szívesen nevettetsz meg másokat.
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Fontos számodra, hogy az a világ, amiben élsz, szép legyen. Nagyon megérint, ha valami szép dolgot látsz. 
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