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Energikus, dinamikus, ambíciózus, extravertált személyiség. Bátran mozog a társas térben, 
képességeit, tehetségét társas környezetben tudja igazán hatékonyan kibontakoztatni. 
Magabiztos, határozott, jó fellépésű, ad a külsőségekre, esztétikai érzéke fejlett. Kedves 
odafordulással, figyelmességgel közelít, tapintatos, nem tolakodó, szociális hatásköre mégis 
széles, és aktívan, kezdeményezően elébe képes menni a kapcsolatoknak, de megfelelő 
kontrollal, óvatos bizalmatlansággal és távolságtartással védi önmagát és a társas kapcsolatot 
is. A védelem egyrészt annak szól, hogy lelkesedése nem ragadja el, másrészt arra is ügyel, 
hogy a kapcsolatot feleslegesen ne terhelje meg. 

Igényes önmagával és környezetével szemben is, ugyanakkor társas térben való mozgását 
céltudatosan, jól kontrolláltan, kultúrált formában, szociokonform módon, hatékonyan, 
személyes sikere érdekében képes irányítani. Ügyesen egyensúlyt tud teremteni autonómia és 
heteronómia között, csakúgy, mint én és a külvilág, múlt és jövő között. Gondolati, cselekvési 
és érzelmi önállóság jellemzi.  

A vezető, irányító szerepet, ha szükséges vállalja, és lelkiismeretesen, felelősséggel eleget tesz 
a vele szemben támasztott követelményeknek, de társas környezetére gyakorolt befolyásoló, 
irányító hatását elsődlegesen intellektuális síkon fejti ki igazán hatékonyan és szívesen. 
Sikerét, önérvényesítési, önmegvalósítási törekvéseinek realizálását is intellektuális 
tevékenységének eredményességével méri. Nagyon magas a saját magának felállított mércéje, 
ezért önmagával nem mindig elégedett. Annak ellenére, hogy megnyilvánulását kifejezési 
kényszer is hajtja, ezért szívesen és jól kommunikál közösségben és hallgatóság előtt is 
szívesen szerepel, ezzel együtt képes differenciáltan, visszafogottan, toleránsan és kultúráltan 
viselkedni. Saját tevékenysége feletti kontrollját folyamatosan érvényesítve, lelkesedését, 
lendületét képes környezetének is átadni. Intuíciója, fejlett pszichológiai érzéke és empátiás 
készsége segíti abban, hogy emberekkel jól tudjon együttműködni, problémáikra nyitott 
legyen és segítsen másokon. 

Gyors felfogás, eleven, világos, rugalmas és kreatív gondolkodásmód, nyitottság, élénk 
tudásvágy, fogékonyság, sokoldalúság, fejlett intellektus jellemzi. Sikerre, intellektuális 
tevékenységre, és üzleti eredményességre is jól motivált. Idővel, energiával és anyaggal jól 
tud gazdálkodni, jól tud bánni, határozottan, felelősen képes döntést hozni. Tevékenységére, 
munkamódjára a tervszerűség, a céltudatosság, az előrelátás, a körültekintő odafigyelés, jól 
szervezettség, az akarati összpontosítás, a jól kontrolláltság és a kitartás jellemző. Jó a 
megfigyelő, lényeglátó, helyzetfelismerő és elemző képessége, jól tud kombinálni, 
absztrahálni, következtetést levonni, és a dolgokat újfajta összefüggésben is látni.  

Fejlett ítélőképesség és stabil értékrendszer, fejlett, integrált személyiségstruktúra, sikeres 
életutat biztosító, jól kontrollált, szabályozott önérvényesítési, önmegvalósítási igény jellemzi. 
Reális önismerete és önértéktudata segíti abban, hogy célját – saját kompetenciáit és a külső 
tényezőket helyesen felmérve – megvalósítható, hasznos, a társas környezetét is segítő, reális, 
de igényes célokat tűzzön ki magának. Magas a teljesítményszintje, energiáival jól 
gazdálkodva nagy a munkabírása, de azért, hogy a lendülete, a lelkesedése ne sodorja el 
magával, a kontrollfunkciói erőteljesen, időnként talán túlzott formában is működnek, de 
személyiségének egyensúlyát, biztonsági igényének kielégítését ez a dinamika biztosítja, 
szolgálja.  
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