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Meghatározások 

 

KIFEJEZÉS VAGY SZÓ  JELENTÉS  
Megnyerő           Kellemes és könnyen beszélget másokkal  
Méltányló           Bámulatot, elismerést vagy hálát mutat  
Érthetõen beszél           Világosan tud beszélni és kifejezni magát  
Szavahihető           Hisznek neki vagy bíznak benne  
Elégedettséget nyer vagy okoz          Megelégedettséget és biztonságot sugároz  
Higgadt           Izgatottság nélküli, nyugodt  
Régimódi           Régi felfogáshoz vagy intézményekhez ragaszkodó  
Kitartó           Eltökélt vagy kitartó  
Szilárd          Megingathatatlan, különösen megpróbaltatás esetén  
Megbízható           Bizalomra méltó  
Ragaszkodó          Teljes mértékben odaadó egy ügy, szolgálat vagy egyén    

         érdekében  
Könnyen befolyásolható          Könnyen változó  
Könnyű a kedvébe járni          Könnyen kielégíthető  
Könnyed másokkal          Nem erőszakos vagy követelőző másokkal szemben  
Kedveli a megszokottat          Szívesen veszi, ha dolgok változatlanul maradnak  
Vállakozó szellemű          Önálló és kész kipróbálni új dolgokat 
Szórakoztató          Mulatságos 
Kifejező          Könnyen érthető  
Extrovertált          Az érdekli főleg, ami rajta kívül van  
Hisz másokban          Bizalommal van mások iránt  
Lojális          Lojális  
Bátor          Félelmet nem ismerő  
Harcos szellemű           Tele energiával és bátorsággal  
Rugalmas           Meg tud változni  
Beszédes           Tud könnyedén és simán beszélgetni  
Szabályokat követő          Könnyen elfogadja a hivatali feljebbvaló tekintélyét  
Felszabadult  és könnyed           Ceremónia nélküli és közvetlen 
Tele lelkesedéssel          Tele energiával, buzgalommal, lendülettel  
Jóindulatú           Barátságos és kedves  
Adakozó          Segít vagy közreműkodik másokkal  
Szabályokat jól követő           Az, aki azt csinálja, amit mondanak neki  
Jó humor érzékű          Jó természetű, vidám  
Hálás           Értékel másokat, lekötelezve érzi magát 
Boldog          Örömteli, vidám  
Egyénieskedő           Olyan, aki az életét a saját akarata alapján éli  
Befolyásol másokat           Rávesz másokat, hogy valamit csináljanak  
Jószívű           Megértő és nyitott szemmel figyel másokat  
Vezető típus           Az, aki irányít másokat  
Népszerű          Olyan tulajdonságai vannak, amiket az emberek szeretnek  
Emberszeretõ          Vonzódik másokhoz  
Élénk           Éber és energikus 
Könnyen barátkozik          Megszeretteti magát az emberekkel  
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KIFEJEZÉS VAGY SZÓ  JELENTÉS  

Elér eredményt            Meg tud változtatni vagy sikeres a dolgok tökéletesítésében  
Barátkozni tudó            Barátságos lesz másokkal szemben  
Módszeres           Rendszeres, folyamatot vagy szokást követõ 
Barátkozó             Könnyen kijön emberekkel  
Tettre késztet másokat           Képes másokat ösztönözni és serkenteni  
Szabály tisztelõ            Azt csinálja, amit mondanak  
Alkalmat jól kihasználó            Az aki kihasznál egy kedvezo eseményt / időt  
Tökéletesre törő            Úgy látja, hogy ami nem tökéletes az nem elfogadható  
Tettek embere           Az aki tesz vagy vállalkozik tettre  
Kiváló személyiség            Szokatalan társadalmi szokásokkal megáldott személy  
Tele van energiával            Sok belső hajtóereje és energiája van, hogy tegyen valamit  
Harcra kész            Kész harcolni, hogy nyerjen  
Akalmazkodó            Könnyen befolyásolható, engedékeny  
Kiszámítható            Előre látható viselkedés  
Eredményekre törő            Erőszakos, hogy elérjen valamit  
Nyomást gyakorló           Sürgősség érzését kelti önmagában és másokban 
Eltökélt           Hajthatatlan, elszánt   
Megbízható            Képes arra, hogy mások bizalmát elnyerje  
Pihent           Békességben van  
Első a biztonság           Védekezik sikertelenség, törés vagy baleset ellen  
Társaságba jól beleilleszkedik           Jój kijön másokkal  
Lenyűgőző            Lenyűgőző hatású szónok  
Megingathatatlan           Szilárdan megalapozott, helyhez kötött  
Rettenthetetlen            Erős hitű és eltökélt  
Erős akaratú            Határozott 
Makacs           Megtagadja, hogy beadja a derekát  
Rendszeres           Módszerei, vagy tervei rendezettek  
Vállalja a vezetést           Vállalja a felelősséget  
Mértéktartó            Józan (nem szélsőséges) 
Állhatatos             Kitart egy feladat vagy ötlet mellett  
Hálatelt            Nagyon elégedett  
Alapos            Körültekintő részleteket illetően 
Megrögzött            Határozott, biztos, szilárd jellemű  
Érzés nélküli            Nem valószínű, hogy érzelmeit kimutatja  
Nyugodt tempójú             Nem rohanó  
Nyugodt            Nyugodt,  különösen balszerencse esetén  
Kalandvágyó            Merész, hajlamos kockázatok vevésére  
Nagyravágyó            Az aki rangot, pénzt, hírnevet vagy hatalmat akar  
Elővigyázatos            Óvatos, hogy idejében észrevegye és elkerülje a veszedelmet 
Győzni akaró            Sikert akar elérni  
Segítőkész            Kész arra, hogy segítséget nyújtson  
Enged másoknak            Megadja magát másoknak  
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