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ESTJ — O Supervisor
Você vive em um mundo de fatos e de necessidades concretas. Sua cabeça está no presente, com sua
mente analisando constantemente seu ambiente pessoal para garantir que tudo esteja funcionando
bem e de uma maneira sistemática. Você honra as tradições e as leis, e tem uma clara noção de suas
normas e crenças. O negócio é que você espera o mesmo dos outros, e acaba não tendo paciência
nem compreendendo as pessoas que não valorizam esses seus sistemas. Valorizando competência e
eficiência, você gosta de ver resultados rápidos para seus esforços.
Você é uma pessoa que gosta muito de assumir o comando das coisas, e é muito bom nisso. Com
uma visão tão clara da maneira como as coisas deveriam funcionar, você assume cargos de liderança
com naturalidade, usando de toda a sua autoconfiança e agressividade. Assim, você é uma pessoa
extremamente talentosa em desenvolver sistemas e planos de ação, e capaz de ver que passos são
necessários para se cumprir uma tarefa. Você também pode ser muito rígido e crítico com as pessoas,
pois possui valores tão fortes, acarretando numa tendência a se expressar sem reservas (sem “papas
na língua”) se você vir que alguém não está se comportando ou produzindo à altura dos seus
critérios. O lado bom disso é que pelo menos suas críticas são fáceis de entender, pois você vai direto
ao assunto, fazendo comentários sempre muito honestos.
É importante ressaltar aqui que pessoas como você são os típicos cidadãos-modelo, os pilares da
comunidade, pois você encara seus compromissos com seriedade, seguindo suas próprias normas de
cidadania com rigor. Ao mesmo tempo, você é uma pessoa que tem prazer em lidar com outros e em
se divertir, podendo ser bastante animada e divertida em eventos sociais—especialmente em
atividades voltadas à família, à comunidade, ou ao trabalho.
Gostaríamos de avisar que você também precisa tomar um pouquinho de cuidado com sua tendência
a ser rígido (duro) demais com as pessoas, e a ser detalhista ao extremo quando você está focado em
algo. Como você põe tanto peso em suas próprias opiniões e crenças, é importante que você aprenda
a valorizar mais as maneiras com que outras pessoas veem essas coisas — você pode acabar
aprendendo algo novo. E se você não der atenção ao seu lado sentimental, você pode também ter
dificuldades, como a de não conseguir preencher as necessidades de intimidade das pessoas à sua
volta, e, sem querer, acabar por magoá-las, fazendo com que se distanciem se você insistir em aplicar
uma razão lógica a situações que reclamam a existência de uma sensibilidade emocional maior.
Vamos falar de estresse agora: quando abatido por uma situação estressante, você acaba
frequentemente se sentindo isolado das outras pessoas; sente-se como se você não fosse
compreendido e valorizado o suficiente; como se as pessoas vissem seus esforços como nada mais
que sua obrigação. Apesar de que normalmente você é bastante falante e não tem problemas para se
expressar, sob estresse você pode ter dificuldades em transformar seus sentimentos em palavras, e,
assim, em comunicá-los às outras pessoas.
Valorizando segurança e ordem social acima de tudo, você se sente obrigado a fazer tudo o que
puder para melhorar e promover esses fatores: você corta sua própria grama, vota, participa das
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reuniões de escola do seu filho e da associação do bairro, e geralmente faz o que puder para
promover a segurança pessoal e social sua e de sua família.
Como você também é uma pessoa muito esforçada, geralmente faz tudo o que acha que deve ser
feito no seu trabalho, casamento e comunidade, gastando uma boa quantidade de energia nisso.
Você é uma pessoa consciente, prática, realista, e confiável. Mas cuidado: ao mesmo tempo que você
é muito responsável no cumprimento dos seus deveres para atingir e para defender suas metas e
causas, você pode acabar tendo dificuldade de conseguir reconhecer ou valorizar a importância de
qualquer meta que esteja além das que você já estabeleceu como práticas. Tente manter a mente
um pouco mais aberta para reconhecer a importância prática dessas tarefas, e mais cedo ou mais
tarde você acabará se surpreendendo pelo aumento de clareza e de segurança que isso trará para
sua vida.

O que significa sucesso para um ESTJ?
Pessoas com o tipo de personalidade ESTJ têm um alto valor para a ordem social e estrutura. Ao
longo de sua vida, o ESTJ desenvolve um conjunto de padrões de julgamento que eles usam para
ordenar eventos e impressões que existem no mundo. Estas normas são princípios essencialmente
sociais. O ESTJ acredita fortemente em seus princípios, e fortemente desaprova qualquer violação. O
ESTJ acredita que os seus princípios definem o comportamento adequado e atitudes e, portanto,
devem ser seguidos incondicionalmente. Assim como eles, naturalmente, criar regras, e, portanto,
são líderes naturais, ESTJs também acreditam em seguir as regras sociais existentes. Eles muitas
vezes levam, mas pode seguir facilmente se confiar na autoridade do sistema que está seguindo. O
ESTJ pode ser bastante dura sobre a violação de um princípio. É mais importante para o ESTJ que o
princípio é honrado do que eles consideram a posição ou sentimentos da pessoa que transgrediu
contra o princípio. Sua dureza da forma pode prejudicar as relações pessoais, até que o ESTJ
incorpora os padrões de comportamento nas relações pessoais em seu sistema de regras sociais. O
ESTJ realmente gosta de estar perto de outras pessoas, e quer promover relações tradicionais. Um
ESTJ pode sentir-se bem sucedida, se eles são capazes de viver as suas vidas dentro do seu sistema
definido de princípios, mas o sucesso verdadeiro e duradouro virá da capacidade de criar e manter
bons princípios e duradoura, e, assim, para resolver todas as situações em sua vida de forma
adequada e consistente.
Permitir que seus pontos fortes ESTJ a florescer
Como um ESTJ, você tem dons que são específicos para seu tipo de personalidade que não são os
pontos fortes naturais para outros tipos. Ao reconhecer seus dons especiais e incentivar o seu
crescimento e desenvolvimento, você vai ver mais facilmente o seu lugar no mundo, e ser mais
satisfeito com seu papel.
Quase todos os ESTJs reconhecerá as seguintes características em si mesmas. Eles deveriam abraçar e
nutrir esses pontos fortes:
Eles acreditam firmemente em cumprir o seu dever, e executar a partir de um senso de dever, em vez
de uma expectativa de receber algo em troca.
Eles costumam ter uma boa memória.
Eles são líderes naturais.
Eles são geralmente bons estrategistas e “jogo” dos jogadores.
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Eles são geralmente de trabalho cumpridor da lei e duro.
Eles são leais – a sua família, amigos, país, etc
ESTJs que desenvolveram suas Sensoriamento Introverted na medida em que eles usam
regularmente as suas enormes lojas internas de dados ao formar seus princípios para o
comportamento apreciar estes presentes especiais:
Eles entendem e criar princípios eficazes e justas que são incondicional, e, assim fazendo, eles
realizam um grande serviço social.
Eles podem fazer excelentes juízes e dos Políticos.
Eles vivem suas vidas de uma maneira altamente ético e moral.
Eles são grandes estrategistas, e pode fazer grandes comandantes militares.
Eles são capazes de criar sistemas de comportamento para satisfazer todas as necessidades que
encontramos na vida. Desta forma, eles estão satisfeitos porque o seu mundo é organizado de uma
forma centrada no princípio de que é eficaz e duradouro.
Potenciais áreas problemáticas
Com qualquer dom da força, existe uma fraqueza associado. Sem “bad”, não haveria “bom”. Sem
“difícil”, não haveria “fácil”. Nós valorizamos os nossos pontos fortes, mas muitas vezes amaldiçoar e
ignorar nossas fraquezas. Para crescer como pessoa e conseguir o que quer da vida, devemos não só
capitalizar sobre os nossos pontos fortes, mas também enfrentar os nossos pontos fracos e lidar com
eles. Isso significa tomar um olhar duro em áreas de nosso tipo de personalidade de problemas
potenciais.
A maioria das características mais fracos que são encontrados no ESTJs são devidos a pensamento
extrovertido assumir a personalidade na medida em que as outras funções funcionam apenas a servir
agenda do pensamento extrovertido. Em tais casos, uma ESTJ pode mostrar algumas ou todas as
seguintes deficiências em graus variados:
Pode desconhecer ou indiferente de como eles se deparam com os outros.
Pode deliberadamente intimidar as pessoas a se comportar de certa forma (com a justificativa de que
eles estão aplicando um princípio.)
Pode rapidamente descartar a entrada de outros, sem realmente considerá-la.
Pode ter dificuldades em comunicar seus pensamentos e sentimentos para os outros.
Talvez têm dificuldade em compreender a importância de considerar os sentimentos das pessoas, e
tentando satisfazer as suas necessidades emocionais.
Pode guardar rancor, e as pessoas têm dificuldade em perdoar.
Podem ter um temperamento forte e rápido.
Pode ser altamente controladora em relação aos outros.
Pode ser incapaz de dar valor à vida individual.
Pode ser incapaz de ver o impacto a longo prazo de seu comportamento.
Explicação dos Problemas
Quase todas as características problemáticos descritos acima podem ser atribuídas ao problema
comum de ultrapassagens pensamento extrovertido da personalidade ESTJ ao ponto em que todas as
funções de personalidade outros existem apenas para servir as necessidades que pensa. A
personalidade saudável e bem sucedida precisa ter um bom equilíbrio entre as suas funções
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dominantes e auxiliares. Para um ESTJ, pensamento extrovertido dominante precisa ser bem
suportado pela função de auxiliar de Sensoriamento introvertido. Se Sensoriamento Introverted só
existe para apoiar a agenda de pensamento extrovertido, então nem função é viver de acordo com
seu potencial, e o ESTJ assunto não está atingindo o seu potencial em seu trabalho ou suas relações
pessoais.
No caso de Sensoriamento auxiliares é subutilizada, o ESTJ viverá inteiramente dentro dos limites de
seus princípios existentes. Eles vão segurar o seu próprio conjunto de princípios como uma
representação inalienável da coisa certa a fazer, e aplicar tudo o que encontramos na vida a este
sistema princípio. Se eles percebem um comportamento que não se encaixa em seu conjunto de
princípios, eles vão julgá-lo sem piedade e desligar qualquer visão alternativa da violação. Em sendo
assim vinculado ao seu processo de pensamento extrovertido, eles perdem a capacidade de
realmente considerar a informação recebida, e, portanto, perdem a capacidade de criar sinergias
com outras pessoas e resolver problemas de forma eficaz. Talvez o mais importante, o ESTJ perde a
capacidade de se conectar com seu próprio ser. Eles se tornam fora de contato com suas próprias
necessidades pessoais, e dissociada da sua auto-core. O efeito líquido desses acontecimentos é um
líder ESTJ que espera a adesão absoluta às demandas seus; que não tem a capacidade de ver de longa
distância implicações associadas a essas demandas, que não está disposto a considerar soluções
alternativas ou planos, e que está dissociada quaisquer prioridades pessoais ou sistema de valores.
Tal líder é improvável que seja eficaz e bem sucedida em seu trabalho ou vida pessoal, embora
provavelmente não estão cientes das razões para os seus problemas.
É bastante comum as pessoas para permitir a sua função dominante para anular a sua personalidade.
No caso do pensador extrovertido, permitindo Pensar a dominar sem contrapeso pode ter grande
impacto sobre as interações sociais do ESTJ. ESTJs Feminino pode ser visto como arrogante,
controlando, ou masculino, e não podem ser tão facilmente aceito pelos padrões sociais. Isso pode
causar baixa autoestima no ESTJ feminino. ESTJs machos são um pouco piores, porque os
estereótipos sociais podem incentivá-los que eles têm direito a ser dominadora. Eles podem não ter
interesse em crescer além de sua visão limitada.
Pensamento extrovertido é uma função que cria personalidade estrutura, identificando e aderindo a
princípios lógicos. É uma forma social de julgamento, na medida em que é definido pelo mundo
exterior, ao invés de um sentimento interior de certo e errado. A verdadeira força do pensamento
extrovertido é a sua natureza altamente ético. Não se dominadas por apelos individuais – que
acredita sinceramente no mérito do Princípio. Se o princípio existe, então ele deve ser seguido. Uma
vez que o tipo pensamento extrovertido identificou a princípio, é o seu negócio para fazer valer esse
princípio. O pensador extrovertido não espera nada de volta para viver por esse princípio. Ele espera
que o princípio deve ser respeitado, sem condição. Em outras palavras, o ESTJ acredita que você deve
fazer o que é certo porque é o que é certo, ao invés de fazer o que é certo, porque você quer algo em
troca. Neste sentido ideal, o julgamento pensamento extrovertido é a pedra angular de leis e
sistemas jurídicos. Pensamento extrovertido tem muito a oferecer a nossa sociedade, no seu purety
da intenção.
Sensoriamento introvertidas, a função de auxiliar do ESTJ, é o instrumento de observação de dados e
armazená-lo para referência futura. Sensoriamento introvertidos é capaz de analisar e armazenar
grandes quantidades de dados. Quando esses dados é alimentado na função do pensamento
dominante, a personalidade usa dados reais para formar princípios e aplicar estrutura sobre o
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mundo. No caso em que o ESTJ tem uma função do pensamento excessivamente-dominante, a
importância da função auxiliar Sensing é reduzida. Os dados não podem ser vistos fora de seu
contexto dentro de um princípio. O ESTJ não será capaz de ver além do fato de que um princípio foi
violado. Eles não serão capazes de ver os dados objetivamente.
Soluções
Um ESTJ que está interessado em entrar em seu próprio potencial deve conscientemente tentar
suspender o julgamento até que todos os fatos são conhecidos. Um ESTJ eficaz não tem medo de
redefinir princípios quando a informação não pode ser entendida ou tratadas de forma eficaz dentro
de seus sistemas conhecidos. Praticar esse tipo de comportamento vai ajudar sensação introvertida
auxiliar a florescer, e, assim, permitir que toda a personalidade para se tornar uma força mais eficaz e
positiva.
Por exemplo, um amigo ESTJ recentemente me contou que ele estava convencido de que a senhora
sua mãe limpeza era um vigarista. Eu perguntei por que ele pensava assim, e ele disse “porque ela
tem dinheiro e não faz absolutamente nada.” Aparentemente a casa não estava sendo limpo para
seus padrões. Ele acreditava que a faxineira foi pago para fazer um determinado trabalho, e ele
esperava que iria ser concluída a um certo padrão para uma determinada taxa. Este foi o seu
princípio. Ela violou esse princípio por não fazer o trabalho bem o suficiente. O fato de que ela pegou
o dinheiro para um trabalho que ela não fez foi nada menos do que o comportamento criminoso para
ele. Quando lhe perguntei se a senhora da limpeza tinham sido dadas instruções sobre o que
especificamente para limpar, ele disse que não sabia, mas que ela era uma senhora da limpeza que
ela deve saber o que fazer (outro princípio.) Logo descobrimos que o faxineira foi pago cerca de
metade da taxa indo para seu trabalho. Quando eu explorei essa situação um pouco mais (de
preocupação para a mãe do meu amigo) eu descobri que a faxineira tinha orientação quase nenhuma
sobre o que limpar, mas que ela estava ocupada o tempo todo que ela contratou, e que ela talvez
não fosse o mais limpo de limpeza das senhoras. Quando ela foi dada mais sentido, ela se apresentou
a um melhor padrão. Minha afirmação de que a senhora da limpeza mantidos ocupados o tempo
todo que ela foi contratada foi categoricamente rejeitada pelo meu amigo ESTJ. Ele não consideraria
esse pedaço de informação, nem que ele iria considerar o fato de que ela foi paga muito menos do
que a taxa normal para as senhoras da limpeza. Dentro de seu sistema de princípio, ela era um
vigarista, e ele não considerou dados que possam oferecer uma explicação alternativa.
Em vez de simplesmente rejeitando a nova informação que se tornou disponível, amigo ESTJ poderia
ter alterado seus princípios ligeiramente para permitir que as diferenças nas capacidades pessoais e
resultados entre os indivíduos, e para permitir o fato de que a limpeza senhora ficando uma menor
taxa de pagamento foram compensados a baixa qualidade de serviço em algum nível. Usando os
novos dados (disponibilizado pela Sensoriamento Introverted) para ajustar e redefinir seus princípios
lhe permitiria criar um sistema mais eficaz de princípios que seriam capazes de lidar com desafios
semelhantes no futuro.
Em geral, o desenvolvimento de Sensoriamento Introverted é a chave do ESTJ para otimizar a eficácia
e a resiliência de seus princípios. Também irá melhorar o seu equilíbrio geral do caráter e, portanto,
abrir a porta para o crescimento dentro de outros aspectos de sua psique.
Vivendo felizes em nosso mundo como um ESTJ
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Alguns têm dificuldade ESTJs encaixe em nossa sociedade. Seus problemas estão frequentemente
associados a ser controlar os outros, com expectativas irracionais para os outros “comportamentos,
deixando de considerar as necessidades dos outros e ideias, e geralmente vem através de muita
força. Esses problemas decorrem fundamentalmente da ESTJ hábito comum de usar pensamento
extrovertido em um modo em que rápida e automaticamente aplica princípios existentes contra o
mundo externo, ao invés de tomar o tempo para pesar seus dados internos contra os seus princípios
para o comportamento. ESTJs precisa ser capaz de usar sua loja rica de dados internos para alimentar
os seus princípios. Insistir na adesão a princípios firmes, ignorando a informação factual é uma
receita para problemas, como vimos com várias ditaduras ao longo da história. Para florescer de uma
forma saudável, o ESTJ tem de reconhecer a importância de suas lojas de dados internos, e precisa
usar todos os dados disponíveis para formar bons princípios. Para conseguir isso, o ESTJ precisa
reconhecer a importância da introversão, e desenvolver o uso de sua mais alta função introvertido,
Sensoriamento introvertido.
Sugestões específicas:
Tentar reunir todos os fatos disponíveis antes de julgar. Faça perguntas se necessário. Certifique-se
de que você está entendendo a ideia de que está sendo comunicado. Depois de entender a ideia,
descobrir como ele se encaixa em seu sistema princípio.
Esteja disposto a criar novos princípios e mudar princípios existentes com base em fatos novos.
Se você ficar com raiva, a pé. Quando você permitir que a raiva para controlar suas ações, você
perde, e muito possivelmente alguém perde também. Depois você tem lidado com a sua raiva e se
acalmou, continuar com o que estavam fazendo.
Tente identificar o tipo de personalidade de todos que você encontra com frequência em sua vida.
Lembre-se que intuitivos às vezes falam de uma forma indireta errante. Tente ter paciência com isso,
e lembre-se que todos têm algo a oferecer.
Lembre-se que você tem mais a aprender com essas pessoas que são muito diferentes de você. Eles
têm algo a oferecer a você, não importa o quão difícil pode ser para você ver em um primeiro
momento.

Dez regras para se viver para alcançar o sucesso ESTJ
Alimente seus pontos fortes! Você tem sido dada a grande capacidade de criar lógicas, princípios
éticos que transcendem a experiência pessoal. Permitir que esses princípios para ser tão bom como
eles podem ser por criá-los com a consideração de todos os dados disponíveis.
Encare suas fraquezas! Consulte os seus pontos fracos para o que são, e procurar superá-los.
Especialmente, resistir à tendência de julgar rápido demais, e lembre-se a importância de considerar
os sentimentos dos outros.
Discussão Através dos fatos ou anotá-las. Você precisa percorrer os fatos, a fim de definir princípios
bons para se viver. Verbalizá-los ou colocá-los no papel pode ser uma ferramenta valiosa para você.
Pegue em tudo. Não descarte ideias prematuramente porque você acha que já sabe a resposta.
Procure primeiro compreender e depois ser compreendido.
Quando você fica com raiva, você perde. Sua paixão por seus princípios é admirável, mas torna-se
destrutivo quando você cair na “armadilha da raiva.” Lembre-se que a raiva é destrutiva para as
relações pessoais, e pode ser extremamente doloroso para outros. Trabalhe com sua raiva antes de
lançá-las contra os outros. Desentendimentos e desilusões, só pode ser manuseado eficientemente,
de forma não pessoal e desapaixonada.
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Seja você mesmo em relacionamentos não espere-se para ser um “melosas” ou pessoa
“aconchegante”. Perceba que seus títulos mais ardentes começar com a cabeça, ao invés do coração.
Você espera que suas ações falem por si mesmos aos seus entes queridos. Isto pode não ser
suficiente para alguns. Esteja ciente das necessidades emocionais dos outros, e expressar o seu
verdadeiro amor e respeito por eles, em termos que são reais para você. Seja você mesmo.
Seja responsável por si mesmo. Não culpe os problemas em sua vida de outras pessoas. Olhe para
dentro de soluções. Ninguém tem mais controle sobre sua vida que você tem.
Seja humilde. Julgue a si mesmo, pelo menos, tão duramente como você julga os outros.
Resista ao impulso de controlar os outros. Você não pode forçar os outros a aderir aos seus modos de
pensar. Você pode pensar que você sabe o que é melhor para os outros, mas você realmente só sabe
a melhor maneira de agir de acordo com as suas ideias do que é certo. Assim como você tem direito a
viver como achar melhor, eles também são. Em vez de julgar e controlar os outros, se concentrar no
seu julgamento para criar melhores princípios imparciais.
Passe algum tempo sozinho. Incentivar o desenvolvimento de seu lado introvertido. Você encontrará
muitos benefícios tangíveis para se tornar uma pessoa mais bem arredondado.
Fonte: personalitypage.com
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ESFJ — O Provedor
Você é uma pessoa que não só gosta de estar em contato com outras pessoas, mas adora, e se
interessa de maneira calorosa pelo bem-estar delas. Você “quer” gostar das pessoas, e tem uma
capacidade única de fazer que essas pessoas te ofereçam o melhor delas mesmas. Você é
extremamente hábil em “ler” o sentimento dos outros, e em entender o ponto de vista deles. Seu
desejo de que todos gostem de você e que você seja agradável com todos, faz com que você seja
uma pessoa que dá muito apoio aos outros. As pessoas gostam de estar perto de você, pois você tem
esse dom especial de fazer as pessoas se sentirem bem sobre si mesmas.
Você encara suas responsabilidades com muita seriedade, e é extremamente confiável. Você valoriza
a segurança e a estabilidade, e é uma pessoa fortemente focada nos detalhes da vida. Você enxerga o
que precisa ser feito antes das outras pessoas, e faz o que for necessário pra garantir que essas
tarefas sejam cumpridas. Você gosta de trabalhar dessa maneira e, aliás, é extremamente habilidoso
em fazê-lo.
Você é uma pessoa calorosa e ativa, que precisa da aprovação dos outros para se sentir bem consigo
mesmo. Você se magoa em ver indiferença, e não compreende como pode haver pessoas que tratam
mal a outras. Você é uma pessoa que se dá bastante, e que obtém muito da sua satisfação pessoal
em ver alegria nas outras pessoas. Você quer ser apreciado e valorizado por quem você é, e pelo que
você faz pelos outros. Você é muito sensível às pessoas, e cuida delas através de maneiras práticas,
sem querer nada em troca.
Aliás, você se importa tanto com os outros, que às vezes tem dificuldade em ver ou em aceitar uma
difícil verdade sobre alguém com quem você se importa muito.
Com seu sentimento voltado para seu mundo exterior dominando sua personalidade, você se foca
naturalmente em “ler” o sentimento das pessoas. Você tem uma forte necessidade de que os outros
gostem de você, e de controlar as coisas. Você tem uma capacidade extremamente boa de “ler” os
sentimentos dos outros, e frequentemente muda sua própria maneira de ser para se tornar mais
agradável a quem quer que esteja junto a você naquele momento.
Seu sistema de valores é definido pelo mundo exterior. Você provavelmente tem muitas ideias já
bem formadas sobre a maneira que as coisas deveriam ser, e não tem vergonha em expressar sua
opinião. Por outro lado, seu sistema de valores e de moralidade é baseado no do mundo à sua volta,
e não num sistema interno, e propriamente seu. Dessa forma, você pode ter um forte código moral,
mas que é definido pela comunidade em que você vive, ao invés de que por fortes valores internos
que você defenda.
Se você teve o benefício de ter sido criado e de ter estado próximo a um forte sistema de valores que
é ético e cercado de verdadeiras boas ações, você com certeza será uma pessoa extremamente gentil
e generosa, daquelas que tira e dá a própria camisa sem pensar duas vezes. Nesse caso, a qualidade
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altruística de sua personalidade é genuína e pura. Porém, se você não teve essa vantagem de
desenvolver seus próprios valores em um ambiente com um sistema de valores que fosse bom e
ético, você pode acabar desenvolvendo valores um tanto questionáveis. Nesse outro caso, você
muito provavelmente acreditará na integridade distorcida desse seu sistema de valores. Como você
não tem compreensão interna desses seus valores para poder corrigi-los, você os comparará com os
da nossa sociedade, e com isso você poderá encontrar razões suficientes para conseguir justificar
qualquer tipo de transgressão moral que você quiser. Num caso como esse você poderia ser uma
pessoa realmente perigosa, pois o sentimento extrovertido lhe levaria a controlar e a manipular com
facilidade, enquanto a falta de intuição a preveniria de enxergar as consequências de longo prazo
para as suas ações. Infelizmente você estaria sendo levado a manipular os outros para atingir seus
objetivos, enquanto acreditaria piamente estar seguindo um sólido código moral de conduta.
Você é uma pessoa que tem uma tendência natural de controlar seu ambiente, pois você sempre
busca por estrutura, organização, e fechamento para as coisas. Assim, você se sente o mais
confortável possível em ambientes bem estruturados. Você não gosta de trabalhos que envolvam
conceitos abstratos e teóricos, ou de analisar as coisas sem envolver um fator humano. Você gosta é
de criar ordem e estrutura, e é muito bom em tarefas que necessitem desse tipo de capacidade. Você
só deve tomar cuidado para não tentar controlar pessoas que não gostem de ser controladas.
Você respeita e acredita nas leis e regras de autoridade, e acredita que outros também deveriam
respeitá-las. Você é uma pessoa tradicionalista, que prefere fazer as coisas através de maneiras já
estabelecidas e consistentes, ao invés de ficar se aventurando em áreas que você desconhece. Sua
necessidade por segurança leva você a aceitar e aderir às regras do sistema estabelecido com
facilidade. Esta tendência pode acarretar que você às vezes aceite regras cegamente, sem questionálas, ou até sem compreendê-las.
Se você se cresceu num ambiente que não foi totalmente ideal você pode hoje ter uma tendência a
ser um pouco inseguro, e a focar toda a sua atenção em agradar aos outros. Com isso você pode
também ter virado aquela pessoa muito controladora, ou uma muito sentimental, que imagina más
intenções onde elas não existem.
Você é uma pessoa calorosa, simpática, ajudadora, cooperativa, que tem tato para com as pessoas,
realista, prática, meticulosa, consistente, organizada, animada e cheia de energia. Você aprecia
tradição e segurança, e busca uma vida estável e de ricos contatos com amigos e família.

O que significa sucesso para um ESFJ?
O ESFJ é chamado de “cuidador”, e por boas razões. Cuidar é a própria natureza de sua
personalidade, uma personalidade impulsionado pelo sentimento julgamentos e apoiado por um
forte sentido do mundo que os rodeia. O ESFJ não só vê como situações afetam a si mesmos e outros,
eles estão preocupados com isso. Tudo o que faz com que se sintam valorizados e bem-sucedido é
inextricavelmente ligada ao valor e à preocupação de que precisam para trocar com os outros. “Dai e
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recebereis” é o lema da ESFJ, cujos dons servir a função mais importante em todos os processos
comuns humanos, da família ao mundo do cuidado dando como hospitalidade, o ensino primário,
enfermagem, cuidados de idosos, social serviços, recursos humanos e assim por diante. Enquanto
seus julgamentos podem ser vinculados por um código moral pouco convencional, o ESFJ está
sempre por aquilo que está certo é o melhor para os outros. Em algumas situações esse traço pode
levá-los para o desastre, particularmente se eles são empurrados para um papel inadequado. O ESFJ
prospera melhor onde eles possam tomar as decisões e organizar as coisas de acordo com sua
própria maneira de ver o mundo. Independentemente porém de sua estação especial na vida, o ESFJ
é no seu melhor quando se trata de cuidar e sobre os outros, medindo seu sucesso pela felicidade e
gratidão, que é refletida de volta para eles das pessoas em cujas vidas têm um papel.
Permitir que seus pontos fortes ESFJ a florescer
Como um ESFJ, você tem dons que são específicos para seu tipo de personalidade que não são os
pontos fortes naturais para outros tipos. Ao reconhecer seus dons especiais e incentivar o seu
crescimento e desenvolvimento, você vai ver mais facilmente o seu lugar no mundo, e como você
pode usar melhor seus talentos para realizar seus sonhos.
Quase todos os ESFJs reconhecerá as seguintes características em si mesmas. Eles deveriam abraçar e
nutrir esses pontos fortes:
Um forte senso do que é certo e errado
Facilmente empathises com outra pessoa
Capaz de compartilhar sentimentos com outras pessoas
Se preocupa muito com o bem estar dos outros
Aberto, honesto e franco sobre a maneira como eles veem coisas
Sensível às necessidades dos outros, particularmente aqueles considerados menos afortunados
Fortemente defende formas tradicionais e seguro de vida
ESFJs que têm uma função fortemente expresso introvertido Sentindo vai descobrir que eles também
apreciar estes presentes muito especiais:
Muito sensível à forma como qualquer situação pode ser interiormente afetar outra pessoa
Capaz de enxergar o potencial em qualquer ambiente humano para permitir o conforto e a segurança
dos outros
Um talento para ilustração dramática e de contar histórias que os torna excelentes professores dos
jovens
Capaz de fazer forte, as pessoas orientadas para decisões administrativas
A habilidade com a moda e decoração que faz com que as pessoas se sintam bem consigo mesmas
Capaz de ver fora do “quadrado” e ajustar seus valores para os fatos de uma situação
Potenciais áreas problemáticas
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Com qualquer dom da força, existe uma fraqueza associado. A forte expressão de qualquer função
pode ofuscar os outros, enquanto ao mesmo tempo a sua função associada e não expressa próprio
inferior pode minar a mente inconsciente e vomitar resistências irritantes e emoções perturbadoras.
Nós valorizamos os nossos pontos fortes, mas muitas vezes amaldiçoar e – ainda mais limitante para
o nosso desenvolvimento potencial – ignorar as nossas fraquezas. Para crescer como pessoa e
conseguir o que quer da vida, devemos não só capitalizar sobre os nossos pontos fortes, mas também
enfrentar os nossos pontos fracos e lidar com eles. Isso significa tomar um olhar duro em áreas de
nosso tipo de personalidade de problemas potenciais.
ESFJs são seres tipo, estável e responsável com muitos dons especiais. Gostaria que o ESFJ ter em
mente suas muitas características positivas como leem, e lembre-se que as deficiências associadas
com ser um ESFJ são naturais para o seu tipo. Embora possa ser deprimente ler sobre as fraquezas do
seu tipo, por favor, lembre-se que oferecemos esta informação para decretar mudanças positivas.
Queremos que as pessoas a crescer em seu próprio potencial e viver uma vida feliz e bem sucedida.
Muitas das características mais fracas do ESFJ de surgir porque a sua função sentimento dominante e
extrovertido pode ofuscar o resto de sua personalidade. Isto geralmente resulta em dois efeitos
notáveis. Com seus Sensoriamento Introverted funcionar incapaz de fornecer saldo suficiente para o
seu sentimento bem definida julgamentos, muitas vezes perder as relatividades e contingências do
mundo real. Isso muitas vezes leva-los em conflito com aqueles que acreditam numa situação precisa
ser devidamente analisados antes de suas realidades podem ser vistos e tratados. Em segundo lugar,
com seu sentido do mundo controlado pelos sentimentos por si só, o ESFJ estreitamente definida
quase sempre se encontram em desacordo com qualquer visão do mundo que não vê seus próprios
julgamentos claramente realizada para ser primária, ou que não concede-lhes o “sentimento
tonificado” respostas que eles esperam. Isso pode produzir uma gama de efeitos, cada um dos quais
termina em conflito para o ESFJ, ou com outros ou com seus próprios sentimentos.
Sem uma apreciação correta do mundo concreto, um ESFJ podem apresentar algumas ou todas as
seguintes deficiências em vários graus:
Pode ser incapaz de julgar corretamente o que realmente é o melhor
Pode tornar-se rancoroso e extremamente intratáveis em face de raciocínio claro e lógico
Pode ser incapaz de livrar-se sentimentos que os outros não são “pessoas boas”
Pode ser incapaz de reconhecer qualquer coisa que vá contra a sua certeza sobre a “correta” ou
“direito” maneira de fazer as coisas
Pode atribuir seus próprios problemas de noções arbitrárias e improvável sobre a forma como as
pessoas “deveria” se comportar
Pode ser em uma perda quando confrontados com situações que exigem um conhecimento técnico
básico ou pensamento claro
Pode ser alheia a tudo, mas o seu próprio ponto de vista, valorizando o seu próprio ponto de vista,
valorizando suas próprias certezas para a exclusão de outros
Pode ser incapaz de entender a lógica verbal, e rapidamente cortou outras de explicações
Podem ser falsamente algumas das verdadeiras necessidades e sentimentos dos outros
Fonte : Inspiira. org - acessado em Fevereiro 2013

13

Pode ser extremamente vulnerável a superstições, cultos religiosos e manipulação da mídia
Pode reagir muito rapidamente e muito emocionalmente em uma situação melhor tratado de uma
forma mais pragmática
Explicação dos Problemas
Quase todas as características problemáticas descritas acima podem ser atribuídas, em vários graus
para os ESFJs externamente mapeados, sentindo-based view do mundo não ser sucesso acoplado a
um nível adequado de sensação introvertida. Sem este equilíbrio interno, as percepções e ideias
ESFJs são determinados pelo sentimento julgamentos que não são sempre em uma base válida para a
compreensão.
ESFJs são geralmente estável, certa, de confiança e carinho na sua abordagem à vida, mas se
desequilibrado que são susceptíveis de tratar qualquer ponto de vista diferente do seu, com uma
espécie de indiferença divertida ou uma tendência para manter as pessoas com diferentes atitudes e
opiniões em uma certa distância. Enquanto este é um comportamento natural de sobrevivência para
a personalidade ESFJ fortemente expressa, se não aprender a lidar com a vasta gama de diferentes
pontos de vista que eles entram em contato com, ESFJs podem encontrar-se travando uma guerra
contra a auto-criado tudo o que se opõe a sua própria. Este conflito, muitas vezes se expressa em
vários inequívocas e simplista “Somos versos Them” generalidades, ou uma propensão para uma
definição mais objetiva e presunçosamente outras pessoas por sistemas de crenças arbitrárias ou
supersticioso, que muitas vezes realmente simbolizam e definir o seu próprio conflito. Na pior das
hipóteses, este conflito com as realidades obstinados e insensíveis contingentes do mundo cria uma
situação onde o ESFJ retiros para uma espécie de castelo psicológico onde, não só ninguém, mas
aqueles que têm o “direito” ou uma abordagem “nice” pode entrar, mas também quando as ESFJs
sentindo lógica baseada e, muitas vezes torturados, atitudes e juízos reinam e não pode ser
questionado, um lugar onde: “fora com a cabeça”: “Dai e recebereis” pode ironicamente torcer
rapidamente em
O principal motor para a personalidade ESFJ é o sentimento extrovertido, cuja função é julgar o valor
relativo humana das ideias, comportamentos, situações e objetos que eles percebem. A visão de
mundo resultante é arrumado, e ordenados de acordo com sua utilidade para o próprio caráter ESFJ
do particular: “Tudo tem seu lugar e tudo em seu lugar”. Se essa imagem do mundo está ameaçada
por influências externas, o ESFJ geralmente tenta fechar novas informações de suas vidas. Isso é
totalmente natural, e funciona bem para proteger a psique individual de se machucar. No entanto, o
ESFJ que exerce este tipo de autoproteção regularmente vai descobrir que eles só podem se conectar
e se relacionar com aqueles que não ativamente perturbar a sua visão de mundo cada vez mais
estreito e rígido. Eles vão sempre encontrar justificação para os seus próprios comportamentos
inadequados, e sempre encontrar a falha com o mundo exterior para os problemas que eles têm em
suas vidas. Vai ser difícil para eles manter a flexibilidade necessária para um relacionamento saudável
com o mundo bagunçado lá fora, porque os outros diferentes maneiras as coisas de valor é uma
afronta constante à sua juízos pessoais.
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Não é uma tendência incomum para o ESFJ para apoiar o seu sentimento julgamentos seletivamente
usando apenas suas percepções imediatas de uma situação e como ele aparece para eles. No
entanto, se esta tendência é dado rédea solta, a personalidade ESFJ resultante é demasiado
egocêntrico para ser feliz ou bem-sucedido. A função auxiliar ESFJ de Sensoriamento Introverted
deve ser permitido crescer além desse limite, onde ele é usado apenas para apoiar o sentimento
extrovertido julgamentos. Se o ESFJ usa introvertido Sentindo apenas para servir a esse propósito,
então a ESFJ não está usando Introversão efetivamente em tudo. Como resultado, o ESFJ não é
suficiente para reconhecer e compreender o grande número de maneiras diferentes e contingentes
em que o mundo é percebido pelos outros. Eles não veem nada, mas a sua própria perspectiva, e
lidar com o mundo só medida em que eles precisam, a fim de apoiar a sua perspectiva. Essas pessoas
geralmente vêm transversalmente como um tanto ilógico e cheia de ideias fixas e muitas vezes
bastante sóbrio ou convencional sobre o mundo. Outras pessoas são muitas vezes surpreendidos
com a simplicidade, a ambiguidade e veemência, muitas vezes implacável de suas ideias.
Soluções
Para crescer como pessoa, o ESFJ precisa se concentrar em abrir a sua perspectiva para incluir uma
imagem mais precisa do mundo e seus caminhos. A fim de estar em uma posição em que o ESFJ é
capaz de perceber e considerar dados que é estranho a seu sistema de valores, o ESFJ precisa
reconhecer que sua visão de mundo não está ameaçado pelas novas informações. O ESFJ deve
conscientemente dizer a si mesmo / ela mesma que os julgamentos dos outros não são alheios à
realidade, para que as ideias dos outros também são justa e válida dentro de uma visão mais ampla e
menos rigoroso do mundo.
O ESFJ que está preocupado com o crescimento pessoal vai prestar muita atenção à maneira como as
coisas aparecem para eles. Não tentam encontrar as conexões básicas entre os elementos de uma
situação? Ou, eles apreciam apenas os elementos que concedam-lhes um sentimento de pena? No
momento em que alguma ligação ou relação entre as coisas é percebida, é o ESFJ apenas preocupado
com o fato de que a percepção suporta algo que valor? Ou é ela / ele preocupado com tornar-se
verdadeiramente avaliados de como as coisas se encaixam no mundo? Para uma melhor
compreensão dos outros e do mundo em que vivem, o ESFJ deve tentar colocar-se na mente dos
outros, para localizar e reconhecer como os outros veem as coisas, antes de fazer julgamentos. Eles
devem ser conscientemente ciente de sua tendência para descartar qualquer coisa que não concorda
com o seu sistema cuidadosamente julgados de valor relativo, e trabalhar para diminuir essa
tendência. Eles devem tentar ver a forma como os outros possam ver as situações, sem fazer
julgamentos pessoais sobre como os outros deveriam sentir. Em geral, eles devem trabalhar no
exercício de sua Sensation em um sentido verdadeiramente introvertido. Em outras palavras, eles
devem usar Sensation reconhecer que todas as partes de uma situação são necessárias para a sua
funcionalidade e que a valorização de uma função ou conexão objetiva sobre a outra restringe sua
capacidade de lidar com o mundo real como ele realmente é. O ESFJ que pode conseguir imaginar o
mundo como um reino de funcionamento e partes conectadas que são todos necessários para o seu
equilíbrio pode ser completamente uma força poderosa para a mudança positiva.
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Vivendo felizes em nosso mundo como um ESFJ
Alguns têm dificuldade ESFJs encaixe em nossa sociedade. Seus problemas são muitas vezes
resultado de uma incapacidade compreender as conexões e relações necessárias para cada situação,
um conjunto muito convencional e dogmático de valores que limita a forma como os outros podem
se relacionar com eles, ou uma visão irrealista e ilógico do mundo. Esses problemas decorrem
principalmente usando sensação introvertida de forma reduzida: a falta de um ponto de vista forte
foco interno, permitindo um muitas vezes ambígua e ainda definir defendeu fortemente de valores
para controlar a personalidade. Um ESFJ que tenta imaginar uma visão mais precisa e imparcial do
mundo por causa de compreender os modos dos outros, ao invés de decidir rapidamente como as
coisas sozinho afetá-los, terá uma compreensão mais clara, mais objetiva de como a sociedade é
dependente não só sobre a adesão aos valores e cuidar dos outros, mas também como o mundo
depende de estrutura e as leis que funcionam independentemente do seu valor humano. Ele ou ela
também será mais confortável e menos propensos a exigir que o mundo e o comportamento dos
outros em conformidade com os valores de certo e errado, bom e mau, digno e sem valor, etc Tais
bem ajustadas ESFJs caberão felizes em nossa sociedade.
A menos que você realmente entender o tipo psicológico e as nuances das funções de personalidade
diferentes, é uma tarefa difícil, de repente, começar a usar o Sensation em uma direção inequívoca e
totalmente introvertido. É difícil até mesmo entender o que isso significa, muito menos para
incorporar esta diretiva para a sua vida. Com isso em mente, eu estou fornecendo algumas sugestões
específicas que podem ajudar você a começar a exercer a sua sensação introvertida mais completa:
Tome cuidado para tentar descobrir como os outros veem as coisas. Tente perceber as conexões que
fazem entre ideias e objetos. Não imediatamente comparar a sua própria visão das coisas deles,
basta aceitar que para eles o mundo se encaixa de uma maneira válida.
Pense naqueles momentos e situações em sua vida quando você se sentiu mal entendido ou
ignorado por outros. Agora tente entender como uma ou duas outras pessoas veriam a situação. Não
tente assumir que eles julgariam como você faz: “ela tem que se sentir da mesma forma se o que
aconteceu com ela”, ou “ele iria mudar de sintonia se visse as coisas do meu ponto de vista”. Em vez
disso, tentar entender como eles realmente ver a situação. Será que analisá-lo através de um código
de valores, ou vê-la como uma oportunidade para agarrar uma perspectiva mais ampla em que uma
solução pode ser encontrada? Será que os afetam pessoalmente ou será que vê-lo de forma
imparcial? Tente determinar seu ponto de vista, sem julgar ou compará-la com o seu próprio.
Ao ter uma conversa com um amigo ou parente, dedicar pelo menos metade do seu tempo para
descobrir como a outra pessoa vê o mundo à sua volta. Concentre-se realmente sentir as relações
dentro do que eles descrevem. Diga-lhes como você vê o mundo e comparar. Faça perguntas sobre
por que as coisas parecem tão a eles.
Pense nas pessoas que estão mais próximas de você. Como você acha de cada pessoa, diga a si
mesmo “esta pessoa tem a sua própria vida acontecendo, e eles estão mais preocupados com sua
própria vida do que com a minha.” Lembre-se que isso não significa que eles não se importam com
você. É a ordem natural das coisas. Tente visualizar o que a pessoa está vendo agora. O que eles
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estão fazendo conexões ou promulgação, que pensamentos estão tendo? Não julgar, ou comparar
sua situação com o seu.
Tente identificar o tipo de personalidade de todos que você entrar em contato com qualquer
comprimento de tempo.
Dez regras para se viver para alcançar o sucesso ESFJ
1. Alimente seus pontos fortes! Deixe o seu talento para cuidar e dar vazamento para o mundo em
torno de você, mostrar seus dons para o mundo. Permita-se aproveitar as oportunidades para
cultivar e desenvolver as situações em sua casa e ambientes de trabalho que trazem valor para si e
para os outros. Encontrar trabalho ou um hobby que lhe permite realizar estas forças.
2. Encare suas fraquezas! Compreender e aceitar que algumas coisas nunca vão ser como você
gostaria que fossem. Entenda que os outros povos precisam lidar com o mundo, independentemente
de como parece. Encarar e lidar com discórdias ou diferenças dos outros não significa que você tem
que mudar quem você é, isso significa que você está dando-se oportunidades para crescer. Ao
enfrentar seus pontos fracos, você honra o seu verdadeiro eu e dos outros.
3. Descubra o mundo dos outros. Não se deixe cair na armadilha de pensar que você sempre sabe o
que é certo para os outros. Abra seu coração para a possibilidade de entendimento de que as suas
verdadeiras necessidades são algo que deve ser descoberto através de um reconhecimento de que
sua visão do mundo pode ser muito diferente, mas tão válida quanto a sua própria.
4. Não será demasiado apressada. Tente deixar as coisas se acalmem antes de fazer um julgamento,
permitindo que outros para descobrir o melhor para si enquanto você tenta ver todas as variáveis e
contingências de uma situação.
5. Olhe atentamente para o Mundial. Lembre-se, as coisas nem sempre são o que parecem ser na
superfície. Talvez você precise olhar mais profundo para descobrir a verdade, principalmente quando
parece que você tem certeza do seu primeiro julgamento rápido. Existem camadas de significado e de
verdade abaixo de tudo.
6. Tente deixar os outros Pegue um pouco da carga. Ao deixar que os outros fazem seus próprios
julgamentos, você não está deixando as coisas saem do controle, mas está validando a sua própria
necessidade de ser uma parte de sua vida. Lembre-se, é melhor para orientar o outro para ver o seu
ponto de vista do que mantê-los fora do quadro.
7. Seja responsável com os Outros. Lembre-se que eles precisam entender você e suas necessidades
também. Expresse suas dúvidas e dificuldades, assim como suas razões e deixá-los tornar-se
parceiros para seus objetivos.
8. Não Hem-se dentro Permanecer em sua zona de conforto é auto derrotando na final. Tente fazer
com que cada um dia em que você sair e descobrir alguma coisa diferente sobre o mundo e outros.
Isto irá ampliar seus horizontes e trazer novas ideias e oportunidades em foco.
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9. Assuma o melhor e procurar por ela. Não esperar pelos outros para viver de acordo com suas
expectativas. Cada pessoa tem uma mina de ouro de valor neles, assim como cada situação pode ser
transformado em algo de bom. Se você deixar-se acreditar, você vai encontrar-se descobrindo
maneiras de torná-la verdadeira para você.
10. Em caso de dúvida, peça ajuda! Não deixe que seus medos deixá-lo sobre os chifres de um dilema
ou levá-lo para o desastre. Se não tiver certeza de algo ou alguém, em seguida, obter a entrada de
outros que têm maior experiência em lidar com esta dificuldade.
Fonte: personalitypage.com
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ISFJ — O Protetor
Você vive num mundo concreto e gentil. Você é uma pessoa verdadeiramente calorosa e bondosa, e
que acredita no lado bom das pessoas. Valorizando harmonia e a cooperação entre as pessoas, você
é provavelmente extremamente sensível aos sentimentos delas. Você é de muito valor para as
pessoas porque você tem uma consideração e uma preocupação muito grande com elas, além de
uma capacidade de trazer à tona o melhor que elas tem a oferecer como pessoas, devido ao seu forte
desejo de acreditar sempre nas melhores partes delas.
Você tem um rico mundo interior que geralmente não fica óbvio para quem não te conhece de
verdade. Você constantemente absorve informações sobre pessoas e situações que tenham uma
importância pessoal para você, e as armazena. Esta tremenda compilação de informações é, na
maioria das vezes, assustadoramente precisa, já que você tem uma memória excepcional para coisas
que são importantes para você. Não seria exagero você conseguir lembrar de uma certa expressão
facial, ou de ricos detalhes de uma conversa acontecida há anos atrás, se essa situação realmente te
marcou.
Você tem uma ideia muito clara da maneira que as coisas deveriam ser, e se esforça para atingi-la.
Você dá valor à segurança e à gentileza, e respeita as tradições e as leis. Você tende a acreditar que
os sistemas vigentes existem porque simplesmente eles funcionam. Portanto, é provável que você
não aceite maneiras novas de fazer as coisas a não ser que te demonstrem de um jeito concreto o
porquê dessas maneiras serem melhores do que as convencionais.
Você aprende muito melhor fazendo do que lendo num livro e depois aplicando a teoria. Por essa
razão não é muito provável que você se encontre em áreas que necessitam de análises através
teorias ou de conceitos abstratos. Pra você, o que mais vale é a aplicação prática. Métodos
tradicionais usados no ensino superior requerem muita teoria e abstração, e tendem a ser um fardo
para você, pois você prefere muito mais aprender uma tarefa com alguém te mostrando qual a sua
aplicação prática. Assim que você aprende essa tarefa e compreende sua importância prática, você a
cumpre fielmente e incansavelmente. Você é extremamente confiável: as pessoas podem depender
de você quando você se compromete.
Você tem uma noção de espaço, função, e de aparência estética muito bem desenvolvida. Por isso, é
provável que você tenha uma casa muito bem decorada e funcional. Na verdade, você seria um
ótimo decorador de interiores. Esta sua habilidade especial, combinada à sua sensibilidade aos
sentimentos e aos desejos dos outros, faz com que você seja uma ótima pessoa para escolher
presentes, sabendo encontrar o presente certo que realmente será apreciado por quem o receber.
Mais do que a maioria das outras pessoas, você é extremamente ciente dos seus próprios
sentimentos internos, assim como os das outras pessoas. Porém, você normalmente não expressa os
seus sentimentos, guardando-os dentro de si. Se esses forem sentimentos negativos, eles poderão
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crescer dentro de você até que virem julgamentos contra as pessoas (e a essa altura são geralmente
julgamentos duros e difíceis de ser desfeitos). Com o tempo você aprenderá a se expressar,
encontrando caminhos para extravasar suas fortes emoções.
Da mesma maneira que não é provável que você expresse seus sentimentos, você também não dirá
às pessoas que sabe como elas se sentem. No entanto, você se expressa quando sente que outro
indivíduo realmente precisa de ajuda, e nessas situações você pode realmente ajudar essas pessoas a
compreender o que sentem.
Você tem um senso muito forte de responsabilidade e de dever. Você assume suas responsabilidades
com muita seriedade, e as pessoas podem contar contigo: você irá com elas até o fim. Por essa razão,
as pessoas tendem a confiar vem você. O único problema é que você tem dificuldade de dizer “não”
quando as pessoas pedem que você faça algo, e pode acabar se sobrecarregado dessa forma. Nesses
casos, você precisa aprender a identificar, valorizar, e expressar suas próprias vontades e
necessidades. Claro, isso se você não quiser mais ficar se sobrecarregando e não se sentir valorizado
pelo que você faz pelas pessoas.
Você precisa que as pessoas falem bem de você. Na falta destes elogios, ou frente a críticas, você se
desanima e pode até ficar deprimido. Quando você está um triste ou em situações de muito estresse,
você começa a pensar em todas as coisas que poderiam dar errado na sua vida. Dessa maneira você
se sentirá fortemente inadequada nesse com o mundo, se convencendo de que “tudo só dá errado”,
ou “eu não faço nada direito”.
Finalizando, você é uma pessoa calorosa, generosa, responsável, e em que as pessoas podem confiar.
Você tem muitos dons especiais a oferecer ao mundo, como sua sensibilidade para com os outros, e
sua forte capacidade de manter as coisas funcionando corretamente. Você precisa se lembrar de não
ser crítico demais consigo mesmo, e de se dar um pouco do calor e do amor que você oferece
livremente às outras pessoas.

O que significa sucesso para um ISFJ?
ISFJs são as donas de casa, os cuidadores e facilitadores do mundo. O seu forte senso de dever, que
trabalham duro tendências e capacidade de responder rapidamente ao que é adequado a uma
situação particular, são grandes ativos. Com uma função dominante, que rapidamente aprende as
qualidades inerentes no mundo externo, e uma função secundária que pesa contra tais percepções
seu valor dentro deste mundo, o ISFJ tem um grande talento para descobrir as qualidades estéticas e
essencial compatíveis com e pertinentes a uma determinada situação do mundo real. Isso significa
que, não só dentro do mundo dos objetos, mas também nas suas relações com as pessoas, ISFJs são
dotados com a capacidade de reconhecer e compreender o conforto e ambiente adequado a uma
existência segura e agradável. E eles podem fazer isso com uma determinação que pode fazer os
outros se perguntam se o ISFJ não era, de fato, recebendo as respostas de alguma forma de
compreensão intuitiva ao invés do que é realmente uma vasta biblioteca de imagens da memória
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cuidadosamente relacionados e juízos de valor. Um ISFJ sempre vai se sentir melhor quando o seu
mundo um lugar de qualidade e segurança, tanto para si mesmos e aos outros. Sucesso para um ISFJ
significa ser capaz de desempenhar um papel fornecendo valor para os outros e ordenar o seu
mundo de uma forma em que a segurança e segurança é confrontada com um respeito genuíno para
as qualidades estéticas e positivo da vida.
Permitir que seus pontos fortes ISFJ a florescer
Como ISFJ, você tem dons que são específicos para seu tipo de personalidade que não são os pontos
fortes naturais para outros tipos. Ao reconhecer seus dons especiais e incentivar o seu crescimento e
desenvolvimento, você vai ver mais facilmente o seu lugar no mundo, e como você pode usar melhor
seus talentos para realizar seus sonhos.
Quase todos os ISFJs reconhecerá as seguintes características em si mesmas. Eles deveriam abraçar e
nutrir esses pontos fortes:
Você é adepto ao ver o equilíbrio certo, a melhor maneira de fazer o mundo parecer e se sentir bem.
Este talento permite que você faça o seu mundo reflete o seu eu interior e tornar-se um lugar de
segurança e de crescimento em que os outros podem se sentir à vontade também.
Você tem um presente para saber o que vai fazer outra pessoa se sentir melhor sobre o mundo e a si
mesmos. O seu valioso contributo para o seu mundo volta para você de uma forma que ajuda o seu
próprio desenvolvimento pessoal.
Você vê claramente o que é certo e errado, o que irrita a si mesmo e aos outros, o que funciona para
a harmonia e o que não funciona. Seu reconhecimento claro dessas coisas você ganha a confiança e o
respeito dos outros.
Você tem uma grande memória para coisas, lugares e eventos, seus detalhes curiosos e as relações
entre eles. Mais do que isso, você também me lembro o que era bom e ruim sobre essas coisas. Essas
habilidades mostrar em sua capacidade de dar nenhum conselho absurdo e ajuda aos outros.
Dentro de si mesmo você sabe, mesmo que os outros não percebem isso, que por tanto tempo
quanto eles estão tentando fazer o seu melhor, você vai manter a linha com eles até o fim. Você vê
isso como simplesmente fazendo a coisa certa, mas na verdade é uma virtude especial e torna-lo um
dos mais dignos de parceiros e amigos, quando os chips são para baixo.
Você trabalha duro para fazer o trabalho, e você pode contar com a permanência com ele até que
esteja terminado.
ISFJs que têm uma função sentimento fortemente expressa extrovertido vai descobrir que eles
também apreciar estes presentes especiais:
Trabalho nunca é uma tarefa para você, mas um presente que você oferece ao mundo.
Em seus relacionamentos você é capaz de mostrar claramente aos outros como você sente sobre
elas.
Outros vão sempre se sentem à vontade em sua casa e presença.
Seus esforços parecem sempre ser apreciado por aqueles que o rodeiam.
Você vai tentar encontrar formas agradáveis para resolver diferenças e encontrar as soluções mais
satisfatórias para tanto o seu próprio e dificuldades dos outros.
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Mais frequentemente do que não, você vai saber exatamente a coisa certa a fazer, digamos, comprar
ou criar para melhorar as coisas ou mudar as coisas em direção a uma solução válida para um
problema humano.
Você vai ver claramente as condições subjacentes a uma situação e seus efeitos sobre as pessoas no
seu interior, permitindo que você veja maneiras de mudar as coisas para melhor. Neste sentido, você
pode ser um poderoso agente de justiça social.
Potenciais áreas problemáticas
Com qualquer dom da força, existe uma fraqueza associado. A forte expressão de qualquer função
pode ofuscar os outros, enquanto ao mesmo tempo a sua função associada e não expressa próprio
inferior pode minar a mente inconsciente e vomitar resistências irritantes e emoções perturbadoras.
Nós valorizamos os nossos pontos fortes, mas muitas vezes amaldiçoar e – ainda mais limitante para
o nosso desenvolvimento potencial – ignorar as nossas fraquezas. Para crescer como pessoa e
conseguir o que quer da vida, devemos não só capitalizar sobre os nossos pontos fortes, mas também
enfrentar os nossos pontos fracos e lidar com eles. Isso significa tomar um olhar duro em áreas de
nosso tipo de personalidade de problemas potenciais.
ISFJs são seres tipo, estável e responsável com muitos dons especiais. Eu gostaria que o ISFJ ter em
mente algumas das muitas coisas positivas associadas com ser um ISFJ enquanto liam algum deste
material mais negativo. Também lembre-se que as deficiências associadas a ser um ISFJ são naturais
para o seu tipo. Embora possa ser deprimente ler sobre as fraquezas do seu tipo, por favor, lembrese que oferecemos esta informação para decretar mudanças positivas. Queremos que as pessoas a
crescer em seu próprio potencial e viver uma vida feliz e bem sucedida.
Muitas das características mais fracas que são encontrados em ISFJs são devido à sua função de
Sensoriamento dominante e introvertido ofuscando o resto de sua personalidade. Isso geralmente
resulta em dois efeitos: a sua função sentimento extrovertido é incapaz de equilibrar as suas
acentuadamente prestados percepções internas com um senso de valor humano, enquanto ao
mesmo tempo, essas percepções muitas vezes sugerir associações estranhas e consequências que
parecem sempre a pairar no escuro o fundo do mundo
Em tais casos, uma ISFJ pode mostrar algumas ou todas as seguintes deficiências em graus variados:
Pode encontrar dificuldade em expressar seus sentimentos sem medo ou raiva.
Pode ser incapaz de julgar corretamente o que realmente é o melhor
Que mal suspeito de ter outros motivos ocultos ou agendas
Pode ser incapaz de livrar-se sentimentos de desastre iminente
Pode ser incapaz de reconhecer ou ouvir qualquer coisa que vá contra a sua certeza sobre a “correta”
ou “direito” maneira de fazer as coisas
Pode ter uma tendência a culpar pessoas particulares para perturbar ou perturbar “seu mundo”
simplesmente por ser quem são
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Pode se deparar com os outros tão frio e insensível a qualquer coisa, mas outra é capacidade de
adaptar-se a apoiar e os seus próprios juízos
Pode ser desnecessariamente cruel ou rigoroso sobre o comportamento social adequado
Pode ser alheio ao que os outros pensam sobre eles
Pode vir transversalmente como inflexível, rígida ou mesmo frio e indiferente aos outros, sem ter
consciência de que
Pode ser incapaz de entender a lógica verbal, e rapidamente cortou outras de explicações
Maio o valor de suas próprias certezas sobre o mundo e seus problemas muito além dos outros
Pode ser bastante falsamente certa de sua influência sobre e compreensão dos outros
Pode ser extremamente vulnerável aos truques, vigaristas, esperanças falsas, cultos religiosos e
teorias da conspiração
Pode reagir com raiva ou angústia, quando alguém expressa discordância com a sua visão do mundo,
ou a desaprovação de seus julgamentos
Pode favorecer seus julgamentos na medida em que eles são incapazes de perceber a dor ou
dificuldade em tais julgamentos podem causar outros
Sob grande pressão, é provável que tomar decisões duras e sobrevivência escandalosamente
uncaringly egoísta orientados
Explicação dos Problemas
Quase todas as características problemáticas descritas acima podem ser atribuídas, em vários graus
para os ISFJs internamente mapeados e visão abstrata do mundo não ser sucesso acoplado a um nível
adequado de sentimento extrovertido. Sem esse equilíbrio racional externo, os opostos ISFJs funções
inconscientes podem causar estragos em a ordem e o sentido das percepções ISFJs e ideias. ISFJs são
geralmente estáveis, certo, confiável e ágil na sua abordagem à vida. Mas se desequilibrado, que são
susceptíveis de tratar qualquer ponto de vista diferente do seu, com uma espécie de desânimo frio, e
se pressionou tenderá a fechar a existência de problemas causados por outros diferentes atitudes e
opiniões. Se o ISFJ não aprender a lidar com a vasta gama de diferentes visões de mundo entram em
contato, podem encontrar-se fechado em um canto solitário pouco do mundo em que apenas os seus
próprios sentimentos de segurança e de segurança são mantidos. Esta é uma técnica de
sobrevivência natural para a personalidade ISFJ extrema.
O principal motor para a personalidade ISFJ é Sensoriamento introvertida, cuja função é definir as
propriedades e localize e reconhecer as qualidades abstratas e, por vezes, inata e de entre os objetos
do mundo exterior. Se a imagem um ISFJ de o mundo está ameaçado por influências externas, o ISFJ
geralmente tenta fechar novas informações de suas vidas. Isso é totalmente natural, e funciona bem
para proteger a psique individual de se machucar. No entanto, o ISFJ que exerce este tipo de
autoproteção regularmente ficará fechado dentro de um pequeno círculo e cada vez menor dos
familiares e amigos que não ativamente perturbar a sua visão de mundo cada vez mais estreito e
rígido. Eles vão sempre encontrar justificação para os seus próprios comportamentos inadequados, e
sempre encontrar a falha com o mundo exterior para os problemas que eles têm em suas vidas. Vai
ser difícil para eles manter estreitas relações pessoais, porque eles terão uma capacidade
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negativamente polarizada e, portanto, limitada para se comunicar fora da caixa de suas próprias
necessidades de segurança.
Não é uma tendência incomum para o ISFJ para apoiar suas ideias e valores usando apenas os juízos
de valor que fazem sobre o mundo e o comportamento de outras pessoas. No entanto, se esta
tendência é dado rédea solta, a personalidade ISFJ resultante é demasiado egocêntrico para ser feliz
ou bem-sucedido. Como a função dominante do ISFJ é Sensoriamento introvertido, que deve
equilibrar isso com uma função auxiliar sentimento extrovertido. Se o ISFJ usa o sentimento
extrovertido apenas para servir aos propósitos de Sensoriamento introvertido, então o ISFJ não está
usando Extroversão efetivamente em tudo. Como resultado, o ISFJ não é suficiente para reconhecer e
simpatizar com o efeito de sentimentos como o comportamento dos outros no mundo a ter um bom
senso de por que as coisas acontecem como acontecem. Eles não veem nada, mas a sua própria
perspectiva, e lidar com o mundo só medida em que eles precisam, a fim de apoiar a sua perspectiva.
Essas pessoas geralmente vêm transversalmente como um pouco de julgamento e cheio de fixos e
muitas vezes bastante ambígua ideias polarizadas sobre o mundo. Outras pessoas são muitas vezes
surpreendidos com a veemência de suas ideias e normalmente são incapazes de compreender como
eles vieram por eles.
Soluções
Para crescer como pessoa, o ISFJ precisa se concentrar em abrir a sua perspectiva para incluir uma
imagem mais precisa dos sentimentos e juízos dos outros. A fim de estar em uma posição em que o
ISFJ é capaz de perceber e considerar dados que é estranho a seu sistema de valores interno, o ISFJ
precisa reconhecer que sua visão de mundo não está ameaçado pelas novas informações. O ISFJ deve
conscientemente dizer a si mesmo / ela mesma que emocional afeta em outros não são alheios à
realidade, que os sentimentos dos outros também são justa e válida dentro de uma visão mais ampla
e menos rigoroso do mundo.
O ISFJ que está preocupado com o crescimento pessoal vai prestar muita atenção a sua motivação
para decidir o que é bom e mau, certo e errado. Eles tentam encontrar os valores sentimento dos
outros em uma situação? Ou, eles valorizam apenas os sentimentos que sustentam uma ideia pessoal
ou causa? No momento em que algo é sentida, é o ISFJ apenas preocupado com o fato de que o
sentimento suporta algo que reconhecer como correto? Ou será que ele / ela se tornar
verdadeiramente preocupado com empatia? Para uma melhor compreensão dos outros e do mundo
em que vivem, o ISFJ deve tentar colocar-se na mente dos outros, para localizar e reconhecer como
eles têm vindo a sentir a forma como eles fazem, antes de fazer julgamentos. Eles devem ser
conscientemente ciente de sua tendência para descartar qualquer coisa que não está de acordo com
seus conceitos cuidadosamente ordenados, e trabalhar para diminuir essa tendência. Eles devem
tentar sentir a maneira como os outros se sentiriam em situações, sem fazer julgamentos pessoais
sobre as situações reais. Em geral, eles devem trabalhar em exercer o seu sentimento em um sentido
verdadeiramente extrovertido. Em outras palavras, eles devem usar Sentimento para localizar as
ligações para os seus verdadeiros e relacionamento com os outros em prol de ganhar uma
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perspectiva mais ampla, ao invés de só permitir valores tal sentimento para apoiar as suas próprias
conclusões. O ISFJ que sucesso sente as coisas objetivamente pode ser completamente uma força
poderosa para a mudança positiva.
Vivendo felizes em nosso mundo como um ISFJ
Alguns têm dificuldade ISFJs encaixe em nossa sociedade. Seus problemas são muitas vezes resultado
de uma incapacidade de fluir com o que é, uma atitude muito negativa ou corrigir o que choca os
outros, ou ideais irrealistas e ideias sobre o mundo. Esses problemas decorrem principalmente com o
sentimento extrovertido de uma forma reduzida: a falta de um sistema de valores forte foco externo
permitindo um muitas vezes ambígua e ainda fortemente defendida visão de mundo que tem pouca
relação com a realidade concreta para controlar a personalidade. Um ISFJ que tenta sentir e valorizar
os sentimentos dos outros por causa de compreender o mundo à sua volta, ao invés de rapidamente
decidir como eles e só eles sentem, terá uma compreensão mais clara, mais objetiva de como a
sociedade é não só dependente de estrutura e comportamento correto, mas também como valores
humanos tornam apenas o que é e não outra coisa talvez mais desejável. Ele ou ela também será
mais confortável e menos propensos a exigir que o mundo e o comportamento dos outros em
conformidade com um código abstrato de ser. Tais bem ajustadas ISFJs caberá felizes em nossa
sociedade. A menos que você realmente entender o tipo psicológico e as nuances das funções de
personalidade diferentes, é uma tarefa difícil, de repente, começar a usar o sentimento em uma
direção inequívoca e totalmente extrovertida. É difícil até mesmo entender o que isso significa, muito
menos para incorporar esta diretiva para a sua vida. Com isso em mente, eu estou fornecendo
algumas sugestões específicas que podem ajudar você a começar a exercer o seu sentimento
extrovertido mais completa:
Tome cuidado para tentar descobrir por que os outros sentir o que eles fazem. Tente perceber as
conexões entre os seus sentimentos e a maneira como eles veem o mundo. Não imediatamente
comparar o seu valor próprios juízos sobre o mundo para o deles, basta aceitar que para eles esta é
uma forma real e perfeitamente válido de responder.
Pense naqueles momentos e situações em sua vida quando você se sentiu mal entendido ou
ignorado por outros. Agora tente entender como uma ou duas outras pessoas veriam a situação. Não
tente assumir que eles julgariam como você faz: “ela tem que se sentir da mesma forma se o que
aconteceu com ela”, ou “ele iria mudar de sintonia se visse as coisas do meu ponto de vista”. Em vez
disso, tentar entender como eles realmente ver a situação. Seria ser visto como um problema, ou
como uma oportunidade? Será que ser levado a sério ou levemente? Tente determinar seu ponto de
vista, sem julgar ou compará-la com o seu próprio.
Ao ter uma conversa com um amigo ou parente, dedicar pelo menos metade do seu tempo para
descobrir como a outra pessoa sente sobre o que eles estão descrevendo. Concentre-se realmente
sentir o seu estado emocional. Diga-lhes como você sente e comparar. Faça perguntas sobre por que
eles se sentem como eles fazem.
Pense nas pessoas que estão mais próximas de você. Como você acha de cada pessoa, diga a si
mesmo “esta pessoa tem a sua própria vida acontecendo, e eles estão mais preocupados com sua
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própria vida do que com a minha.” Lembre-se que isso não significa que eles não se importam com
você. É a ordem natural das coisas. Tente visualizar o que a pessoa está se sentindo agora. Quais as
emoções que eles estão encenando, os pensamentos que estão tendo? Não julgar, ou comparar sua
situação com o seu.
Tente identificar o tipo de personalidade de todos que você entrar em contato com qualquer
comprimento de tempo.
Dez regras para se viver para alcançar o sucesso ISFJ
1. Alimente seus pontos fortes! Deixe o seu talento para o reconhecimento de vazamento de
harmonia e equilíbrio para o mundo em torno de você, mostrar seus dons para o mundo. Permita-se
aproveitar as oportunidades para projetar, reorganizar e reequilibrar as coisas para tornar a sua casa
e ambientes de trabalho melhor para si e aos outros. Encontrar trabalho ou um hobby que lhe
permite realizar estas forças.
2. Encare suas fraquezas! Compreender e aceitar que algumas coisas nunca vão ser como você
gostaria que fossem. Compreender que os sentimentos de outras pessoas são às vezes mais
importante do que se eles estão certos ou errados. Encarar e lidar com discórdias ou diferenças dos
outros não significa que você tem que mudar quem você é, isso significa que você está dando-se
oportunidades para crescer. Ao enfrentar seus pontos fracos, você honrar o seu verdadeiro eu e dos
outros.
3. Descubra o mundo dos outros. Não se deixe cair na armadilha de pensar que você sempre sabe o
que é certo para os outros. Abra seu coração para a possibilidade de entendimento de que as suas
verdadeiras necessidades são algo que deve ser descoberto através do relacionamento e
reconhecimento que o seu mundo pode ser muito diferente, mas tão válida quanto a sua própria.
4. Não será demasiado apressada. Tente deixar as coisas se acalmem antes de fazer um julgamento,
permitindo que outros para descobrir o melhor para si enquanto você sentir o seu caminho em sua
maneira de ver as coisas.
5. Olhe atentamente para o Mundial. Lembre-se, as coisas nem sempre são o que parecem ser na
superfície. Talvez você precise olhar mais profundo para descobrir a verdade, principalmente quando
parece que você tem certeza do seu primeiro julgamento rápido. Existem camadas de significado e de
verdade abaixo de tudo.
6. Tente deixar os outros Pegue um pouco da carga. Ao permitir que ajuda os outros, você não está
deixando as coisas saem do controle, mas está validando a sua própria necessidade de ser uma parte
de sua vida. Lembre-se, é melhor para orientar o outro para ver o seu ponto de vista do que mantêlos fora do quadro.
7. Seja responsável com os Outros. Lembre-se que eles precisam entender você e suas necessidades
também. Expresse seus sentimentos e razões e deixá-los tornar-se parceiros para seus objetivos.
Fonte : Inspiira. org - acessado em Fevereiro 2013
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8. Não Hem-se dentro Permanecer em sua zona de conforto é auto derrotando na final. Tente fazer
com que cada um dia em que você sair e descobrir alguma coisa diferente sobre o mundo e outros.
Isto irá ampliar seus horizontes e trazer novas ideias e oportunidades em foco.
9. Assuma o melhor e procurar por ela. Não esperar pelos outros para viver de acordo com suas
expectativas. Cada pessoa tem uma mina de ouro de valor neles, assim como cada situação pode ser
transformado em algo de bom. Se você deixar-se acreditar, você vai encontrar-se descobrindo
maneiras de torná-la verdadeira para você.
10. Em caso de dúvida, peça ajuda! Não deixe que o seu senso de autossuficiência deixá-lo sobre os
chifres de um dilema ou levá-lo para o desastre. Se não tiver certeza de algo ou alguém, em seguida,
obter a entrada de outras pessoas que você confia.
Fonte: personalitypage.com
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ISTJ — O Inspetor
Você é uma pessoa tranquila e reservada, que preza por segurança e paz. Você tem um forte senso
de dever, que lhe dá um “ar sério” e a motivação de cumprir tarefas. Organizado e metódico ao fazer
as coisas, você geralmente consegue cumprir qualquer atividade ou tarefa que você assumir.
Você é uma pessoa muito leal, fiel, confiável, e que valoriza honestidade e integridade ao extremo.
Você é o típico “cidadão exemplar”, em quem se pode confiar que fará o que é certo para com sua
família e comunidade. Mesmo que você leve tudo o que faz a sério, você também tem um senso de
humor meio descompassado, podendo ser uma pessoa muito divertida – especialmente em festas ou
encontros de família, ou do serviço.
Você tende a confiar em leis e em tradições, e a esperar o mesmo dos outros. Você não se sente
confortável em infringir leis ou em ir contra regras. Se lhe dão uma boa razão para você deixar de
fazer as coisas da maneira com que você está acostumado, você dará apoio a essa nova maneira. No
entanto, você tende a crer que as coisas deveriam ser feitas de acordo com procedimentos e planos.
Se você não desenvolver seu lado intuitivo o suficiente, você pode acabar ficando obcecado com
estrutura, insistindo em fazer as coisas seguindo as regras e os procedimentos à risca.
Você é extremamente confiável, fielmente cumprindo o que você se compromete a fazer. Por essa
razão as pessoas têm uma tendência a empilhar mais e mais trabalho “nas suas costas”. Como você
tem esse forte senso de dever, você pode ter dificuldade em dizer “não”, mesmo que você já tenha
serviço mais do que suficiente para se ocupar. Por isso, você provavelmente acaba (ou acabará)
tendo que fazer hora-extra no trabalho, e deve então se cuidar para que outras pessoas não tirem
proveito de você.
Você pode trabalhar por longos períodos e gastar bastante energia em qualquer coisa que você achar
ser importante para o cumprimento de uma meta. Entretanto, você resistirá e não se esforçará numa
tarefa ou atividade se ela não fizer sentido para você, ou se você não puder enxergar nela uma
aplicação prática. Você prefere trabalhar sozinho, mas também trabalha bem em equipe se for
necessário. Você gosta de ser responsável por seus próprios atos, e de estar em posições de
autoridade. Você não usa muita teoria ou pensamento abstrato, a não ser que haja uma aplicação
prática clara.
Você respeita o que você considera como “fatos”, tendo uma tremenda quantidade deles
armazenada em sua memória, que foram absorvidos através dos seus cinco sentidos. Você pode ter
dificuldade em entender uma teoria ou uma ideia que seja de uma perspectiva diferente da sua.
Porém, se alguém a quem você respeita ou com quem você se importa consegue lhe mostrar a
importância ou a relevância dessa teoria ou ideia, ela se torna um fato que você irá internalizar e
apoiar. E uma vez que você apoia uma ideia ou uma causa, você não medirá esforços para garantir
que você esteja cumprindo seu dever de ajudar a quem precisa de ajuda.
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Não é normal que você esteja em sintonia com seus sentimentos e com sentimento dos outros,
podendo ter dificuldade em identificar necessidades emocionais dessas pessoas num primeiro
momento, pelo menos da maneira com que elas são expostas. Já que você é uma pessoa
perfeccionista, você tem uma tendência a não valorizar os esforços das outras pessoas
suficientemente, da mesma maneira que você acaba não valorizando seus próprios esforços. Assim,
você deve se lembrar de dizer às pessoas o quanto você aprecia os esforços delas e de encorajá-las
de vez em quando.
É provável que você se sinta desconfortável expressando afeto e emoções na frente de outras
pessoas. Entretanto, seu forte senso de dever e sua capacidade de enxergar o que precisa ser feito,
em qualquer situação, permitem que você se torne uma pessoa menos reservada, dando apoio e
carinho às pessoas que você ama. Assim, você se esforça para suprir as necessidades emocionais
daqueles mais próximos a você, uma vez que você as reconhece.
Você é extremamente fiel e leal. Tradicional e voltado à família, você se esforça ao extremo para
garantir que as coisas na sua casa e na sua família andem bem. Você é um pai ou mãe responsável,
que leva suas tarefas paternais ou maternais com muita seriedade. Pessoas como você são ótimas
provedoras de segurança financeira no lar. Você se importa muito profundamente com aqueles
próximos a você, apesar de você normalmente não se sentir confortável em expressar este amor. Na
verdade você prefere expressar seu afeto através de ações, ao invés de que através de palavras.
Você tem uma capacidade imensa de pegar qualquer tarefa e defini-la, organizá-la, planejá-la, e
implementá-la, até que a considere como cumprida. Você trabalha muito duro, e não permite que
obstáculos que apareçam no seu caminho impeçam que você execute suas responsabilidades. Você
geralmente não se valoriza o suficiente por suas conquistas, pois as vê como um simples
cumprimento de suas obrigações.
Você tem uma ótima noção de “espaço e função”, e demonstra uma apreciação artística das coisas.
Assim, é provável que você mobílie sua casa com bom-gosto e que a mantenha de forma impecável.
Você tem uma noção precisa de seus sentidos, e quer estar em ambientes que se encaixam com sua
necessidade de estrutura, ordem e beleza.
Em situações de estresse você pode acabar entrando num “modo-catástrofe”, em que você não
enxerga nada além de todas as possibilidades de coisas que podem dar errado. Você também fica “se
remoendo” por coisas que você poderia ter feito de uma maneira diferente, ou por coisas que você
não conseguiu executar.
Mas em geral, você tem um potencial gigantesco. Você é uma pessoa capaz, lógica, racional, eficaz, e
com um desejo profundo de promover a segurança e a paz. Em outras palavras, você tem o que se
precisa ter para ser uma pessoa altamente eficaz em atingir suas metas, quaisquer que elas sejam.
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O que significa sucesso para um ISTJ?
Pessoas com o tipo de personalidade ISTJ é sério, metódico, analítico e hard-working. Eles
armazenam conhecimento adquirido a partir de suas experiências, e usar esse conhecimento para
resolver problemas novos e ideias. Eles vão trabalhar um problema até a sua conclusão identificado.
Eles trabalham com metas definidas, a sua objetividade analítica que lhes dá a tendência a fazer gol
de decisões orientadas que não são assaltados pelas preocupações dos indivíduos. Eles estão
desconfortáveis com ideias que são completamente novos para elas, ou que são totalmente de
natureza teórica. Uma vez que eles não têm experiência direta com o novo conceito, não têm
ferramentas para saber como lidar com ele ou o que pensar sobre isso. Elas precisam ter a estrutura
para um novo conceito antes que eles são capazes de lidar com isso. Um ISTJ experiente é
geralmente uma pessoa muito capaz, e faz um excelente administrador. ISTJs têm grande valor para
o “experimentado e verdadeiro” abordagem, e relutam em adotar os novos sistemas até que a
experiência direta comprova a validade do novo sistema. Eles internalizam e valorizam as regras e a
estrutura da sociedade em que vivem, e desaprovam comportamentos que vão contra essas regras.
ISTJs valorizam as instituições basilares da sociedade, como família, trabalho, igreja e. O seu hardworking natureza, dedicado é especialmente adequado para a realização de tais instituições. Um
sentimento ISTJ de sucesso depende de ser capaz de usar sua experiência para o benefício de uma
instituição, e também sobre o nível de estrutura e falta de caos em sua vida e na saúde e bem-estar
de sua família ou outra estrutura social.
Permitir que seus pontos fortes ISTJ a florescer
Como um ISTJ, você tem dons que são específicos para seu tipo de personalidade que não são os
pontos fortes naturais para outros tipos. Ao reconhecer seus dons especiais e incentivar o seu
crescimento e desenvolvimento, você vai ver mais facilmente o seu lugar no mundo, e ser mais
satisfeito com seu papel.
Quase todos os ISTJs reconhecerá as seguintes características em si mesmas. Eles deveriam abraçar e
nutrir esses pontos fortes:
Seu desejo de executar sistemas conhecidos contra fatos concretos que os torna felizes para pedaço
através de grandes quantidades de rotina de trabalho.
Com o seu respeito por regras e ordem, eles valorizam a honestidade e integridade e procuram viver
com esses ideais.
Um ISTJ tem um “cumpri-lo” a atitude. Eles não tem medo de trabalho duro, e vai colocar diante de
um grande esforço em direção a algo que eles estão interessados polegadas Esta persistência irá
ajudar o ISTJ para alcançar qualquer objetivo identificado.
O valor ISTJ para a estrutura social torna-os mais interessados em ser social que é verdade para
muitos introvertidos.
ISTJs que desenvolveram o seu pensamento extrovertido irá complementar o seu interesse em seu
mundo interior de dados concretos com um interesse no bem-estar do resto do mundo,
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especialmente no que diz respeito à defesa dos sistemas sociais e tradições. Estes ISTJs apreciar estes
presentes muito especiais:
Eles vão ir além de uma expectativa de que outros devem seguir regras para uma dedicação e
vontade de trabalhar duro para manter os padrões próprios.
Eles mostram uma dedicação em manter relacionamentos pessoais que lhes empresta o respeito às
diferenças individuais.
Eles vão usar sua loja interna dos fatos para o benefício de uma instituição ou sociedade em geral, ao
invés de satisfazer seus próprios interesses.
Quanto mais eles desenvolvem seu pensamento extrovertido, o melhor que se tornará em
estratégias. Eles serão capazes de brainstorm múltiplas soluções possíveis para os problemas.
ISTJs são muitas vezes desconfortável com decisões baseadas em valores e não em critérios
objetivos, mas quanto mais eles desenvolvem seu pensamento extrovertido, o mais provável é que
eles se tornarão capazes de usar o sentimento introvertido como uma força positiva em vez de
estritamente negativa. Isto irá permitir-lhes compreender um juízo de valor que se baseia na
perspectiva pessoal, em vez de obrigação social.
Potenciais áreas problemáticas
Com qualquer dom da força, existe uma fraqueza associado. Sem “bad”, não haveria “bom”. Sem
“difícil”, não haveria “fácil”. Nós valorizamos os nossos pontos fortes, mas muitas vezes amaldiçoar e
ignorar nossas fraquezas. Para crescer como pessoa e conseguir o que quer da vida, devemos não só
capitalizar sobre os nossos pontos fortes, mas também enfrentar os nossos pontos fracos e lidar com
eles. Isso significa tomar um olhar duro em áreas de nosso tipo de personalidade de problemas
potenciais.
A maioria das características mais fracas que são encontrados em ISTJs são devido aos seus
dominantes Sensoriamento Introverted função de controle da personalidade a ponto de que todas as
outras funções estão sendo usados para defender demandas de detecção, em vez de para os seus
fins mais equilibradas. Em tais casos, uma ISTJ pode mostrar algumas ou todas as seguintes
deficiências em graus variados:
Amor excessivo de alimentos e bebidas
Falta de interesse em outras pessoas, ou com eles relacionados,
Ocasionais demonstrações emocionais inadequadas
Geral “cuidar-se” egoísta tendências
Usa o julgamento para descartar outras opiniões e perspectivas, antes de realmente entendê-los
Pode julgar os outros ao invés de se
Pode olhar para ideias externas e pessoas com o objetivo principal de encontrar falhas
Pode tornar-se escravo de sua rotina e “by the book” maneiras de fazer as coisas, a tal ponto que
qualquer desvio é completamente inaceitável
Pode ter dificuldades em comunicar seus pensamentos e sentimentos a qualquer um
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Explicação dos Problemas
Quase todas as características problemáticas descritas acima podem ser atribuídas, em vários graus
para o problema comum de ultrapassagem ISTJ introvertida personalidade Sentindo o ISTJ até o
ponto que todas as outras funções tornam-se escravos de Sensoriamento introvertido. A
personalidade mais “inteiro” precisa ter um bom equilíbrio entre as suas funções dominantes e
auxiliares. Para um ISTJ, Sensoriamento dominantes Introverted precisa ser bem suportado pela
função auxiliar pensamento extrovertido. Se pensamento extrovertido só existe para apoiar os
desejos de Sensoriamento introvertido, que nem função está sendo usado em seu potencial.
Sensoriamento introvertidos é uma função da personalidade que sempre reúne dados e armazena-la
em uma espécie de banco de dados informativa para ser acessado à vontade no futuro. Como o
jogador dominante em uma personalidade, ele tem o efeito de constantemente bombardeando a
psique com os fatos para armazenar. Como algo novo é percebido, ele é adicionado ao grande
armazém de dados de sensoriamento introvertidas. Sensoriamento introvertidos em si, não analisar
esses dados para o significado ou conexão – ele só leva-lo em como a informação. Para classificar e
fazer uso desta informação, uma função de jurados deve ser aplicada. É função julgar que faz a
análise e ordenação dos dados.
Quando Sensoriamento Introverted é muito dominante, ou extrovertido Pensar não é
suficientemente desenvolvido, vemos o ISTJ usando pensamento extrovertido para a ordem mundial
do indivíduo de tal forma que Sensing Introverted pode reinar sem interferência. Isso pode incluir
descartando a importância dos relacionamentos, ou afastando qualquer coisa que ameace forma
altamente introvertido o ISTJ de vida. Desta forma, pensamento extrovertido é usada contra o
mundo externo, e não contra os dados internos do ISTJ. É um escudo de defesa, em vez de um filtro
útil.
O melhor, mais “todo” o uso do pensamento extrovertido para o ISTJ seria usá-lo para solicitar e
avaliar a sua própria loja rica de dados, e, portanto, gerar soluções úteis para problemas e sistemas
eficientes. Como todos os tipos, a maioria dos ISTJs irá mostrar alguns sinais deste tipo de fraqueza.
Isso não significa que eles estão irremediavelmente falho. Os verdadeiros problemas ocorrem
quando uma personalidade ISTJ tornou-se tão desequilibrado que seu dono é extremamente egoísta
e incapaz de considerar a importância ou a validade de qualquer outra perspectiva.
Soluções
Para crescer como pessoa, o ISTJ precisa de se concentrar em aplicar o seu julgamento contra a
informação que eles se reuniram, em vez de contra os fatos individuais ou ideias que vêm dos outros.
Antes de julgar, colocar todos os dados novos para o contexto de fatos existentes. Trabalhando com
todos os fatos à sua disposição irá melhorar significativamente a sua capacidade de julgar de forma
eficaz, e irá reduzir a probabilidade de que você vai se tornar ofensiva reacionária e isolacionista.
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Um ISTJ que está preocupado com o crescimento pessoal vai prestar muita atenção para o assunto de
seus julgamentos, e suas motivações para fazer julgamentos. Eles estão julgando algo externo a ele /
ela, ou eles estão julgando algo dentro do contexto de seu conhecimento armazenado? É a
motivação para julgar alguma coisa para ser capaz de compreender a sua utilidade no mundo, ou a
rejeitá-lo? Muitas vezes, um ISTJ vai julgar algo sem entender adequadamente, e com a intenção de
descartá-la. Procure primeiro compreender, depois para juiz.
Vivendo felizes em nosso mundo como um ISTJ
Pessoas de todos os tipos de personalidade, por vezes, problemas que lidam com aspectos
específicos da civilização e da interação humana. Para o ISTJ, os problemas são geralmente
associados com ser incapaz de tolerar comportamentos que levam para fora normas percebidas, e
com não colocar adiante o esforço para atender às necessidades emocionais dos outros. Esses
problemas decorrem de construir a importância do mundo interior do ISTJ e diminuir a importância
do mundo externo. ISTJs que reconhecem que seu conhecimento e experiência pode ser enriquecida
com a sinergia de conhecimentos de outras pessoas e experiência vai achar que eles podem ser
comprometidos com os seus mundos internos e ainda ter relações satisfatórias com os outros. A
chave para conseguir isso é o desenvolvimento de sua mais alta função extrovertida, pensamento
extrovertido.
Um ISTJ que utiliza pensamento extrovertido para encontrar a falha externa em vez de internamente
pode tornar-se tão fortemente opinativo que eles formam expectativas rígidas e irracional dos
outros. Seus julgamentos hiper vigilantes sobre a racionalidade e competência dos outros pode ser
uma maneira muito eficaz de se manter a uma distância emocional das pessoas. Isto irá preservar a
santidade do mundo interior do ISTJ e estilo de vida, mas vai reduzir a um monte de informações
valiosas, impedir o desenvolvimento de seu caráter social, e estagnar o desenvolvimento da loja rica
da ISTJ de dados experimentais. Em casos extremos o ISTJ pode encontrá-lo ou se completamente
sozinho e solitário.
Mais comumente, o ISTJ vai ter problemas quando tentam ordenar e estruturar o mundo exterior, ao
invés de seu mundo interior. Tentar estruturar as pessoas para um sistema predefinido aceitável é
problemática. Os tipos de personalidade que valorizam o indivíduo singular será ofendido pela
aparente falta de respeito pela sua pessoa, e as pessoas com tipos de personalidade que seguem os
valores sociais vão querer ser honrar o seu próprio sistema, em vez de ser forçado a seguir o seu.
Muitas pessoas experimentam a ser controlado ou manipulado como uma forma de repressão, e
resistir a ela. Eventualmente, eles podem abrigar ressentimento grave contra o supressor.
Sugestões específicas:
Tome cuidado para ouvir a ideia de alguém totalmente antes de julgá-lo. Faça perguntas se
necessário. Faça o que for preciso para se certificar que você entendeu a ideia. Tente não começar a
julgar nada até você entender os detalhes.
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Tente identificar o tipo de personalidade de todos que você encontra com frequência em sua vida.
Lembre-se que intuitivos muitas vezes têm um estilo errante de expressão. Tentar exibem tolerância
para esta.
Antes de ser falar com outra pessoa, parar por um momento e olhar para essa pessoa. Leve em
atitude dessa pessoa e sentimentos naquele momento. Esteja ciente de que a pessoa com quem você
está falando.
Dez regras para se viver para alcançar o sucesso ISTJ
Alimente seus pontos fortes! Faça coisas que permitem que seus excelentes habilidades
organizacionais e lógicas para florescer. Explore os mundos da gestão empresarial, contabilidade e
medicina.
Encare suas fraquezas! Consulte os seus pontos fracos para o que são, e procurar superá-los.
Especialmente, se esforçam para usar o seu julgamento contra sua loja interna do conhecimento, e
não como um meio de ignorar as ideias de outras pessoas.
Converse com seus pensamentos. Você precisa passar por seu grande quantidade de informações, a
fim de colocar as coisas em perspectiva. Dê-se tempo adequado para fazer isso, e tirar proveito de
discutir ideias com outras pessoas. Alguns acham que externar seus pensamentos é um exercício
valioso, como é expressar suas ideias claramente por escrito.
Pegue em tudo. Não descarte ideias prematuramente porque você não respeitar a pessoa gerando as
ideias, ou porque você acha que já sabe tudo. Afinal, todo mundo tem algo a oferecer, e ninguém
sabe tudo. Como Steven Covey diz: “Procure primeiro compreender e depois ser compreendido.”
Saciar seu desejo de controlar os outros. Lembre-se que a maioria das pessoas não querem ser
controlados. Mais uma vez, transformar suas tendências controladoras interiormente e não
exteriormente. Você só pode realmente controlar a si mesmo.
Esteja ciente de Outros. Tire um tempo para perceber onde os outros estão vindo. Qual é o seu tipo
de personalidade? Como eles estão atualmente sentindo?
Seja responsável por si mesmo. Não culpe os problemas em sua vida de outras pessoas. Olhe para
dentro de soluções.
Seja delicada com suas expectativas, e julgar-se pelo menos tão duramente como você julga os
outros.
Assuma o melhor. Não se desgaste e outros por habitação no lado escuro de tudo. Assim como existe
uma carga positiva para cada carga negativa, há um lado de luz para cada lado escuro. Lembre-se que
situações positivas são criados por atitudes positivas, e vice-versa. Espere o melhor, e o melhor virá
para a frente.
Não há nada a temer, mas próprio medo. Às vezes é necessário tomar um risco para iniciar a
mudança. Não tenha medo de fazê-lo quando essa hora chegar. Na maioria dos casos, os obstáculos
e fardos de pé no caminho de seu objetivo não são realmente lá – eles só existem em sua
perspectiva. Mude sua perspectiva – mudar a sua vida.
Fonte: personalitypage.com
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ESTP — O Promotor
Você é uma pessoa desinibida e direta. Entusiasmado e animado, você “mete a cara” mesmo, e vive
num mundo cheio de ação. De uma maneira direta, você é uma pessoa que sem dúvida gosta de se
arriscar, e está disposto a entrar de cabeça nas coisas, e a por as mãos na massa. Você vive no
presente, e dá pouca importância a teorias ou a ficar refletindo sobre as coisas. Você olha para os
fatos em uma situação, decide rapidamente o que deve ser feito, executa a ação, e vai para o
próximo passo.
Você tem uma habilidade natural de perceber as atitudes e as motivações das pessoas. Você percebe
pequenos detalhes que passam despercebidos pela maioria das pessoas, como expressões faciais e
postura. Você quase sempre está em uma posição de vantagem com relação à pessoa com quem
você está interagindo, e você usa esta sua habilidade para conseguir o que você quer em qualquer
situação. Regras e leis são vistas como dicas de comportamento, e não como obrigações. Se você
decide que algo precisa ser feito, então “fazer acontecer” se torna mais importante que as regras,
para você. No entanto, você é uma pessoa que tende a ter suas fortes crenças quanto o que é correto
e no que é errado, e seguirá seus princípios fortemente. As regras do que é correto para a sociedade
podem ser pouco importantes para você, mas sua própria integridade faz com que você em
circunstância alguma faça algo que ache ser errado.
Você tem um talento natural para se envolver com teatro e viver uma vida de estilo. Você é uma
pessoa que se move rapidamente, fala rapidamente, e que tem uma apreciação pelas coisas mais
finas da vida. Você pode ser um grande apostador ou uma pessoa altamente consumista. Pessoas
como você são ótimas contadoras de histórias e improvisadoras. Você tipicamente cria as coisas no
que vai falando, ao invés de ficar seguindo um plano. Você adora se divertir, e é uma companhia
muito divertida. Você pode às vezes ferir as outras pessoas sem perceber, pois normalmente você
não sabe e pode nem se importar, com o efeito das suas palavras nas outras pessoas. Não é que você
não se importe com as pessoas, mas é que a maneira como você toma decisões não inclui o
sentimento das pessoas como critério. Você na verdade baseia suas decisões em fatos e lógica.
Sua área menos desenvolvida é seu lado intuitivo. Você é uma pessoa impaciente com teorias já que
você vê pouco uso para ela em sua busca de fazer as coisas acontecerem. De quando em vez você
tem fortes intuições que geralmente estão completamente erradas, mas às vezes bastante claras e
positivas. Você não acredita nos seus instintos, e também suspeita da intuição das outras pessoas.
Pessoas como você geralmente encaram problemas na escola, especialmente na faculdade, pois esse
é um ambiente onde a teoria é mais importante que a prática. Você se cansa de aulas em que você
acredita que não esteja recebendo nenhum material que te ajudar a fazer as coisas com mais prática.
Você pode ser muitíssimo brilhante, mas a escola será uma atividade desagradável e difícil para você.
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Você precisa continuar caminhando e crescendo, e isso você poderá fazer bem numa carreira em que
você não é restringido ou confinado. Você é um ótimo vendedor por natureza, por exemplo. Você se
sente estressado e infeliz com tarefas rotineiras. Você é uma pessoa que é uma fonte natural
abundante de energia e de entusiasmo, o que faz de você também um empreendedor natural. Você
fica muito empolgado com as coisas, e tem a habilidade de motivar os outros a se animar, e a agir.
Você pode vender qualquer ideia a qualquer pessoa. Você é atraído por ação, e toma decisões com
rapidez. Em geral, você tem um talento extraordinário para fazer as coisas começarem. Você
normalmente não é muito bom em levá-la até o fim, e pode acabar deixando essa parte para outras
pessoas fazerem. Você deveria se esforçar em conquistar o domínio da arte de conseguir terminar o
que você começou.
Você é prático, observador, adora diversão, gosta de espontaneamente correr riscos, tem uma
capacidade excelente de improvisar com rapidez e criar uma solução inovadora para algum
problema. Você é uma pessoa divertida de ter próximo, animando e motivando os outros à sua volta.
Se você conseguir reconhecer seus verdadeiros talentos e operar dentro de ambientes onde você
possa usar esses talentos, você conseguirá realizar coisas extraordinárias.

O que significa sucesso para um ESTP?
Com uma função dominante de Sensoriamento extrovertido, e uma função auxiliar do Pensamento
introvertido, as pessoas com o tipo de personalidade ESTP têm uma necessidade aumentada para a
experiência sensorial e tátil para o engajamento com o seu ambiente físico. A ESTP é mais confortável
quando eles podem tratar a vida como um grande jogo em que devem ser rápido para usar suas
habilidades para vencer. Em tal cenário de um jogo-playing, o ESTP é mais provável que seja o
vencedor, já que nenhum outro tipo de personalidade é tão rápido em seus pés como a ESTP.
ESTPs têm uma capacidade surpreendente para o tamanho de pessoas em um instante e chegar a um
entendimento estádio precisa de onde elas estão vindo. A ESTP não pode deixar de utilizar esta
habilidade, é natural para eles, mas lhes traz grande satisfação de ser capaz de usar essa habilidade
para aprovar algum ganho pessoal, ou para “ganhar o jogo.” A ESTP é também fortemente
impulsionada de forma tangível interagir com seu ambiente físico imediato. Esta necessidade se
manifesta de muitas maneiras, mais comumente como uma atração para esportes ou desafios físicos,
e como um desejo de sempre estar fazendo alguma coisa. ESTPs são os grandes fazedores. Se você
quiser fazer alguma coisa acontecer rapidamente, pergunte a um ESTP. Essas habilidades inerentes
fazer a ESTP probabilidade de encontrar o sucesso profissional como vendedores ou atletas
profissionais. No entanto, qualquer carreira que capitaliza suas habilidades pessoais ou a sua
capacidade de manobra dentro do seu mundo físico e lhes dá um feedback imediato é provável que
seja um bom ajuste para o ESTP.
A necessidade de ESTP de estar envolvido com seu mundo, externo imediato faz sucesso em um nível
pessoal mais desafiadora. Eles se sentem mais felizes quando estão fora de si, mas o sucesso pessoal
exige ir dentro para conhecer a si mesmo. No entanto, uma vez que essas necessidades são
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reconhecidas, elas não são mutuamente exclusivas. A ESTP que alimenta a sua unidade constante de
novas experiências sensoriais, bem como sua necessidade de uma reflexão real sobre essas
experiências e impressões encontrará um nível mais profundo de satisfação pessoal do que a ESTP,
que permite que suas necessidades imediatas de experiências sensoriais para arrancar-lhe sobre.
No entanto, mesmo aqueles ESTPs que desenvolveram sua capacidade de refletir sobre as questões
serão sempre conectados em algum nível de base para o forte desejo de novas experiências, e vai ter
o “pão e manteiga” sentimentos de sucesso de vencer os desafios em seu ambiente físico. ESTPs
precisam saber que tenho as mercadorias, ganhou o momento, feito o trabalho. Uma vez dada uma
tarefa que o intriga, ou ter descoberto algo de novo para ser julgado, muito pouco vai impedi-los de
fazer todo o possível para enfrentar o desafio, e, assim, alcançar o que eles consideram ser um
sucesso pessoal. Sucesso para um ESTP não é geralmente medido em termos constantes, mas em
momentos passageiros de realização, momentos que trazem a ESTP o sentimento necessário de ter
ganho o dia.
Permitir que seus pontos fortes ESTP a florescer
Como um ESTP, você tem dons que são específicos para seu tipo de personalidade que não são os
pontos fortes naturais para outros tipos. Ao reconhecer seus dons especiais e incentivar o seu
crescimento e desenvolvimento, você vai ver mais facilmente o seu lugar no mundo, e ser mais
satisfeito com seu papel.
Quase todos os ESTPs reconhecerá as seguintes características em si mesmas. Eles deveriam abraçar
e nutrir esses pontos fortes:
Um grande talento para ler as pessoas e saber “onde eles estão” apenas observando o seu
comportamento e maneirismos.
A capacidade de utilizar um conhecimento extremamente detalhado e pronto do mundo físico ao
redor deles a qualquer momento.
Um talento competitivo que o leva a vencer em situações difíceis. ESTPs adoraria ter as
probabilidades contra eles, o que faz delas grandes solucionadores de problemas ou o tipo de
vendedores que pode frio apurar um vencedor do mais difícil cliente.
A força mental que os torna extremamente difícil de bater. Em qualquer concurso, a ESTP será quase
sempre o último homem de pé.
Um forte “, depois de ter” mentalidade que faz com que as coisas sejam feitas.
ESTPs que desenvolveram o seu pensamento introvertido, na medida em que consideram que suas
percepções significa para eles e discriminar cuidadosamente entre as opções disponíveis ao invés de
simplesmente fluir com o processo do momento, vai apreciar estes presentes especiais:
A capacidade de reconhecer quando os outros são desconfortáveis ou com problemas e lidar com
seus problemas.
A capacidade de perceber que há valor na satisfação das necessidades de outras pessoas de uma
forma real.
Um entendimento de que outras pessoas podem ter uma perspectiva diferente sobre a vida, e que
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outras perspectivas podem ser úteis e válidas.
A capacidade de aproveitar ao máximo as suas capacidades vencedores ao longo de um longo prazo.
Um talento especial para mostrar aos outros como tirar o máximo proveito de situações. ESTPs Esses
podem ser professores extraordinários de habilidades de vida positivos.
A habilidade para mostrar não só como as coisas certas pode ser feito, mas como eles podem ser
feitos de uma forma muito mais valioso e eficiente. ESTPs Tais são um trunfo para qualquer outra
empresa envolvida na fabricação.
A habilidade para entender o comportamento das pessoas e padrões de previsão.
ESTPs pode fazer detetives muito bons ou analistas.
Potenciais áreas problemáticas
Com qualquer dom da força, existe uma fraqueza associado. Sem “bad”, não haveria “bom”. Sem
“difícil”, não haveria “fácil”. Nós valorizamos os nossos pontos fortes, mas muitas vezes amaldiçoar
ou simplesmente ignorar as nossas fraquezas. Para crescer como pessoa e conseguir o que quer da
vida, devemos certamente explorar nossos pontos fortes, mas também devemos enfrentar os nossos
pontos fracos e lidar com eles. Isso significa assumir um duro olhar para as áreas potencialmente
problemáticas no nosso tipo de personalidade.
É importante perceber que os pontos fracos do tipo são apenas os pontos cegos atrás de nossas
características mais fortes de caráter, e que as características mais indesejáveis específicos de um
tipo são normalmente limitados a essas pessoas cujo tipo é fortemente expresso, e somente se as
circunstâncias se combinaram para reduzir ou contornar desenvolvimento natural da pessoa. Então,
na leitura que se segue, vale lembrar que, ao descrever essas tendências típicas e os padrões
negativos de comportamento que pode fluir a partir deles, estamos construindo um entendimento
para o desenvolvimento positivo. Cada pessoa é diferente feita, e devemos sempre lembrar que
esses chamados “pontos fracos” são as características inevitáveis, compreensível e natural do nosso
tipo.
A maioria das características mais fracos encontrados em resultado ESTPs de Sensoriamento
extrovertidas dominando sua personalidade e cooptando a utilidade de suas outras funções,
enquanto algumas outras dificuldades decorrem diretamente da incapacidade da ESTP usar suas
funções menos adaptadas de sentimento extrovertido e intuição introvertida. Quer isoladamente ou
em combinação, estes traços ESTP causar a maioria ou todas as seguintes deficiências em graus
variados:
Pode tornar-se melancólico ou mesmo antagônicas em situações que ofereçam pouca promessa de
vantagem ou a possibilidade de “fazer alguma coisa.”
Pode ser manipulador, aproveitando as fraquezas de outras pessoas para seu próprio ganho.
Pode ser relutantes ou incapazes de planejar nada em avançar-se, ou seguir outras de planos
cuidadosos.
Pode ser excesso de confiança de sua própria capacidade ou astúcia, ignorando os problemas que
Fonte : Inspiira. org - acessado em Fevereiro 2013

39

eventualmente alcançá-los do seu lado cego.
Podem achar difícil ou ser realmente dispostos a seguir por onde um compromisso contínuo é
esperado.
Em relação situações podem ser arrogante, exigente e / ou insensível aos sentimentos de seu
parceiro.
Quando sozinho ou em circunstâncias reduzidas podem ser sujeitos a sentimentos escuras ou
mórbida sobre si próprios.
Pode ser incapaz de manter o emprego por qualquer período de tempo, perder a credibilidade com
potenciais empregadores ou clientes de emprego hopping.
Pode tornar-se tão absortos em atividades desafiadoras que perdem todo o senso de proporção,
negligenciando a si mesmos e suas relações.
Sem desafios de sua própria, pode tornar-se focado no comportamento dos outros, particularmente
a de família ou funcionários, insistindo que eles vivem até que o ESTP vê como o código apropriado
ou o nível de realização.
Explicação dos Problemas
Porque o ESTP é levado a experimentar o mundo através da sensação de concreto, a necessidade de
experiência sensual combina com as possibilidades do momento para fornecer tudo o que eles
sentem é necessário à vida. Usando pensamento introvertido só para justificar ou aprimorar suas
necessidades sensuais, a ESTP pode fluir facilmente com o mundo de uma maneira irresponsável, o
seu próprio comportamento mapeados e justificado por uma grade decisão bloqueado apenas para a
ação objetiva do momento. Muitas das dificuldades descritas acima fluxo a partir deste traço comum
ESTP de assistir só para o mundo e as pessoas ao seu redor para o bem de satisfazer sua necessidade
constante de novas experiências e novas conquistas. Para o ESTP que não tem o apoio de uma função
bem adaptada, racional julgar, o mundo objetivo continua a ser um parque infantil infinitamente
fascinante, onde as regras em constante mudança do jogo muitas vezes fornecer os códigos de
conduta apenas reais que viver.
Sem uma função do pensamento bem desenvolvido introvertido permitindo a ESTP para refletir
sobre as consequências de suas ações e desejos, os sentimentos e necessidades dos outros pode
parecer de pouca preocupação para eles. Muitas vezes, aqueles que não podem corresponder a
rodada para rodada ESTP são considerados pessoas de pouca importância, ou valorizada apenas
como peões úteis em um interminável jogo de um upmanship onde a satisfação das necessidades
ESTPs é o único objeto. Além disso, porque o sentimento é função terciária o ESTP, os seus
julgamentos tendem a ser colorida pelo fundo inconsciente, o que significa que é frequentemente
usado negativamente. Em resposta ao sentido da ESTP são impulsionadas avaliações de pensamento,
tal função sentimento joga para baixo a empatia e reforça a manutenção de sentimentos negativos
sobre os outros, especialmente quando eles não “ir junto” com a função primária do ESTP formas
orientadas e necessidades.
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Sob tais condições, a ESTP fortemente expressar, cujo auxiliar introvertido Pensamento função serve
apenas para tornar tendenciosas, de suporte, “corrigir” os julgamentos sobre seu próprio
comportamento, muitas vezes “estar fora do círculo”, seus julgamentos tendenciosos reduzindo
outros para um público simples, previsto para apoiar as noções ESTPs sem dúvida. Nos
relacionamentos isso pode ser um perigo, pois significa a ESTP raramente vai aderir às exigências
sentindo base dos outros, nem dar crédito a essas ideias que surgem a partir de uma visão intuitiva
sobre a vida. Seu comportamento a esse respeito, muitas vezes beira o desprezo puro ou de uma
recusa a aceitar qualquer coisa mal-humorado fora de sua competência própria.
Tais ESTPs fortemente expressam às vezes pode encontrar-se sem quaisquer relacionamentos
verdadeiramente íntimos, por seu comportamento muitas vezes fornece um sinal forte para os
outros, que sentido de que “aqui há dragões”, e, assim, oferecer o mínimo possível de seus
sentimentos pessoais ou conhecimento mundano como munição para o moinho ESTPs um
upmanship. Nestas circunstâncias, enquanto a ESTP pode ter muitos conhecidos e parceiros em
diversão, haverá muito poucos os que vão integrá-los em qualquer nível verdadeiramente solidária,
emocional.
Para além das razões acima expostas, algumas ESTPs estreita expressando pode algumas vezes se
encontram isolados por causa das coisas estranhas que eles acreditam sobre pessoas e do mundo –
particularmente no que diz respeito às razões que acreditar em certas coisas acontecem. A ESTP é
extremamente familiarizado com o funcionamento do mundo, imediata racional dos sentidos, mas
porque a sua intuição é uma função praticamente inconsciente, suas ideias sobre as coisas fora do
seu alcance pode muitas vezes ser extremamente curioso, supersticioso ou apenas francamente
bizarro, e sua pensamento pode tecer alguma lógica surpreendente para apoiar essas crenças. Isso
raramente afeta seu dia-a-dia, para que essas ideias e superstições, muitas vezes apoiar a sua
perspicácia e capacidade, mas em uma situação onde as noções verdadeiramente intuitiva ou teórico
é considerado relevante e importante, a ESTP pode encontrar a si mesmos muito o homem impar
para fora.
De todos os tipos de personalidade, a ESTP fortemente expressar pode ser mais difícil de se
convencer de que sua visão de mundo não é o único válido; que não necessariamente brotam da
melhor maneira e apenas para ser, para que todo o resto do mundo que é “normal” não se aproxima
da vida da mesma maneira como o ESTP.
Soluções
Para crescer como pessoa, a ESTP precisa concentrar-se em libertar o seu pensamento a partir do
controle de Sensoriamento extrovertidas e permitir que eles mesmos o espaço para fazer cuidadosas,
julgamentos racionais. Não só sobre a situação, externo imediato, mas também sobre as formas em
que podem ser gerenciados para criar um mais valioso, resultado a longo prazo. A capacidade da
ESTP de fazer isso é inato, mas esconde sob a superfície e leva apenas alguns momentos deliberados
para permitir que ela funcione. Todos ESTP precisa de fazer é reconhecer a diferença entre o
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pensamento com o momento, com o assunto de suas impressões sensoriais imediatas, e o
pensamento que fazer quando nada agarra sua atenção. A ESTP precisa reconhecer que o segundo
tipo de pensamento, este “só com si mesmo” espaço, está cheio de potencial para julgamento
cuidadoso de suas ações e a consideração do melhor curso para o futuro. Pensamento introvertido é
na verdade a arma secreta ESTP. É pensamento introvertido trabalhando no fundo de sua vida o que
torna a ESTP uma personalidade tão potente. Trazendo-o em primeiro plano, permitindo que o seu
poder, deixaram de ser um segredo para eles é a chave para o desenvolvimento ESTP.
Eu quero oferecer a ESTP algumas sugestões específicas e conselhos aqui, para trazer o valor da
introspecção em foco não é apenas uma questão de apertar um botão na cabeça. Uma das razões
para isso é que, quando desvinculado dos fascínios do mundo exterior e da realidade, pensamento
introvertido da ESTP tende a ser pego nos julgamentos negativos e imagens que o fluxo de seus
sentimentos e funções intuitivas, tudo muito facilmente cair um mundo, nublado incerto de
ansiedades e as implicações sinistras. O espaço interior ESTP precisa ser limpo deste miasma, muitas
vezes infantil e mal informado de negatividade. Por isso, é necessário tranquilizar a si mesmo, com
calma e decisivamente insistir tranquilo em sua mente interior, e tenho fé que todas as preocupações
serão atendidas pelo “adulto da família” (a versão madura do pensamento introvertido.)
Desligar o mundo e entrar em seu próprio espaço pode ser difícil no início, mas oferece as maiores
recompensas. Para o ESTP não precisa aprender a pensar, eles já fazem isso muito bem – eles só
precisam de ligar o seu pensamento sobre si mesmos. Eles precisam medir e avaliar a sua utilidade,
suas ações, suas relações de maneira que buscam a qualidade, e em maneiras de oferecer valor a
todas as coisas e as pessoas em suas vidas.
Desafie-se. Os desafios são coisas simples para a ESTP, e tudo o que realmente precisamos é de
alguns momentos de reflexão a cada dia. Pergunte-se regularmente: “O que estou fazendo Por que
eu estou fazendo isso Quem se beneficia com isso?” Fazer estas perguntas em cada tipo de situação,
e descobrir como as respostas começam a mostrar um caminho para não só uma maior compreensão
de si e dos outros, mas também mostrar maneiras de incluir os outros em um relacionamento com
todo o seu ser. Logo você vai descobrir seus sentimentos e intuições que vêm a bordo com uma força
mais positiva e inclusiva. Crescendo-se logo se torna fácil, porque ele só tem a rotina simples de
deixar o seu poder inato de trabalho considerado pensamento sobre sua própria vida, em vez de
apenas utilizá-lo para apoiar o que está acontecendo lá fora. Pense nisso.
Vivendo felizes em nosso mundo como um ESTP
ESTPs costumam ter um forte grupo de adeptos, tanto no trabalho como socialmente. Elas são
muitas vezes popular, seu apelo é magnético e atrair aqueles que gostam de fazer as coisas que
podem fazer. Os problemas da ESTP tem encaixe para o mundo tendem a ser relacionado para o
outro lado desta exterior atraente e desafiador, para o lado mais profundo e mais íntimo das pessoas
tende a evitá-los, assim como a ESTP tende a evitar as ligações mais profundas. ESTPs tem problemas
em atrair os amantes e admiradores, eles simplesmente têm dificuldade para mantê-los, uma vez que
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para as relações começam a exigir constância e profunda, sentindo conexões baseadas, o ESTP é
muitas vezes deixado querer saber o que o alarido era sobre. A sua inadequação a este respeito pode
muitas vezes fazer os outros sentir que está faltando todos os sentimentos reais ou desejo de
compromisso, enquanto a verdade é que eles simplesmente não sabem o caminho para essas coisas
sem um período de aprendizagem ao longo e difícil. Eles são mais medo de sentimentos, em vez de
incapaz de sentir, eles são mais tímidos do compromisso, em vez de não se comprometer. Nas
relações da ESTP precisa de confiança, mas muitas vezes são as suas necessidades não ditas e
interpretadas como incapacidades.
Sugestões específicas:
Pergunte a si mesmo que você quer de um relacionamento de longo prazo. Agora virar esse jogo e
ver como suas necessidades comparar com os outros. Você está sendo realista? Esqueceu-se de
incluir as necessidades dos outros em seu relacionamento ideal? Você tem medo das coisas que você
precisa para oferecer, ou você está apenas com medo de que em oferecer-lhes que você vai perder
alguma coisa?
Alwas lembrar, que um relacionamento que agrega a suas habilidades pessoais e da vida é um valor,
enquanto uma relação que limita sua capacidade de ser você mesmo não vai funcionar. Agora tente
ver como as suas próprias demandas e necessidades poderia acrescentar para outro, e que eles
podem tirar a partir delas.
Não tenha medo de deixar o seu show sentimentos, mesmo que assustá-lo para a sua fraqueza ou
mostrar a sua própria vulnerabilidade. Mais frequentemente do que não, tal honestidade é o início
do tipo de relacionamento que pode levá-lo a crescer.
O seu melhor parceiro vai ser o único que preenche o seu espaço privado, o seu espaço pensamento,
bem como os seus sentidos. Tente conversar com outras pessoas sobre o que você pensa. Descubrase em seus pensamentos e deixe que os relacionamentos crescer através do seu deixar a outra
pessoa em seu mundo interior. Discuta seus medos e limites e descobrir a força disponível para você
a partir do apoio de um outro que pode ter o que você precisa.
Dez regras para se viver para alcançar o sucesso ESTP
1. Alimente seus pontos fortes! Dê a si mesmo todas as oportunidades para mostrar suas habilidades
inatas. Se você não está em um relacionamento ou um trabalho que permite que isso aconteça,
talvez seja tempo para descobrir maneiras de mudar isso. Lembre-se, seus pontos fortes derivam de
ser capaz de lidar com o mundo, com situações onde as coisas sendo feito, onde as oportunidades
para superar dificuldades existem.
2. Encare suas fraquezas. Tente ser direto com você mesmo. Você tem limitações outros acham como
pontos fortes. Então o que? Você não tem que se esconder atrás de uma cortina de medo só porque
você tem dificuldade com sentimentos ou classificar para fora suas percepções interiores. Permita-se
ser quem você é e ao mesmo tempo deixar que os outros ajudá-lo a ser mais honestos com suas
limitações.
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3. Fale sobre seus pensamentos. Discutir suas ideias e percepções com os outros irá ajudá-lo a
desenvolver a sua realidade, separada interior, fazer de você uma pessoa “real” para eles, mesmo
sem toda a atividade que externo. Como bem você usar a função auxiliar é muito importante para
sua saúde e felicidade.
4. Não tenha medo de mostrar emoção. Suas funções inferiores quero que você seja ainda dentro de
uma criança, e que faz você correr, que faz você querer provar a si mesmo ainda mais. Você não tem
que provar nada a ninguém a esse respeito. Todo mundo sente a emoção e todo mundo é dentro de
criança. Encontrar as pessoas cujos olhos lhe dizer que você não está sozinho, e deixá-los ouvir a voz
de seu filho.
5. Respeitar sua necessidade de ação. Entenda que você precisa estar trabalhando ativamente com o
seu ambiente para estar no “groove” com a vida. Não punir a si mesmo por não ser o tipo de sentar e
ler um livro ou assistir a um filme. Escolha um parceiro e companheiros que valorizam o estilo de vida
ativo, mas lembre-se permitir um tempo para considerar como o seu contributo para a sua vida vai
mudar isso. Não basta seguir o seu nariz – a vida não é uma festa sem fim ou expedição.
6. Reconhecer as diferenças dos outros. Perceba que cada pessoa é diferente, não apenas um pouco
diferente, mas muito diferente. Todo mundo tem seu lugar e valor. Você precisa perceber os valores
e locais, lugares onde você não pode facilmente se encaixam. Você pode aprender com essas
pessoas, pois eles têm dons que você pode usar, presentes que oferecem simplesmente por serem
quem são. Tente descobrir o seu tipo psicológico para si mesmo e perceba como certos tipos podem
tirar você de sentimentos negativos apenas por serem quem são.
7. É OK para sair da sua zona de conforto. Entenda que a única maneira de crescer é ficar fora de sua
zona de conforto. Se você está desconfortável com uma ideia ou situação, porque você não tem
certeza de como agir, isso é bom! Essa é uma oportunidade de crescimento.
8. Identificar e expressar seus sentimentos. Você pode ter um momento difícil descobrir exatamente
como você se sente sobre alguém que está envolvido. É importante que você descobrir isso. Não
levar alguém com a sua ambivalência. Se você determinar que você valoriza a pessoa, dizer-lhes isso
cada vez que você pensar nisso. Esta é a melhor maneira de fazê-los se sentir seguro em suas
afeições, e assim promover um relacionamento de longa duração.
9. Esteja ciente de que você pode falhar, e que é OK. Não montanha toda pode ser escalado, nem
todo cliente ficará satisfeito, não importa o quão duro você tente ou não importa o que você traz
truques para suportar. Apanhando é uma oportunidade para refletir sobre o que é importante, o que
realmente importa na vida. Da próxima vez que você vai tomar um desafio mais digna de suas
habilidades, e mais valioso para os outros. Você pode ser um campeão, e vai ser no seu próprio jogo.
Tente deixá-lo ser um jogo da vida, onde todos ganham se o fizer.
10. Assuma o melhor. Não se aflija com medo e fantasias. Espere o melhor, e o melhor virá.
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Fonte: personalitypage.com

ESFP — O Artista
Você vive num mundo de oportunidades de criar novas relações com as pessoas. Você ama as
pessoas e as novas experiências, é uma pessoa ativa e divertida, e gosta de estar no centro das
atenções. Você vive no presente e absolutamente adora viver uma vida cheia de agitação e de
entusiasmo.
Você tem muita habilidade em lidar com as pessoas, e pode até se encontrar com frequência no
papel de conciliador, ajudando pessoas que estão brigadas a fazer as pazes. Já que você toma suas
decisões baseando-se nos seus valores pessoais, você transparece ser, na maioria das vezes, uma
pessoa muito simpática e preocupada com o bem-estar dos outros, e é comum que você seja uma
pessoa generosa e calorosa. Você é uma pessoa muito observadora, e parece poder sentir o que está
de errado com alguém antes mesmo que a maioria das outras pessoas o faça, já em seguida
encontrando uma solução prática e calorosa para preencher essa necessidade. Você pode não ser a
melhor pessoa para dar conselhos que exista, principalmente porque você não gosta de teorias nem
de ficar planejando o futuro, mas por outro lado você é ótimo em cuidar das pessoas de maneiras
práticas.
Você é definitivamente uma pessoa espontânea, otimista, e que absolutamente adora se divertir.
Mas cuidado, pois se você não desenvolver seu lado mais racional e considerar aspectos mais lógicos,
você pode acabar se entregando demais a esses prazeres, colocando mais importância no aqui e no
agora e nessa gratificação imediata, do que nas suas tarefas e obrigações. Você pode também evitar
fazer análises das consequências de longo prazo para as suas ações presentes.
Para você, o mundo é como se fosse um grande palco. Você adora ser o centro das atenções e
constantemente faz apresentações para as pessoas, pois você gosta de divertir as pessoas e de vê-las
felizes; adora estimular as sensações (os cinco sentidos) dos outros, e é extremamente bom nisso; e
adoraria se a vida pudesse ser nada mais que uma festa sem fim, com você mesmo sendo o mestre
de cerimônias que lideraria toda a curtição.
Você adora as pessoas, e todas as pessoas te adoram. Aliás, uma de suas melhores qualidades é
exatamente a de ser amado por todos. Você é animado, entusiasmado, e gosta de verdade de todo
mundo. Você é uma pessoa sempre calorosa e generosa com seus amigos, e geralmente trata todo
mundo como seu amigo. No entanto, uma vez que alguém te confronte, você cria opiniões fortes e
duras contra essa pessoa, e pode ficar com um profundo desgosto dela.
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Você é uma pessoa que quando exposta a uma situação muito estressante fica sobrecarregada de
pensamentos e preocupações negativas. Como você é uma pessoa muito otimista e que vive num
mundo das mais variadas possibilidades, o pessimismo não se encaixa bem com você. Você se esforça
para combater esse tipo de pensamentos, e cria argumentos simples e gerais para fazer o problema
desaparecer. Estas explicações simplórias podem ou não estar realmente ligadas ao motivo real do
problema, mas de qualquer maneira elas te fazem bem, permitindo que você supere o problema.
Você é uma pessoa muito prática, apesar de você odiar estruturas e rotinas. Você gosta de “dançar
conforme a música”, confiando na sua habilidade de improvisar em qualquer situação que você
venha encarar. Você aprende melhor fazendo, na prática, do que lendo em um livro sobre como
fazer, porque você prefere não ter que lidar com coisas teóricas. Se você não desenvolver seu lado
intuitivo, terá uma tendência grande a evitar situações que envolvam muito pensamento teórico que
sejam de certa forma complexas e ambíguas. Por esta razão, você pode se encontrar em dificuldades
dentro do sistema normal de educação, pois esse dá uma importância maior a conceitos abstratos,
especialmente na faculdade. Por outro lado, você se dá extremamente bem em situações em que
você pode aprender interagindo com outras pessoas, ou onde você pode aprender fazendo.
Você tem uma apreciação muito bem desenvolvida por beleza estética, e uma excelente noção de
espaço e função. Se você tiver em condições de comprar, é provável que você tenha muitos bens
belíssimos, além de uma casa artisticamente decorada. Em geral, você fica muito feliz com objetos
que sejam esteticamente belos. Pessoas como você apreciam as coisas mais finas da vida, como uma
boa comida e um bom vinho.
Você é um ótimo integrante de uma equipe. A probabilidade é altíssima de que você não somente
não crie problemas no serviço, como também torne o ambiente de trabalho o mais divertido possível
na hora de executar suas tarefas e obrigações. Você se dará muito bem em carreiras em que você
possa usar sua capacidade de lidar com as pessoas, assim como sua capacidade de fundir ideias,
dando-as forma e estrutura. Por ser uma pessoa muito ativa e que gosta de novas experiências, você
deveria escolher carreiras que oferecem ou que pedem uma capacidade de lidar com muita
diversidade, assim como ótimas habilidades interpessoais.
Você é uma pessoa que normalmente gosta de se sentir uma ligação forte com as outras pessoas, e
que tem uma conexão com animais e crianças que não é encontrada na maioria das pessoas. Você
aprecia muito, também, as belezas da natureza.
Você tem um tremendo amor pela vida, e sabe como se divertir; você gosta de trazer mais gente para
participar contigo nas suas diversões, e é acima de tudo uma pessoa muito divertida e agradável de
se ter junto. Você é flexível, adaptável, genuinamente interessado nas pessoas, e, em geral, tem um
bom coração. Você tem uma habilidade única de extrair muita diversão da vida, mas precisa tomar
cuidado com as implicações ao longo prazo de viver integralmente no momento, sem planejar bem
seu futuro.
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O que significa sucesso para um ESFP?
ESFPs não pode ajudar, mas espontaneamente compreender o momento, especialmente se ele
oferece uma nova sensação ou experiência. E enquanto o ESFP possa parecer para os outros para
estar apenas interessados em acumular novas experiências, ou revivendo antigos apenas para
saborear a qualidade das sensações ou gozo animada que eles trazem, a ESFP tem de fato uma
relação muito mais sutil à vida e à mundo ao seu redor. Na verdade, com sua curiosa mistura de
sensação extrovertida e sentimental introvertido, o ESFP pode mostrar uma riqueza de complexidade
em suas formas, mesmo que para o ESFP-se, considerando tais questões é sentida como um tedioso
e – a sua maneira de ver o mundo – tarefa bastante desnecessário. Por esta razão, apenas definir o
que significa sucesso para uma ESFP requer mais do que simplesmente assumir que uma vida cheia
de satisfação, as experiências de qualidade necessariamente preenche estes critérios, como as
verdadeiras necessidades do ESFP e satisfações vai depender muito da força e refinamento de sua
Sensation e Sentindo-se funções. Mas há uma coisa que define tudo o ESFP, e que é a sua capacidade
exuberante – e precisam – de se envolver com outras pessoas e expressar o que agarra-los. Assim, o
sucesso, enquanto poderia vir através de muitos caminhos diferentes, e ser sentida pelo ESFP nos
modos e preferências não necessariamente entendida como sucesso por outros tipos, o ESFP bem
sucedido, no entanto, ser sempre encontrada onde eles podem viver em total engajamento e aberto
com as pessoas e capaz de expressar seus talentos, apreciações e alegrias diante do mundo em geral.
Permitir que seus pontos fortes ESFP a florescer
Como ESFP, você tem dons que são específicos para seu tipo de personalidade que não são os pontos
fortes naturais para outros tipos. Ao reconhecer seus dons especiais e incentivar o seu crescimento e
desenvolvimento, você vai ver mais facilmente o seu lugar no mundo, e como você pode usar melhor
seus talentos para realizar seus sonhos.
Quase todos os ESFPs reconhecerá as seguintes características em si mesmas. Eles deveriam abraçar
e nutrir esses pontos fortes:
A grande capacidade de compreender o mundo objetivo, seus fatos e realidades
Um talento para entreter e agradar os outros com palavras e ações
Uma aptidão para tirar o máximo proveito de qualquer situação ou lugar
Muito hábeis em encontrar o melhor das coisas para si e para outros
Uma atitude calorosa e generosa tanto como doador e receptor
Naturais excepcionais habilidades musicais e dramáticas
Uma apreciação detalhada e nuances do mundo exterior
Adepto de detectar e reconhecer os efeitos das mudanças minuto ao seu meio ambiente
Um talento para aprender a fazer praticamente qualquer coisa apenas observando e fazendo
Uma sensação reconfortante e prático do mundo que suporta outros
ESFPs que desenvolveram o seu sentimento introvertido na medida em que eles podem integrar o
mundo concreto das suas percepções com um sistema eficaz e saudável de valores pessoais vai achar
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que eles apreciar estes presentes especiais:
Seus gostos refinados irá torná-lo uma alegria para os outros para a sua empresa e casas.
Sua capacidade de pesar o valor de suas ações dá grande força ao seu talento para entreter as
pessoas de todos os gostos.
Eles vão diferenciar rapidamente entre as coisas que são de importância maior e menor a uma
situação.
Eles não vão apenas buscar entretenimento e as coisas para seu próprio bem, mas procurará sempre
encontrar o que eles sentem irá fornecer o maior valor e recompensa para si e para os outros.
O ESFP que aumenta a sua capacidade de reconhecer oportunidades (Sensoriamento extrovertido)
com um sistema de valores interno forte (sentimento introvertido) vão encontrar-se mais
susceptíveis de atrair e ser atraído para, relações muito gratificantes com outras pessoas –
particularmente com as do sexo oposto.
Eles vão reconhecer e promover os talentos dos outros.
Eles podem ser contadas sobre a defender os aspectos melhores e mais vida promotores de todo o
mundo.
Potenciais áreas problemáticas
Com qualquer dom da força, existe uma fraqueza associado. Sem “bad”, não haveria “bom”. Sem
“difícil”, não haveria “fácil”. Nós valorizamos os nossos pontos fortes, mas muitas vezes amaldiçoar e
ignorar nossas fraquezas. Para crescer como pessoa e conseguir o que quer da vida, devemos não só
capitalizar sobre os nossos pontos fortes, mas também enfrentar os nossos pontos fracos e lidar com
eles. Isso significa tomar um olhar duro em áreas de nosso tipo de personalidade de problemas
potenciais.
ESFPs são seres amáveis e criativa com muitos dons especiais. Eu gostaria que o ESFP ter em mente
algumas das muitas coisas positivas associadas com ser um ESFP enquanto liam algum deste material
mais negativo. Também lembre-se que as deficiências associadas a ser um ESFP são naturais para o
seu tipo. Embora possa ser deprimente ler sobre as fraquezas do seu tipo, por favor, lembre-se que
oferecemos esta informação para decretar mudanças positivas. Queremos que as pessoas a crescer
em seu próprio potencial e viver uma vida feliz e bem sucedida.
A maioria das características mais fracas que são encontrados em ESFPs são devido a sua função
dominante Sensoriamento extrovertida ofuscando o resto de sua personalidade. Quando esta função
abafa tudo o resto, o ESFP não pode usar o sentimento introvertido para julgar adequadamente o
valor e o decoro de suas percepções ou ações. O primeiro 10 das seguintes deficiências derivar em
graus variáveis a partir deste problema sozinho, enquanto que o resto são, devido ao efeito adicional
dos ESFPs única tornam-se e resultar da sua capacidade diminuída para usar raciocínio resumo.
Pode ser visto pelos outros como desnecessariamente grosseiro em seu comportamento e escolhas
de vida.
Pode ser incapaz de valor ou pode ignorar as preferências e necessidades dos outros.
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Pode perceber, mesmo a crítica mais cuidadosa e objetiva como simplesmente uma manobra para
estragar a alegria de viver.
Podem ter ideias distorcidas ou irrealista sobre os sentimentos dos outros.
Pode ser incapaz de reconhecer ou ouvir qualquer coisa que possa levar a pensamentos ou segundo
uma apreciação mais cuidadosa.
Pode culpar os seus problemas no mundo em geral, vendo-se como heróis frustrados lutando contra
as probabilidades.
Pode se tornar totalmente autocentrado e esquecidos da destruição que elas causam em outros
sentimentos.
Pode usar uncaringly totalmente inadequado comportamento social simplesmente para fazer um
ponto.
Pode ser arrogante em seus julgamentos sobre o gosto e o vestido dos outros.
Pode se deparar com os outros como arrogante e precipitado em suas atitudes.
Pode racionalizar os caminhos do mundo das formas mais inane ou simplista.
Pode acreditar nas coisas mais extraordinárias sobre objetos inanimados e seu funcionamento.
Pode sentir-se sobrecarregados com a tensão e o stress quando empurrados para uma situação que
exige uma análise profunda e cuidadosa.
Sob grande estresse, pode sentir o mundo ao redor deles está vivo com o escuro, influências
invisíveis.
Outra dificuldade, que não é tanto um problema para o ESFP mas para aqueles ao seu redor,
especialmente se pensamento introvertido ou tipos intuitivos, é que mesmo quando alegre ou no
meio da vida, eles podem ser percebidos como friamente auto absorvida e esquecidos os
sentimentos dos outros, mesmo quando a verdade é exatamente o contrário. Se de alguma maneira
importa, então, quando na companhia de tais pessoas, o ESFP deve ter alguns problemas para
expressar seus sentimentos e juízos de valor.
Explicação dos Problemas
Quase todas as características problemáticos descritos acima podem ser atribuído, em vários graus
para o problema ESFP comum de serem excessivamente absorvidos pelas sensações e imediatas
fatos aparentes do mundo exterior. ESFPs são geralmente pessoas muito espontâneas e de saída que
têm pouco tempo para análise das complexidades por trás do mundo em que vivem, eles tendem a
tratar qualquer ponto de vista diferente do seu melhor em breve, afastando entendimentos, em
particular o mais intelectual e intuitivo dos outros como irrelevante e totalmente secundário para as
realidades óbvias da vida. Se o ESFP não aprender a lidar com a tensão que surge entre eles, o que
para eles, é a maneira mais óbvia e satisfatória para lidar com o mundo, e os meandros mais
profundos que estão por trás de sua fachada, o ESFP começará a fechar para fora qualquer
informação de entrada que gera essa tensão. Esta é uma técnica natural de sobrevivência para a
personalidade ESFP. O principal motor para a personalidade ESFP é sensação extrovertida, cuja
finalidade é apenas a perceber as realidades do mundo externo e por que os orienta ESFP próprios
para as coisas que precisam ou desejam. Se uma imagem ESFP de que o mundo está ameaçado por
exigências de julgamento cuidadoso ou raciocínio, o ESFP fecha a demanda, a fim de preservar e
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honrar sua visão de mundo. Isso é totalmente natural, e funciona bem para proteger a psique
individual de se machucar. No entanto, o ESFP que exerce este tipo de autoproteção regularmente se
tornará não só cada vez mais descuidada das necessidades de outras pessoas e perspectivas, mas
também cortar em um mundo onde os fatos e realidades que eles percebem se entrelaçam com um
sistema de crença que suporta apenas os ESFPs desejo visão orientada. Sob tais circunstâncias, eles
vão justificar os seus próprios comportamentos inadequados nas formas mais surpreendentes ou
racional simplista, e sempre vai encontrar defeitos nos outros para tentar complicar e perturbar o
que deveria ser uma maneira simples e óbvio da vida. Vai ser difícil para eles manter estreitas
relações pessoais, porque eles não só têm expectativas pouco razoáveis e de forma simplista
concreto, mas será incapaz de entender por que tais expectativas não podem ser facilmente
satisfeitas.
A sua não é uma tendência incomum para o ESFP a olhar para o seu mundo interior apenas para os
sentimentos que justificam os seus desejos e percepções. No entanto, se esta tendência é dado rédea
solta, a personalidade ESFP resultante é demasiado egocêntrico para ser feliz ou bem-sucedido.
Como a função dominante do ESFP é Sensoriamento extrovertido, eles devem equilibrar isso com
uma função auxiliar sentimento introvertido que é suficientemente refinado para fazer julgamentos
razoavelmente objetivo sobre o valor das ações ESFPs e as pessoas e coisas em sua vida. O ESFP faz
juízos de valor via intuição introvertida. Esta é também a principal forma ESFP de lidar com seu
próprio mundo interior, subjetivo. Se o ESFP usa o sentimento introvertido apenas para servir aos
propósitos de Sensoriamento extrovertido, então o ESFP não está usando Introversão efetivamente
em tudo. Como resultado, o ESFP é suficiente para considerar os efeitos de suas ações e percepções
suficiente para um sistema de valores forte para surgir em sua personalidade. Eles não veem nada,
mas as alegrias, satisfações e sensações do mundo fora de si, e lidar com o sentimento só medida em
que apoia a sua necessidade de constante estímulo e gratificação. Esses indivíduos muitas vezes pode
vir transversalmente como grosseiro e sensual, embora possa facilmente parece o oposto, como
conhecedores refinados e de bom gosto que, no entanto, em bairros mais próximos revelam sua
completa indiferença a qualquer coisa, mas a satisfação de seus próprios desejos.
Neste ponto, gostaria que o leitor compreenda que, como com todos os tipos de personalidade,
problemas graves geralmente só são encontrados por aqueles cuja função dominante é
invulgarmente fortemente expressa contra as outras funções. Tais situações são raras e, embora os
problemas discutidos aqui pode realmente ser sentido até certo nível, todos os ESFPs, a maioria das
pessoas independentemente do seu tipo de personalidade tende para um equilíbrio dentro de ambos
os seus relacionamentos pessoais e mundanos que ocorre apesar das diferenças de preferência
personalidade; um equilíbrio impulsionado pela necessidade de conforto em outras pessoas e a
capacidade humana para o amor. Assim, embora seja essencial para nós, para afinar as nossas
relações através do conhecimento e compreensão das diferenças e necessidades peculiares, ele
também é bom para nos lembrar que os desejos mais simples e infantil do coração também pode ser
guias mais poderosos para a felicidade.
Soluções
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Para crescer como pessoa, o ESFP precisa se concentrar em aumentar a sua autocompreensão para
permitir que um sistema de valores racionais e mais objetivamente fundamentada a surgir dentro de
si. Para que o ESFP a mais validamente julgar o valor de seus desejos, ações e as coisas que permitem
que em seu mundo, o ESFP precisa saber que sua visão de mundo não está sendo ameaçada, mas
qualitativamente reforçada pela força e objetividade de seus julgamentos . O ESFP deve
conscientemente dizer a si mesmo / ela mesma que a sensação de que não está de acordo com seus
desejos ou percepções do mundo não é uma acusação de sua personagem, mas uma pista para uma
maior compreensão.
O ESFP que está preocupado com o crescimento pessoal vai prestar muita atenção para a sua
motivação para valorizar determinadas ações, interesses e bens sobre os outros. Será que eles assistir
aos seus sentimentos para julgar as coisas de acordo com um forte conjunto de valores que confere
também com as necessidades dos outros? Ou, se julgam apenas para apoiar um desejo pessoal? No
momento em que algo é sentida, é o ESFP preocupado com o ajuste que o sentimento se encaixar
com o que aparece para eles como as coisas mais importantes do mundo? Ou será que ele / ela
preocupada com permitindo que seus sentimentos se realize plenamente? Para alcançar uma melhor
compreensão de seus sentimentos, o ESFP deve tentar permitir sentimentos a sua força, antes de
colocá-los contra seus desejos fortes. Eles devem estar conscientes de sua tendência para descartar
qualquer coisa que não concorda com o seu sentido imediato da aparência, e trabalhar para diminuir
essa tendência. Eles devem tentar ver as situações a partir de perspectivas de outras pessoas, sem
fazer julgamentos pessoais sobre as situações ou perspectivas das outras pessoas. Em geral, eles
devem trabalhar em exercer o seu sentimento em um sentido verdadeiramente introvertido. Em
outras palavras, eles devem usar Sentindo-se entender como o mundo de suas percepções afeta sua
vida interior, usando-o a descobrir os valores que realmente importam, e não simplesmente para
apoiar os seus desejos. O sucesso ESFP que cria um sistema de forte valor pode ser bastante uma
força poderosa para a mudança positiva.
Vivendo felizes em nosso mundo como um ESFP
Alguns têm dificuldade ESFPs encaixe em nossa sociedade. Seus problemas são muitas vezes
resultado de uma atitude indiferente a qualquer coisa que não seja o momento, um
desconhecimento das necessidades dos outros, ou simplista demais um conjunto de expectativas.
Todas estas questões decorrem de usar o sentimento introvertido de forma reduzida. Um ESFP que
usa sentindo a julgar o valor de suas percepções e ações, ao invés de um que usa-lo apenas para
apoiar os seus desejos, terá uma clara valorização, mais refinado do mundo e que ela pode oferecer.
Ele ou ela também estará mais ciente de como os outros podem se sentir, e ter expectativas mais
realistas para o comportamento dos outros dentro de um relacionamento. Tais bem ajustadas ESFPs
caberá felizes em nossa sociedade.
A menos que você realmente entender o tipo psicológico e as nuances das funções de personalidade
diferentes, é uma tarefa difícil, de repente, começar a usar o sentimento em uma direção
introvertido. É difícil até mesmo entender o que isso significa, muito menos para incorporar esta
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diretiva para a sua vida. Para o ESFP, a coisa mais importante é reconhecer e compreender que os
sentimentos não deve ser confundida com sensações ou das emoções que desencadeiam. Muitas
vezes dizemos que “é bom”, quando realmente queremos dizer que a sensação de que estamos
experimentando é bom. O sentido de “Feeling” do ponto de vista psicológico é que ele sustenta que
o fator racional, julgando que discrimina correção ou incorreção da aplicabilidade ou aplicação
errada, a culpa de orgulho, etc Com isto em mente, eu estou oferecendo algumas sugestões
específicas que podem ajudar a começar a exercer o seu sentimento introvertido:
Quando uma nova perspectiva entra em sua vida e estimula o apetite, sente-se com ele por um
momento em sua mente e permita-se perceber se você tem um julgamento à espreita sobre isso.
Tente permitir que este julgamento a apresentar em seu próprio nome e não tentar racionalizá-la,
nem tenha medo dele. Imagine que você está ouvindo este julgamento dos lábios de outra pessoa,
ou talvez de Deus, qualquer coisa para deixá-lo ser sentida objetivamente dentro de sua mente. Qual
é a sua função sentimento dizendo sobre o que a sua perspectiva nova e excitante realmente significa
para você?
Pense em uma situação em sua vida em que você está compartilhando suas alegrias e entusiasmos
com os outros, talvez entretê-los. Talvez você seja um artista. Assista os olhares e linguagem corporal
dos outros como você fala ou executar e perceber que nem todos parecem estar oferecendo as
mesmas respostas emocionais com as suas palavras ou ações. Cada um está sentindo a você uma
maneira diferente, a julgar-lhe uma forma diferente. Tente observar a mesma função dentro de si
mesmo agora, a pessoa responde dentro de você que também está a julgar suas palavras e ações.
Como é que ele / ela reagindo a você?
Ao ter uma conversa com um amigo ou parente, dedicar pelo menos metade do seu tempo para
descobrir seus valores e razões. Concentre-se em realmente entender por que eles se sentem como
eles fazem. Faça perguntas, e levar algum tempo mais tarde para perguntar essas mesmas perguntas
de si mesmo.
Pense nas pessoas que estão mais próximas de você. Como você acha de cada pessoa, diga a si
mesmo “esta pessoa tem a sua própria vida acontecendo, e eles estão mais preocupados com sua
própria vida do que com a minha.” Lembre-se que isso não significa que eles não se importam com
você. É a ordem natural das coisas. Tente visualizar o que essa pessoa está fazendo agora. O que eles
estão sentindo, o que julgamentos são eles possivelmente fazendo sobre o que está acontecendo
com eles? Não compare sua situação com a sua, apenas tentar descobrir como você se sentiria em
sua situação.
Tente identificar o tipo de personalidade de todos que você entrar em contato com qualquer
comprimento de tempo.
Dez regras para se viver para alcançar o sucesso ESFP
1. Alimente seus pontos fortes! Encoraje os seus naturais capacidades expressivas e hands-on
talentos. Alimente sua apreciação do mundo. Dê-se oportunidades para aproveitar a vida ao máximo.
2. Encare suas fraquezas! Compreender e aceitar que alguns traços são os pontos fortes e alguns
pontos fracos. Encarar e lidar com suas fraquezas não significa que você tem que mudar quem você
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é, isso significa que você quer ser o melhor Você possível. Ao enfrentar seus pontos fracos, você está
honrando o seu verdadeiro eu, em vez de atacar a si mesmo.
3. Expresse seus sentimentos. Não deixe que as preocupações se acumulam dentro de você. Se você
estiver preocupado com dúvida ou medo, dizem aqueles perto de você que vai ouvir e oferecer
conselhos. Não cometa o erro de “blips sobre ele” ou “resolver a questão” de alguma forma rápida
correção.
4. Ouça Tudo. Tente não aceitar tudo pelo valor de face. Deixe de molho em tudo e ouvir os seus
sentimentos.
5. Sorria para críticas. Lembre-se que as pessoas nem sempre concordam com você, ou compreendêlo, mesmo que eles valorizam muito você. Tente ver discordância e crítica como uma oportunidade
de crescimento. Na verdade, é exatamente o que é.
6. Esteja ciente de Outros. Lembre-se que existem 15 tipos de personalidade outros lá fora, que veem
as coisas de forma diferente do que você vê-los. Tente identificar os tipos de outras pessoas. Tente
entender as suas perspectivas.
7. Seja responsável por si mesmo. Lembre-se que em cada palavra e ação afeta aqueles ao seu redor,
por isso é importante para você é totalmente responsável por si mesmo, e para os valores que
possuem.
8. Seja delicada com suas expectativas. Você sempre vai se decepcionar com os outros, se você
esperar muito deles. Ser decepcionado com outra pessoa é a melhor maneira de afastá-los. Trate os
outros com a mesma gentileza que você gostaria de ser tratado com.
9. Assuma o melhor. Não se aflija por assumir o pior. Lembre-se que uma atitude positiva, muitas
vezes cria situações positivas.
10. Em caso de dúvida, faça perguntas! Se algo parece estar errado e você não pode colocar o dedo
sobre ele, talvez alguém mais pode. Lembre-se, há muitas maneiras de ver o mundo, e talvez alguém
do caminho vai revelar a verdade.
Fonte: personalitypage.com
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ISFP — O Compositor
Você vive num mundo de possibilidades de sensações. Você está totalmente ciente da aparência, do
gosto, do som, da consistência, e do cheiro das coisas. Você tem uma forte apreciação estética pela
arte e tende a ser um artista de alguma maneira, pois você tem uma capacidade única de criar e de
compor coisas que irão fortemente afetar os sentidos das pessoas. Você tem valores fortes que você
guarda dentro de você, e que você se esforça para não quebrar no decorrer da sua vida. Você precisa
se sentir como se tivesse vivendo de acordo com o que acha ser correto, e irá se rebelar contra
qualquer coisa que for de encontro com essa sua meta. É bem provável que você escolha trabalhos e
carreiras que permitam que você tenha a liberdade de trabalhar no sentido de realizar seus objetivos
pessoais, guiado pelo seu sistema de valores.
Você tende a ser uma pessoa quieta e reservada, e é difícil das pessoas realmente te conhecerem
bem. Você esconde suas ideias e opiniões dos outros, exceto daqueles mais próximos a você. Você é
normalmente uma pessoa educada e sensível no lidar com as pessoas, que se interessa em contribuir
com o bem-estar e com a felicidade delas, e que se esforça muito em cumprir tarefas em que você
acredita.
Você é uma pessoa que tem uma forte afinidade por estética e beleza. Pessoas como você
geralmente amam animais e realmente valorizam a beleza da natureza. Você é original e
independente, e precisa ter seu espaço próprio. Você valoriza as pessoas que se preocupam em te
entender, e que te ajudam a atingir suas metas do seu próprio jeito. As pessoas que não te conhecem
bem podem ver seu jeito único de viver como um sinal de que você vive uma vida sem preocupações
nem ansiedades, mas na verdade você normalmente leva a vida muito a sério, constantemente
obtendo informações e filtrando-as através do seu sistema de valores, na busca de um significado
mais claro para as coisas.
Você é uma pessoa voltada a ações. Você gosta é de fazer, e normalmente não se sente confortável
falando de conceitos teóricos e de ideias, a não ser que você veja uma aplicação prática para elas.
Você aprende muito melhor fazendo, e consequentemente acaba se cansando com facilidade dos
métodos tradicionais de ensino que enfatizam muito mais o pensamento abstrato. Você não gosta de
análises que não envolvam os valores das pessoas, nem de ter que tomar decisões baseadas
estritamente na lógica. Seu forte sistema de valores impõe que suas decisões sejam avaliadas pelas
suas crenças subjetivas, ao invés de através regras ou de leis objetivas.
Você é extremamente perceptivo e se preocupa com os outros. Você está constantemente coletando
informações específicas sobre as pessoas, e vai atrás para descobrir o que elas significam. Suas
percepções das pessoas estão quase sempre penetrantemente corretas.
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Você é uma pessoa calorosa e solidária. Você se importa de verdade com as pessoas, e é
extremamente voltada a servir, num desejo de agradá-las. Você tem uma quantidade incomum de
afeto por aqueles próximos a você, e demonstra seu amor através de atitudes, e não de palavras.
Você não tem o desejo de liderar nem de controlar as outras pessoas, da mesma maneira que não
têm o desejo de ser liderado nem controlado por outros. Você precisa de espaço e de tempo sozinho
para avaliar as circunstâncias da vida para filtrá-las através do seu sistema de valores, e normalmente
irá respeitar o desejo das outras pessoas por essas mesmas coisas.
Você não costuma se dar crédito o suficiente pelas coisas que você faz muito bem. Seu forte sistema
de valores leva você a ser extremamente perfeccionista, e faz com que você julgue a si mesmo de
uma maneira desnecessariamente dura.
Você é uma pessoa com inúmeros dons especiais para o mundo, especialmente na área de criar
sensações através da arte, e de servir aos outros sem esperar nada em troca. A vida provavelmente
não será extremamente fácil para você, pois você a leva tanto a sério, mas você pode saber que você
tem nas suas mãos as ferramentas para transformar a sua vida e a das pessoas mais próximas a você
em experiências ricamente recompensadoras.

O que significa sucesso para um ISFP?
ISFPs são criativas, as almas sensíveis com uma grande capacidade de amor. Eles buscam a harmonia,
validação e afeto em suas relações com os outros. Eles valorizam a criatividade e a espiritualidade.
Muito sensível e facilmente ferido pela rejeição e aspereza, eles às vezes são atraídos para
transformar seu amor para com as criaturas que se amam incondicionalmente de volta, como
animais e chlidren pequeno. Eles acreditam sinceramente no amor incondicional, e em um indivíduo
é direito de ser eles mesmos sem ser julgado com severidade por quem eles são. De todos os tipos, o
ISFP é mais propensos a acreditar que “amor é a resposta.” Para o ISFP, o sucesso pessoal depende
da condição de seus relacionamentos mais íntimos, seu ambiente estético e do desenvolvimento de
sua criatividade artística, o seu desenvolvimento espiritual, e quanto eles se sentem valorizados e
aceitos por suas contribuições individuais.
Permitir que seus pontos fortes ISFP a florescer
Como um ISFP, você tem dons que são específicos para seu tipo de personalidade que não são os
pontos fortes naturais para outros tipos. Ao reconhecer seus dons especiais e incentivar o seu
crescimento e desenvolvimento, você vai ver mais facilmente o seu lugar no mundo, e como você
pode usar melhor seus talentos para realizar seus sonhos.
Quase todos os ISFPs reconhecerá as seguintes características em si mesmas. Eles deveriam abraçar e
nutrir esses pontos fortes:
Altamente criativo, artístico e espiritual, eles podem produzir maravilhosas obras de arte, música e
literatura. ISFPs são artistas naturais. Eles vão encontrar uma grande satisfação se incentivar e
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desenvolver suas habilidades artísticas. Isso não significa que um ISFP tem que ser um famoso
escritor ou pintor, a fim de se contentar. Simplesmente o ato de “criar” será uma fonte de renovação
e cumprimento de refresco para o ISFP. Um ISFP deve permitir a si mesmo alguma saída artística,
porque ele vai adicionar a energia positiva de enriquecimento e para a sua vida.
Eles são mais conscientes espiritualmente do que a maioria das pessoas, e estão mais em contato
com sua alma do que outros. A maioria dos ISFPs ter fé forte. Aqueles que não podem se sentir como
se estivessem perdendo algo importante. Um ISFP deve alimentar a sua fé.
ISFPs têm uma capacidade muito bem desenvolvida para apreciar qualidades estéticas. Eles são
geralmente muito conscientes do seu ambiente, e pode facilmente ver o que funciona bem e o que
não funciona a partir de uma perspectiva estética. Se eles permitem que esta força a florescer, eles
são susceptíveis de ser dressers elegantes que vivem em uma casa que é esteticamente agradável.
ISFPs têm sentimentos apaixonados e intensos.
ISFPs são muito perspicaz e espacial em seu pensamento. Se eles têm o desejo, que pode ser muito
bom em esportes individuais como esqui, golfe, ciclismo, etc, porque eles são extremamente atentos
e ter reações rápidas.
Eles são normalmente bons ouvintes que realmente querem ouvir sobre os problemas de alguém, e
quer genuinamente ajudá-las. Isto torna-os conselheiros excelente, e bons amigos. Um ISFP pode
encontrar grande satisfação de voluntariado como um conselheiro.
Eles aceitam e valorizam as pessoas como indivíduos, e são fortemente igualitária. Eles acreditam que
um indivíduo tem o direito de ser eles mesmos, sem ter as suas atitudes e perspectivas trazidas sob
escrutínio. Assim, eles têm uma grande dose de tolerância e aceitação lidar com pessoas que podem
ser encontrados julgamento negativo da sociedade em geral. Eles podem ver algo positivo em todos.
Eles acreditam nos indivíduos. Se eles se dão a oportunidade, um ISFP pode se tornar uma fonte
muito necessária de autoestima e confiança para as pessoas que não pode encontrá-lo por conta
própria. Desta forma, eles podem nutrir uma “alma doente” de volta à saúde.
Prático e detalhista, ISFPs são ótimos para lidar com os detalhes de um projeto.
ISFPs viver para o dia atual, e têm a capacidade de desfrutar o momento presente, sem forçar para
fora sobre o futuro ou o passado.
Eles têm uma boa capacidade de concentração e foco. Assim, eles podem fazer bem na escola se
definir a sua mente para ela.
ISFPs que desenvolveram suas Sensoriamento extrovertido na medida em que eles podem perceber
o mundo objetivamente sobre elas e rapidamente vai descobrir que eles gozam estes dons muito
especiais:
A sua natureza fortemente apaixonado combinado com seu sentido natural de beleza estética pode
torná-los artistas talentosos (como Picasso, ou Barbra Streisand, ambos ISFPs alegadamente).
A sua consciência do que está acontecendo ao seu redor combinada com sua grande capacidade de
amar irá torná-los os pais e cuidadores pendentes.
Eles vão identificar rapidamente as oportunidades de uma situação e agir rapidamente para
aproveitá-las. Eles vão achar que eles são capazes de fazer qualquer coisa que eles colocaram sua
mente, embora não possam encontrá-lo pessoalmente gratificante. As coisas podem parecer vir
facilmente para estes ISFPs. Embora eles são capazes de conquistar vários tipos de tarefas e
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situações, esses ISFPs será mais feliz fazendo algo que parece verdadeiramente importante para eles.
Embora eles podem achar que eles podem conseguir o tipo “mainstream” de sucesso com relativa
facilidade, eles não são susceptíveis de encontrar a felicidade ao longo desse caminho, a menos que
tenham especialmente rica e gratificante as relações pessoais.
O ISFP que aumenta a sua forte sistema de valores internos (o sentimento introvertido), com uma
habilidade bem desenvolvida para reconhecer as oportunidades (Sensoriamento extrovertidas)
podem ser uma poderosa força de mudança social.
Potenciais áreas problemáticas
Com qualquer dom da força, existe uma fraqueza associado. Sem “bad”, não haveria “bom”. Sem
“difícil”, não haveria “fácil”. Nós valorizamos os nossos pontos fortes, mas muitas vezes amaldiçoar e
ignorar nossas fraquezas. Para crescer como pessoa e conseguir o que quer da vida, devemos não só
capitalizar sobre os nossos pontos fortes, mas também enfrentar os nossos pontos fracos e lidar com
eles. Isso significa tomar um olhar duro em áreas de nosso tipo de personalidade de problemas
potenciais.
ISFPs são seres amáveis e criativa com muitos dons especiais. Eu gostaria que o ISFP ter em mente
algumas das muitas coisas positivas associadas com ser um ISFP enquanto liam algum deste material
mais negativo. Também lembre-se que as deficiências associadas a ser um ISFP são naturais para o
seu tipo. Embora possa ser deprimente ler sobre as fraquezas do seu tipo, por favor, lembre-se que
oferecemos esta informação para decretar mudanças positivas. Queremos que as pessoas a crescer
em seu próprio potencial e viver uma vida feliz e bem sucedida.
A maioria das características mais fracos que são encontrados no ISFPs são devidos à sua função na
sensação dominante ofuscando o resto da sua personalidade. Quando a função dominante da
Introvertida tudo ofusca Sentimento mais, o ISFP não pode usar Sensoriamento extrovertidas levar
em informações de uma forma verdadeiramente objetiva. Em tais casos, uma ISFP pode mostrar
algumas ou todas as seguintes deficiências em graus variados:
Pode ser extremamente sensível a qualquer tipo de crítica
Pode ser incapaz de ver as oportunidades inerentes a uma situação
Pode perceber a crítica onde não se destina
Podem ter ideias distorcidas ou irrealistas sobre a realidade
Pode ser incapaz de reconhecer ou ouvir qualquer coisa que vai contra as suas ideias e opiniões
pessoais
Pode culpar os seus problemas em outras pessoas, vendo-se como vítimas que são tratados
injustamente
Pode ter grande ira, e mostrar-lhe a raiva com efusões onda de mau humor
Podem não estar cientes do comportamento social adequado
Pode ser alheio à sua aparência pessoal, ou a vestir-se adequadamente
Pode vir transversalmente como excêntrico, ou talvez mesmo, geralmente estranho para os outros,
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sem ter consciência de que
Pode ser incapaz de ver ou entender qualquer outra pessoa do ponto de vista
Podem valorizar suas próprias opiniões e sentimentos muito acima outros
Podem não estar cientes de como seu comportamento afeta os outros
Pode ser alheio à necessidade de outras pessoas
Pode sentir-se sobrecarregados com a tensão e o estresse, quando alguém expressa desacordo com o
ISFP, ou desaprovação da ISFP
Podem desenvolver juízos fortes que são difíceis de ser desfeitos contra as pessoas que percebem ter
sido opressivo ou supressiva para eles
Sob estresse grande, pode se sentir fora de controle e de habitação, com medo do “lado negro” das
coisas
Explicação dos Problemas
Quase todas as características problemáticos descritos acima podem ser atribuído, em vários graus
para o problema ISFP comum de apenas tendo em dados que justifica a sua opinião pessoal. ISFPs
são geralmente pessoas muito intensas e sensíveis, e sentir-se seriamente ameaçada pela crítica. Eles
são susceptíveis de tratar qualquer ponto de vista diferente do seu como uma crítica de sua própria
perspectiva. Se o ISFP não aprender a lidar com essa crítica percebido, o ISFP começará a excluir as
informações de entrada que faz com que a dor. Esta é uma técnica natural survivalistic para a
personalidade ISFP. O principal motor para a personalidade ISFP é o sentimento introvertido, cuja
finalidade é manter e honrar um sistema intensamente pessoal de valores e da moral. Se um sistema
ISFP de valor pessoal está ameaçada por influências externas, o ISFP fecha os dados ameaçadores, a
fim de preservar e honrar seu sistema de valores. Isso é totalmente natural, e funciona bem para
proteger a psique individual de se machucar. No entanto, o ISFP que exerce este tipo de
autoproteção regularmente se tornará mais e mais conhecimento da perspectiva de outras pessoas,
e assim mais e mais isolado a partir de uma compreensão real do mundo que eles vivem, Eles vão
sempre encontrar justificação para sua própria comportamentos inadequados, e sempre vai
encontrar a falha com o mundo externo para os problemas que eles têm em suas vidas. Vai ser difícil
para eles manter estreitas relações pessoais, porque eles vão ter expectativas razoáveis, e será
incapaz de aceitar a culpa.
A sua não é uma tendência incomum para o ISFP a olhar para o mundo externo principalmente para
obter informações que irão sustentar suas ideias e valores. No entanto, se esta tendência é dado
rédea solta, a personalidade ISFP resultante é demasiado egocêntrico para ser feliz ou bem-sucedido.
Como a função dominante do ISFP de sua personalidade é o sentimento introvertido, eles devem
equilibrar isso com uma função auxiliar extrovertida Sensing. O ISFP leva em informações via
Sensoriamento extrovertida. Esta é também a principal forma ISFP de lidar com o mundo externo. Se
o ISFP usa Sensoriamento extrovertidas apenas para servir aos propósitos de sentimento
introvertido, então o ISFP não está usando Extroversão efetivamente em tudo. Como resultado, o
ISFP não leva em informações suficientes sobre o mundo exterior para ter uma boa noção do que
está acontecendo. Eles não veem nada, mas a sua própria perspectiva, e lidar com o mundo só
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medida em que eles precisam, a fim de apoiar a sua perspectiva. Essas pessoas geralmente vêm
transversalmente como egoísta e irreal. Dependendo da gravidade do problema é, eles podem
aparecer para ser qualquer coisa de “um pouco excêntrico” a “forma lá fora”. Muitas vezes, outras
pessoas são incapazes de compreender ou se relacionar com essas pessoas.
Soluções
Para crescer como pessoa, o ISFP precisa se concentrar em abrir a sua perspectiva para incluir uma
imagem mais precisa do que realmente está acontecendo no mundo. A fim de estar em uma posição
em que o ISFP é capaz de perceber e considerar dados que é estranho a seu sistema de valores
interno, o ISFP precisa saber que seu sistema de valores não é ameaçada por novas informações. O
ISFP deve conscientemente dizer a si mesmo / ela mesma que uma opinião que não concede com a
sua própria não é uma acusação do seu caráter inteiro.
O ISFP que está preocupado com o crescimento pessoal vai prestar muita atenção para a sua
motivação para a tomada de informações. Levam em informações para entender melhor uma
situação ou conceito? Ou, eles levam em informações para apoiar uma ideia pessoal ou causa? No
momento em que algo é percebido, é o ISFP preocupado com a torção que a percepção se encaixar
com seus valores pessoais? Ou será que ele / ela preocupada com absorvendo a informação objetiva?
Para uma melhor compreensão do mundo externo, o ISFP deve tentar perceber a informação
objetiva, antes de colocá-lo em seu sistema de valores. Eles devem ser conscientemente ciente de
sua tendência para descartar qualquer coisa que não está de acordo com seus valores, e trabalhar
para diminuir essa tendência. Eles devem tentar ver as situações a partir de perspectivas de outras
pessoas, sem fazer julgamentos pessoais sobre as situações ou perspectivas das outras pessoas. Em
geral, eles devem trabalhar no exercício das suas Sensing num sentido verdadeiramente extrovertido.
Em outras palavras, eles devem usar sensores para tomar informações sobre o mundo em torno
deles por uma questão de compreender o mundo, ao invés de levar em informação para apoiar as
suas próprias conclusões. O que ISFP sucesso percebe as coisas objetivamente pode ser
completamente uma força poderosa para a mudança positiva.
Vivendo felizes em nosso mundo como um ISFP
Alguns têm dificuldade ISFPs encaixe em nossa sociedade. Seus problemas são muitas vezes
resultado de um desconhecimento do comportamento social adequado, um desconhecimento de
como eles se deparam com os outros, ou expectativas irrealistas dos outros. Qualquer um destes três
questões derivam usando Sensing extraverted de uma forma reduzida. Um ISFP que leva em
informações para o bem de compreender o mundo à sua volta, ao invés de alguém que leva em
informações apenas para apoiar as suas próprias ideias, terá uma compreensão mais clara, mais
objetiva de como a sociedade valoriza comportamentos e atitudes sociais. Ele ou ela também estará
mais ciente de como eles são percebidos pelos outros, e têm expectativas mais realistas para o
comportamento dos outros dentro de um relacionamento. Tais bem ajustadas ISFPs caberá felizes
em nossa sociedade.
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A menos que você realmente entender o tipo psicológico e as nuances das funções de personalidade
diferentes, é uma tarefa difícil, de repente, começar a usar Sentindo na direção extrovertida. É difícil
até mesmo entender o que isso significa, muito menos para incorporar esta diretiva para a sua vida.
Com isso em mente, eu estou fornecendo algumas sugestões específicas que podem ajudar você a
começar a exercer suas Sensoriamento extrovertidas mais completa:
Tome cuidado para perceber o que as pessoas olham como em diferentes situações sociais. Olhe para
o seu cabelo, sua pele, a maquiagem (ou falta dela), suas roupas, a condição de suas roupas, seus
sapatos, suas expressões faciais. Não compare os outros a sua própria aparência, ou juízos de valor
sobre sua aparência, simplesmente absorver a informação.
Pense em uma situação em sua vida em que não tinham certeza de como se comportar. Agora tente
entender como uma ou duas outras pessoas veriam a situação. Não compare seu comportamento à
sua própria, ou seja, “ela saberia melhor do que eu o que fazer”, ou “por que é tão fácil para ela, mas
tão difícil para mim”. Em vez disso, tentar entender como eles veriam a situação. Seria ser visto como
um problema, ou como uma oportunidade? Será que ser levado a sério ou levemente? Tente
determinar seu ponto de vista, sem julgar ou compará-la com o seu próprio.
Ao ter uma conversa com um amigo ou parente, dedicar pelo menos metade do seu tempo para falar
sobre a outra pessoa. Concentre-se em entender realmente quando a pessoa está vindo com suas
preocupações. Faça perguntas.
Pense nas pessoas que estão mais próximas de você. Como você acha de cada pessoa, diga a si
mesmo “esta pessoa tem a sua própria vida acontecendo, e eles estão mais preocupados com sua
própria vida do que com a minha.” Lembre-se que isso não significa que eles não se importam com
você. É a ordem natural das coisas. Tente visualizar o que essa pessoa está fazendo agora. Quais são
as coisas que encontro, que pensamentos estão tendo? Não julgar, ou comparar sua situação com o
seu.
Tente identificar o tipo de personalidade de todos que você entrar em contato com qualquer
comprimento de tempo.
Dez regras para se viver para alcançar o sucesso ISFP
Alimente seus pontos fortes! Encoraje os seus naturais habilidades artísticas e criatividade. Alimente
sua espiritualidade. Dê-se oportunidades para ajudar os necessitados ou carentes.
Encare suas fraquezas! Compreender e aceitar que alguns traços são os pontos fortes e alguns pontos
fracos. Encarar e lidar com suas fraquezas não significa que você tem que mudar quem você é, isso
significa que você quer ser o melhor Você possível. Ao enfrentar seus pontos fracos, você está
honrando o seu verdadeiro eu, em vez de atacar a si mesmo.
Expresse seus sentimentos. Não deixe que as emoções não expressas crescer dentro de você. Se você
tem sentimentos fortes, separá-los e expressá-los, não deixe que eles cresçam ainda mais até o ponto
onde eles se tornam incontroláveis!
Ouça Tudo. Tente não julgar nada imediatamente. Deixe de molho em tudo por algum tempo, em
seguida, aplicar o julgamento.
Sorria para críticas. Lembre-se que as pessoas nem sempre concordam com você, ou compreendê-lo,
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mesmo que eles valorizam muito você. Tente ver discordância e crítica como uma oportunidade de
crescimento. Na verdade, é exatamente o que é.
Esteja ciente de Outros. Lembre-se que existem 15 tipos de personalidade outros lá fora, que veem
as coisas de forma diferente do que você vê-los. Tente identificar os tipos de outras pessoas. Tente
entender as suas perspectivas.
Seja responsável por si mesmo. Lembre-se que você tem mais controle sobre sua vida do que
qualquer outra pessoa tem.
Seja delicada com suas expectativas. Você sempre vai se decepcionar com os outros, se você esperar
muito deles. Ser decepcionado com outra pessoa é a melhor maneira de afastá-los. Trate os outros
com a mesma gentileza que você gostaria de ser tratado com.
Assuma o melhor. Não se aflija por assumir o pior. Lembre-se que uma atitude positiva, muitas vezes
cria situações positivas.
Em caso de dúvida, faça perguntas! Não suponha que a falta de feedback é a mesma coisa que o
feedback negativo. Se você precisa de retorno e não tem nenhum, pergunte para ele.
Fonte: personalitypage.com
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ISTP — O Artífice
Você tem uma curiosidade natural para entender como as coisas funcionam; é bom em fazer análises
lógicas, e gosta de fazer uso delas em questões práticas. Praticamente, você tem uma forte
capacidade de raciocínio, embora não se interesse por teorias ou por conceitos abstratos a não ser
que você enxergue uma aplicação prática para eles. Você gosta de desmontar as coisas para ver
como elas funcionam.
Acima de tudo, você tem um espírito aventureiro. É atraído por motocicletas, aviões, paraquedismo,
surfe, etc. Você fica extasiado com ação, e praticamente não tem medo de nada. Você é
extremamente independente, e precisando do seu próprio espaço para decidir seus próximos passos.
Você não segue nem acredita em regras e em regulamentos, pois isso te proibiria de “fazer as suas
coisas”. Seu constante desejo por aventura e ação te deixa numa tendência a ficar entediado com
muita rapidez.
Você é leal às suas causas e crenças, e acredita firmemente que as pessoas deveriam ser tratadas
com igualdade e justiça. Embora você não respeite as regras do “Sistema”, você segue seu próprio
código de conduta à risca, e não tomará parte em algo que venha a violar essas suas regras pessoais.
Você é extremamente leal e fiel às pessoas por quem você preza.
Você precisa e gosta de passar tempo sozinho, pois são nesses momentos que você consegue
organizar seus pensamentos com mais clareza. Você absorve altíssimas quantidades de fatos
impessoais vindos do seu mundo externo, e, quando sozinho, os organiza formando opiniões.
Você é uma pessoa voltada à ação e que gosta de estar sempre ativo, fazendo coisas pra cima e pra
baixo. Por isso, você não é mesmo do tipo de pessoa que fica sentado atrás de uma mesa o dia todo,
fazendo planejamentos de longo prazo. Adaptável e espontâneo, você prefere lidar com o que está
exatamente na sua frente. Pessoas como você geralmente têm uma capacidade muito forte de lidar
com técnica, e podendo assim se tornar ótimos técnicos, pois você tem uma ótima atenção para
detalhes e para coisas práticas. Seu excelente senso de urgência e apego a detalhes o permite tomar
ótimas decisões com rapidez e eficácia.
Você evita julgar as pessoas baseando-se em valores pessoais, pois sente que a formação de opiniões
e de decisões deve ser feita de uma maneira imparcial, isto é, baseando-se em fatos, e não em
crenças ou em outros aspectos subjetivos. Não é de sua natureza estar ciente de como você afeta os
outros; você também não presta atenção e até desconfia dos seus próprios sentimentos e tenta
ignorá-los, pois tem dificuldade em distinguir suas reações emocionais de suas opiniões. Essa pode
ser uma área problemática para você.
Quando você se encontra em situações estressantes demais você pode acabar tendo ataques
emocionais de raiva, ou num outro extremo, ficar totalmente tomado de emoções e de sentimentos
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que você se sente obrigado em compartilhar com as pessoas (e que geralmente acabam não soando
muito bem). Se você não se sentir bem, você pode começar a se aventurar no mundo de opiniões
baseadas em valores – uma área nada natural para pessoas como você – e vai ficar se julgando e se
remoendo pela sua incapacidade de cumprir alguma tarefa. Dessa maneira, você abordará essa
tarefa com um estado emocional abalado, esperando que o pior aconteça.
Você é excelente em situações de crise. Pessoas como você geralmente são ótimos atletas, pois têm
uma coordenação muito boa entre os olhos e o resto do corpo. São também muito responsáveis em
acompanhar o andamento dos seus projetos e em acertar detalhes que estejam faltando ser
acertados. Normalmente você não tem muitos problemas com a escola, já que você é uma pessoa
introvertida e que pensa com a lógica. Você é quase sempre uma pessoa paciente, embora tenha
uma tendência a ter seus momentos de explosão emocional, devido à sua falta de atenção com seus
próprios sentimentos.
Você tem várias habilidades naturais que o tornam uma pessoa ótima para lidar com diversos tipos
de coisas. No entanto, você se encontrará mais feliz quando estiver focado em tarefas voltadas à
ação e que necessitam de uma análise lógica delicada e de uma alta habilidade técnica. Você se
orgulha da sua habilidade de tomar os passos certos nos momentos certos.
Você é otimista, cheio de animação, leal aos seus semelhantes, de desejos simples, generoso,
confiável, receptivo, e não quer tomar parte de maneira alguma em compromissos que possam te
confinar, ou te “deixar preso”.

What does Success mean to an ISTP?
People with the ISTP personality type are action-oriented thinkers. They are highly tuned into their
immediate environment, and driven to interact with it in a hands-on fashion. It is by working with
things in their environment that they experience and understand life. By working physically with their
environment, they have a natural and immediate understanding of how things work, and how best to
achieve their identified goals. Although they constantly use logic to determine how to best
manipulate objects in their immediate situation, they are not naturally analytical in a more objective
sense. When they step back to methodically analyze the relationship between objects in their world,
they often lose touch with their understanding. Their understanding is intimately tied into their
physical experience with reality. It is immediate and holistic. They are naturally “in-sync” with the
physical world, and value life largely in terms of their ability to flow with and conquer the physical
challenges presented to them. Although they think about and value past experiences, they live
almost entirely in the here and now. ISTPs are natural mechanics, athletes, musicians, technicians,
and engineers. They excel at tasks that require a great deal of tactile mastery, as well as quick, logicbased action. ISTPs are most comfortable using their known skills, rather than being thrown into
situations with which they have no personal experience. The nuances of variation in each individual
situation will bring a sense of newness and freshness to the experience for the ISTP. ISTPs often resist
and rebel situations that are entirely new, or that require a great deal of structured planning and
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thinking. This way of thinking is foreign to the ISTP, and therefore uncomfortable. When someone
tries to push or control the ISTP into these situations, he or she is likely to “walk away” from that
person without looking back. Their resistance to structure may cause them to quit school early, quit
jobs that they find stifling, or quit relationships that have too many expectations. ISTPs are often
likable and have more friends and social interaction than is normal for an Introvert. The ISTP
genuinely enjoys the company of their friends, and needs their input in his or her physical world to
maintain their understanding of their own place in the world. An ISTP’s feeling of success is
dependent primarily upon their mastery of their physical world, but is also dependent upon the
existence of strong, reliable, interpersonal relationships. Without these relationships, the ISTP is likely
to avoid relationships, isolate him or herself, and feel very vulnerable to rejection and hurt.
Allowing Your ISTP Strengths to Flourish
As an ISTP, you have gifts that are specific to your personality type that aren’t natural strengths for
other types. By recognizing your special gifts and encouraging their growth and development, you
will more readily see your place in the world, and be more content with your role.
Nearly all ISTPs will recognize the following characteristics in themselves. They should embrace and
nourish these strengths:
They have a natural ability to focus and “become one” with their immediate environment. This ability
allows them to be great athletes, dancers, and musicians. They have an innately graceful connection
with the physical world.
They are highly in tune with their physical surroundings, and therefore have well-developed aesthetic
appreciation. They appreciate beauty. If they are so inclined, they may develop their ability to control
the physical world into some form of art expression, and become artists.
They are exceptional troubleshooters in emergency situations. They can quickly take in the current
situation and apply logic immediately to take steps that control the problem. Since the ISTP’s use of
logic is based on their personal experience, their ability to troubleshoot will get better and better as
they gain more experience. For this reason, ISTPs who are mechanics, technicians, and computer
analysts (for example) often achieve “guru” status after they have been working in the field for a long
time.
They’re very sensual and earthy people. They usually have a good deal of sex appeal and attractive
sensuality.
ISTPs who have developed their Extraverted Sensing to the extent that they regularly take in
information in an objective fashion, rather than strictly to support their own way of life, will enjoy
these special gifts:
They have attractive and compelling personalities, and are well-liked and accepted by most people.
They’re usually quite intelligent, and can work through difficult problems.
They understand the benefits of close relationships, and understand how to support and enhance
these relationships.
They can handle just about any task that they are presented with.
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Potential Problem Areas
With any gift of strength, there is an associated weakness. Without “bad”, there would be no “good”.
Without “difficult”, there would be no “easy”. We value our strengths, but we often curse and ignore
our weaknesses. To grow as a person and get what we want out of life, we must not only capitalize
upon our strengths, but also face our weaknesses and deal with them. That means taking a hard look
at our personality type’s potential problem areas.
Most of the weaker characteristics that are found in ISTPs are due to their dominant function of
Introverted Thinking overtaking the personality to the point that all of the other functions exist
merely to serve the purposes of Introverted Thinking. In such cases, an ISTP may show some or all of
the following weaknesses in varying degrees:
The ISTP gets “stuck in a rut” and only does those things that are known and comfortable to the ISTP.
The ISTP resists and rejects anything that doesn’t support their own experiential understanding of the
world. If there is a conflict between their own way of life and something that they encounter, they
don’t perceive that “something” in an objective sense. Rather, they reject it to avoid conflict and to
preserve the sanctity of their inner world.
They choose to surround themselves with people who support their own way of life, and reject
people who think or live differently.
They may become overly paranoid about social organizations and institutions trying to control them.
They may unknowingly or uncaringly hurt people’s feelings.
They may be completely unaware of how to express their inner world to others in a meaningful way.
They may be completely unaware of the type of communication that is often desirable and (to some
degree) expected in an intimate relationship. If they are aware of the kinds of things that are
appropriate to say and do to foster emotional bonding, they may be unable to appreciate the value
of such actions. They may feel too vulnerable to express themselves in this fashion, and so reject the
entire idea.
If pushed beyond their comfort level to form commitments or emotional bonds, they may reject a
relationship entirely.
Under stress, they may show intense emotions that seem disproportionate to the situation.
Explanation of Problems
Nearly all of the problematic characteristics described above can be attributed in various degrees to
the common ISTP problem of only taking in information that relates to or supports their own life
experience. The ISTP is driven to work with and understand his or her world by applying their special
brand of logic (an immediate, spatial, “fuzzy” logic) to their physical experience. They don’t
necessarily have a goal in mind to achieve from this process – it is the process itself that is rewarding
to the ISTP. In their zeal for the satisfaction that comes from mastering their physical environment in
such a way, ISTPs often selectively choose to put themselves in situations in which they have the
opportunity to exercise these skills. That’s certainly not a problem. Most personality types choose to
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do the things that they’re best at most often. Such is the nature of capitalizing upon our strengths.
The problem rears its ugly head when the goal of the ISTP becomes to achieve their personal
satisfaction at all costs.
It is healthy to choose your paths and goals in life so that they coincide with what you find rewarding,
and what you’re really good at. However, it sometimes happens that we take this approach a bit too
far and sacrifice an accurate and objective understanding of the world for a more narrow vision that
is easier and comfortable for us to deal with. The ISTP affects this problem when they stop taking in
information in a truly objective sense, and instead only take in information that supports their way of
life.
The dominant function of the ISTP is Introverted Thinking. This function is supported closely and
importantly by the auxiliary function of Extraverted Sensing. Extraverted Sensing perceives the world
and sends information into the psyche, where it is processed by Introverted Thinking. An ISTP who
uses their Extraverted Sensing function in a diminished way is one who chooses to restrict their
environment to people and places that support their favored activities. In such a way, the ISTP
prevents his or her psyche from having to consider data from differing viewpoints and lifestyles, and
thus promotes a lifestyle that allows them to frequently exercise and enhance their known tactile
skills. It serves their immediate needs, which are the primary focus of the ISTP. However, it also
promotes a lifestyle that is essentially self-centered and narrow in focus. It solves short-term
problems, and creates long-term ones.
The ISTP’s inferior (fourth) function is Extraverted Feeling. This means that the ISTP is not naturally in
tune with how other people are feeling, or with social expectations. In fact, the ISTP is likely to reject
the importance of social rituals, rules, and expectations. This is a natural weak point for the ISTP,
which no doubt causes strife to the ISTP and their love partner. This weakness can be overcome by
developing their Extraverted Sensing to the point that they can perceive Feeling type expectations in
the external world. They don’t have to use Extraverted Feeling to understand how to act in situations.
They can perceive the expected behavior from their Extraverted Sensing function. However, if they
are restricting their incoming data to only those things that support their existing way of life, then
they are not learning from Extraverted Sensing at all. They are not growing their understanding of
social and intimate behaviors – rather, they are reducing the importance of this type of
understanding to their own life. In these situations, ISTPs shy away from very close personal
relationships, and feel more vulnerable and less sure of themselves in situations that involve
expressing their emotions.
Solutions
To grow as an individual, the ISTP needs to focus on taking in as much information as possible
through Extraverted Sensing. He or she needs to allow him/herself to get into situations that they
aren’t necessarily comfortable with, or that are different from the situations that they would
normally choose in life. The ISTP learns from experience, so the best way for the ISTP to grow as a
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person is to open him or herself to new experiences. Be aware of the tendency to want to run out
and do something “new” that is actually just a different opportunity to exercise a known skill. Your
task, as a person interested in personal growth, is to understand the world in a truly objective
fashion, rather than understanding how the world fits in with your way of life.
Living Happily in our World as an ISTP
ISTPs usually have a loyal group of friends that they fit in with and feel comfortable with. The
problems that ISTPs have with regards to fitting into our world are not usually related to platonic
friendships. Usually, the ISTP has trouble finding and maintaining a love relationship. The ISTP usually
has very simple needs and expectations from their mates, and they’re surprised and confused to find
that their mates have more complex demands. They feel inadequate to meeting their mate’s needs,
and begin to get very uncomfortable with the situation as they perceive that they are expected to do
something that it unknown to them. They back away from the relationship. Outside of a relationship,
they feel more unloved and unappreciated, but are afraid to commit to a relationship because they
fear rejection and hurt.
Specific suggestions:
Don’t expect yourself to be a master at the “touchy-feely” game. Be yourself, but remember that
there is a basic assumption of human decency that must be adhered to in relationships. If you’re not
sure what that means, take special care to observe how people in “good” committed relationships
behave towards each other, so that you can determine where the lines are drawn.
Pair yourself with an Extraverted Thinker (ESTJ or ENTJ) who is less likely to assume that the lack of
feedback is the same thing as negative feedback.
Expanding your world and experiences will expand your understanding of human expectations. Try to
figure out the personality type of people that you know and encounter in your life.
Don’t fear the unknown. You can handle it.
Ten Rules to Live By to Achieve ISTP Success
Feed Your Strengths! Realize your gift at mastering your physical environment, and give yourself
plenty of opportunities to exercise your abilities. Ride, play, paint, work it. Much of your sense of
well-being will come from these experiences.
Face Your Weaknesses! Face your fear of the unknown, and get yourself into new situations.
Experience new activities and people with new perspectives. Don’t isolate yourself into a narrow and
lonely existence.
Talk About Your Thoughts. Discussing your ideas and perceptions with others will help you to develop
your Extraverted Sensing, and thus your understanding of the world. How well you use your auxiliary
function is very important to your overall health and happiness.
Don’t Be Afraid to Love. That’s just your old inferior function trying to convince you that you’re
unloved and unloveable. It’s not true. Just because you’re not sure what to do with yourself doesn’t
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mean that you can’t learn! Go on… jump in. The water’s warm.
Respect Your Need for Action. Understand that you need to be actively working with your
environment to be “in the groove” with life. Don’t chastise yourself for not being the sort to sit
around and read a book or watch a movie. Choose a partner and companions who value active
lifestyles.
Recognize Social Principles. Realize that our society functions around some basic social principles, and
that our society would fail unless those principles are recognized and upheld. In a democracy, people
vote. At a red stoplight, people stop. If people stopped voting because it wasn’t important to their
own way of life, who would be in power? If people stopped stopping at red stop lights because it
didn’t fit into their way of life, how could we drive safely? Your priorities and beliefs are important,
but you must recognize that the external world’s agenda is also important. Don’t dismiss the
importance of principles that don’t affect your life directly.
It’s OK to Get Out of your Comfort Zone. Understand that the only way to grow is to get outside of
your comfort zone. If you’re uncomfortable with an idea or situation because you’re not sure how to
act, that’s good! That’s an opportunity for growth.
Identify and Express Your Feelings. You may have a hard time figuring out exactly how you feel about
someone that you’re involved with. It’s important that you do figure this out. Don’t lead someone on
with your ambivalence. If you determine that you value the person, tell them so every time you think
of it. This is the best way to make them feel secure in your affections, and so to promote a longlasting relationship.
Be Aware of Others. Try to really identify where people are coming from. Their ideas, thoughts and
priorities are different from yours. They have something to offer you. Try to identify their personality
types.
Assume the Best. Don’t distress yourself with fear and dark imaginings. Expect the best, and the best
will come.
Source: personalitypage.com
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ENFJ — O Professor
Seu modo principal de viver é focado externamente, através do qual você lida com as coisas de
acordo com a maneira com que você se sente quanto a elas, ou de acordo com a maneira que essas
coisas se encaixam dentro do seu sistema de valores pessoais. Seu modo secundário é focado
internamente, absorvendo fatos primeiramente através da sua intuição.
Você é voltado às outras pessoas, vivendo num mundo cheio de possibilidades de contatos. Mais do
que quaisquer outros tipos, você tem uma habilidade excelente para lidar com pessoas. Você
entende e se importa com elas, e tem um talento especial de conseguir trazer à tona o melhor de
cada um. Seu interesse principal na vida é dar amor, ajudar nas horas difíceis, e curtir a vida nas horas
boas, junto aos outros. Você está sempre tentando entender, ajudar, e encorajar os outros, fazendo
as coisas acontecerem na vida deles e tirando satisfação pessoal disso.
Por causa dessas suas habilidades interpessoais tão extraordinárias, você tem a capacidade de
conseguir que as pessoas façam exatamente o que você quiser, já que você percebe muito bem como
cada pessoa reage a diversas situações. Seus motivos geralmente não são egoístas, mas se você não
desenvolver seu lado mais idealista, você pode acabar usando este poder sobre as pessoas para
manipulá-las.
Você é uma pessoa tão voltada para o mundo exterior que é importante que você gaste um tempo
só. Isso pode ser até difícil para você, por causa da sua tendência a ser duro consigo mesmo, e a ter
pensamentos negativos quando sozinho. Consequentemente, você pode acabar evitando passar
tempo só, e encher sua vida de atividades que envolvam outras pessoas. Você tende a direcionar o
rumo da sua vida e suas prioridades de acordo com as necessidades das outras pessoas, e pode
acabar não prestando atenção para as suas próprias necessidades. É natural que você coloque as
necessidades dos outros acima das suas, mas você precisa estar ciente das suas próprias
necessidades para que você não se sacrifique nas suas tentativas de ajudar ao próximo.
Você tende a ser mais reservado quanto a se expor do que outras pessoas extrovertidas. Assim,
mesmo que você tenha certas opiniões e crenças fortes sobre diversas coisas, você normalmente
evita expressá-las se acha que isso acarretará em um impacto negativo na sua relação com elas.
Como você se interessa muito em acelerar mudanças na vida das outras pessoas, você
provavelmente vai interagir com as outras pessoas no nível delas, como um camaleão, ao invés de
estar sendo o mesmo indivíduo em todas as ocasiões.
Mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa que não tem opinião. Você tem valores e opiniões
bem definidas, e pode expressá-las de maneira clara e sucinta. Porém, essas crenças serão
expressadas contanto que não pareçam ser muito pessoais. Você é expressivo e aberto de diversas
maneiras, mas é mais focado em reagir às atitudes das pessoas, e em apoiá-las. Quando uma opinião
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ou crença de extrema importância para você se choca com as necessidades do próximo, é muito
provável que você escolha atender às necessidades do próximo.
Você pode se sentir um tanto sozinho mesmo quando rodeado de pessoas. Esse sentimento de
solidão pode se tornar exagerado por causa da sua tendência de não revelar seu verdadeiro “eu”.
Por outro lado, as pessoas te amam. Você é divertido de se estar junto, e verdadeiramente entendem
e amam as pessoas. Você é quase sempre direto e franco. Você geralmente exala muita
autoconfiança, e tem grandes habilidades para mexer com muitas coisas diferentes. Você é um tanto
brilhante, cheio de potencial e energia, e gosta de um ritmo rápido, e é geralmente bom em qualquer
coisa que consiga capturar seu interesse.
Você gosta que as coisas estejam bem organizadas, e irá trabalhar duro para manter a estrutura e
para resolver questões duvidosas. Você tem uma tendência a se irritar com facilidade, especialmente
em casa.
No ambiente de trabalho, você se dá bem em posições que lidem com gente. Sua habilidade aguçada
de entender as pessoas e dizer exatamente o que deve ser dito para deixar as pessoas felizes o torna
um conselheiro natural. Você gosta de ser o centro das atenções, e se dá muito bem em situações
onde você pode inspirar e liderar outros, como dando aulas, por exemplo.
Você não gosta de lidar com raciocínios que sejam impessoais. Você não entende nem aprecia o
mérito em questão, e não ficará feliz em situações em que seja forçado a lidar com lógica e com fatos
que não tenham conexão com elementos humanos. Vivendo num mundo de possibilidades humanas,
você gosta mais de seus planos de que de suas conquistas. Você fica animado com as possibilidades
que o futuro guarda, mas pode se cansar facilmente do presente, e se tornar ansioso.
Você tem uma capacidade especial de lidar com as pessoas, e é geralmente feliz quando pode usar
esta habilidade para ajudar os outros. A maneira com que você se encontra mais satisfeito é
ajudando e servindo os outros. Seu interesse genuíno na humanidade e sua excepcional percepção
intuitiva do que acontece com as pessoas, faz com que você compreenda até os indivíduos mais
reservados.
Você tem uma grande necessidade de relacionamentos fortes e íntimos, e se esforçará grandemente
para criar e manter estes relacionamentos. Você é muito leal e confiável quando envolvido numa
relação.
Se você não desenvolver seu Sentimento, você pode encontrar dificuldades em tomar boas decisões,
e pode acabar tendo que contar demais com outras pessoas na hora de tomá-las. Se você não
desenvolver sua Intuição suficientemente, terá dificuldade em ver possibilidades, e irá decidir as
coisas rápido demais, baseando-se em sistemas de valores ou de regras sociais, sem na verdade
compreender a situação real que existe por trás. Se você não se encaixar no mundo, será
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extremamente sensível a críticas e terá a tendência de se preocupar demais e de se sentir culpado.
Poderá também ter uma tendência a ser muito manipulador e controlador das pessoas.
No geral, você é uma pessoa charmosa, calorosa, graciosa, criativa e diversa, com ideias altamente
desenvolvidas sobre a maneira como as outras pessoas funcionam. Esta habilidade especial de ver o
potencial de crescimento das pessoas, combinada a uma intenção genuína de ajudá-las, faz com que
você seja alguém altamente valorizado. De tão preocupados com os outros que você é, você precisa
se lembrar de valorizar mais suas próprias necessidades assim como você valoriza as dos outros.

O que significa sucesso para um ENFJ?
ENFJs são motivados por situações externas humanos, principalmente por outras pessoas, seus
talentos, suas necessidades, suas aspirações e seus cuidadores que formam o mundo em que vive um
ENFJ. Eles prosperam quando capaz de “fazer as coisas direito” para os outros, para habilitar e
capacitar seus colaboradores, amigos e familiares através de valorizar seus pontos fortes e
habilidades humanas. Quando dotado com a capacidade ENFJ agregado, intuitivamente, adaptar seus
sentimentos ao modo como eles são afetados por outros, a ENFJ possui uma unidade positiva para
encontrar cooperativas vias que levam ao melhor resultado possível para todos, incluindo eles
mesmos. Sucesso para um ENFJ vem através do envolvimento no processo de fazer as coisas
acontecerem para as pessoas, através das realizações e satisfações daqueles que ajudaram a
enriquecer o mundo humano com maior valor, e através da descoberta de que seus esforços em prol
dos outros cumpriram a sua própria vida também.
Permitir que seus pontos fortes ENFJ a florescer
Como um ENFJ, você tem dons que são específicos para seu tipo de personalidade que não são os
pontos fortes naturais para outros tipos. Ao reconhecer seus dons especiais e incentivar o seu
crescimento e desenvolvimento, você vai ver mais facilmente o seu lugar no mundo, e ser mais
satisfeito com seu papel.
Quase todos os ENFJs reconhecerá as seguintes características em si mesmas. Eles deveriam abraçar
e nutrir esses pontos fortes:
Outros fazendo sentir valorizado e importante
Rapidamente ver os aspectos positivos e negativos de uma situação humana
Expressando seus sentimentos claramente
Oferecendo lealdade e compromisso com companheiros de parceiros, família e trabalho
Tentando sempre encontrar a solução que funcione para todos
Incentivar humor e auto expressão em outros
Encontrar maneiras de ajudar os outros satisfazer as suas necessidades
Afirmação dos valores positivos da comunidade
Naturalmente cair em papéis de liderança dentro da sua comunidade
ENFJs que desenvolveram sua intuição introvertida na medida em que eles podem ver as
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possibilidades dentro de suas percepções irão apreciar estes presentes especiais:
Compreensão e empatia com os sentimentos dos outros; perceber “onde eles estão vindo”
Um talento para a expressão criativa que pode mudar as coisas e situações comuns em algo mágico
Um sentimento reforçado de ligação e sensibilidade para com o mundo ao seu redor.
A capacidade de ver muitas facetas de um problema e as muitas formas que pode ser resolvido pelo
melhor.
A capacidade de fazer uso criativo e valioso do tempo gasto sozinho.
A abertura para as conexões espirituais entre todas as coisas.
Eles se tornam cada vez mais criativo visionário, e empatia, e são gestores, portanto, eficazes e tipo
de empresas, pessoas e diversas situações que a vida apresenta.
Potenciais áreas problemáticas
Com qualquer dom da força, existe uma fraqueza associado. Sem “bad”, não haveria “bom”. Sem
“difícil”, não haveria “fácil”. Nós valorizamos os nossos pontos fortes, mas muitas vezes amaldiçoar e
ignorar nossas fraquezas. Para crescer como pessoa e conseguir o que quer da vida, devemos não só
capitalizar sobre os nossos pontos fortes, mas também enfrentar os nossos pontos fracos e lidar com
eles. Isso significa tomar um olhar duro em áreas de nosso tipo de personalidade de problemas
potenciais.
A maioria das características mais fracos encontrados em ENFJs são devido ao seu sentimento
dominante extrovertida supervalorizando o que veem como valores objetivos do mundo externo e,
assim, a julgar demasiado pelas necessidades dos outros, ou pelas aparências. Isto é principalmente
devido ao ENFJ ter não estão plenamente adaptados a sua função introvertido intuitivo o suficiente
para que eles sejam capazes de discernir a vasta gama de formas pelas quais eles podem estar sendo
faltando as necessidades subjacentes dentro de si e sendo enganados por tais aparições. O ENFJ
naturalmente olha para fora, para encontrar o valor e satisfação, e ao mesmo tempo, é essencial que
essa direção tomar para satisfazer suas necessidades primárias de relação e conforto, sem o
equilíbrio de suporte de uma função bem desenvolvida intuitiva, ENFJs pode supervalorizar o mundo
externo à ponto em que se perder de vista, tornando-se fixado em seus julgamentos sobre as pessoas
e o mundo. Nesses casos, o ENFJ tendem a viver em uma rígida – e para os outros, um tanto surreal –
mundo dos valores definitivos que muitas vezes parece “exagerada” ou obsessivamente ligado a
outras pessoas ou situações humanas.
Explicação dos Problemas
Quase todas as características problemáticas descritas acima podem ser atribuídas, em vários graus
para o problema ENFJ comum de querer encontrar o valor “bom” em tudo. Se o ENFJ não aprender a
ver por baixo da aparência de que eles rapidamente julgar como bom ou ruim sobre as pessoas e
situações em seu ambiente externo, que só vai usar a sua intuição introvertida para apoiar os
julgamentos acham que são bons para eles e desrespeito não só outras possibilidades, mas a sua
própria qualidade de vida interior também. A consideração dessas possibilidades menos óbvias e as
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suas próprias necessidades exige que o ENFJ reconhecer que seu próprio valor dos julgamentos são
na verdade subjetiva, e que não é apropriada ou eficaz para aplicá-los em toda a linha para todos os
povos civilizados. A prática do pé para trás e olhar objetivamente para o seu próprio sistema de
valores não é algo que o ENFJ está acostumado a fazer, tentando evitar a racionalização abstrata de
problemas e os sentimentos que geram é uma técnica natural de sobrevivência para a personalidade
ENFJ. O principal motor para a personalidade ENFJ é o sentimento extrovertido, cujo objetivo é,
acima de tudo para encontrar e discriminar os valores nas pessoas e situações humanas. Se sua
capacidade para encontrar um valor específico e digno de uma pessoa ou situação está ameaçada, o
ENFJ fecha a força ameaçadora. Isso é totalmente natural, mas infelizmente a pessoa que exerce esse
tipo de proteção agenda regularmente se tornará mais e mais rígida em seus julgamentos e
expectativas das pessoas, mas ainda menos preocupados com o efeito de tais condições têm sobre si
mesmos. Quando o ENFJ desequilibrada faz aquiescer às imagens da intuição, estes serão geralmente
inclinado a apoiar a agenda subjetiva de sentimento dominante. Dessa forma, eles sempre encontrar
justificação para as suas determinações e os seus sacrifícios voluntários de pessoas, coisas e
situações, e eles serão incapazes localizar a realidade de outros sentimentos verdadeiros, nem estar
interessado em descobrir que o seu objetivo aparentemente julgamentos perca as razões e
subjetividades subjacentes própria e de outras vidas ou situação mundana.
Pensiveness petulância, e uma sensação de estar decepcionado com os outros muitas vezes pode ser
o resultado final dessa abordagem unilateral para o mundo, enquanto que se o ENFJ é em uma
empresa forte posição ou relacionamento que pode tornar-se levado a manipular os outros e as
situações para se conformar às suas necessidades próprios sentimentos e juízos de valor,
independentemente de qualquer valor real para a situação ou para as outras pessoas envolvidas.
Neste caso, a “big picture” valorizado pela sua grande valor para todos, torna-se uma unidade
dominante que visa apagar ou esmagar qualquer oposição, afirmando a superioridade moral, até o
ponto onde o ENFJ sacrifica sua própria vida para a “causar”. A incapacidade de reconhecer a
infinidade de possibilidades subjetivas de seus sentimentos trazem em suas vidas tira o ENFJ
desequilibrada de seu acesso a tanto uma conexão mais profunda com os outros e a possibilidade de
aperfeiçoar e desenvolver caminhos para o tipo de autocompreensão e auto alimentando o seu mais
fino julgamentos poderiam outra forma, levar-lhes.
Soluções
Para crescer como pessoa, o ENFJ precisa de se concentrar em prestar atenção às suas imagens
interiores. Isso significa que eles precisam estar abertos para as possibilidades que se encontram sob
seus julgamentos e valores, ao invés de apenas aceitar o aparecimento de valores que estejam de
acordo com seu senso de retidão. O ENFJ precisa entender que o desenvolvimento de sua capacidade
de ver as possibilidades subjetivas dentro de si e dos outros não ameace a sua capacidade de fazer
julgamentos corretos, mas sim aumenta, e aumenta suas chances pessoais para alcançar uma medida
de sucesso em suas vidas.

Fonte : Inspiira. org - acessado em Fevereiro 2013

73

O ENFJ preocupado com o crescimento pessoal vai prestar muita atenção a sua motivação para
aceitar os valores que vêm a eles. Eles estão tentando ver o fundo das circunstâncias por trás de seu
próprio valor e outros julgamentos, ou eles estão tentando manter sua própria imagem de como as
coisas “deveriam” ser? O objetivo é encontrar um equilíbrio entre o que parece correto e valioso e as
muitas formas possíveis para que tal julgamento pode ser subjetivo e não necessariamente o melhor
para si ou para uma situação. Obviamente, isto não é inteiramente possível, mas é o exercício para
ter em mente. Eles precisam ver as imagens muitas divergências de valores e seus conflitos que os
afetam, sem se sentir ameaçado, e sem perder o senso do que é certo e errado.
Vivendo felizes em nosso mundo como um ENFJ
Como pode ser visto a partir do acima, alguns ENFJs fortemente expressas pode ter dificuldade
encaixe na sociedade. Seus problemas são geralmente devido a sua função sentimental extrovertido
de ser tão dominante que eles são tão fortemente ligado ao que eles veem como valores objetivos
que não podem se relacionar com o mundo, exceto através dos objetos de seus sentimentos. Nesses
casos, a intensidade de seus julgamentos podem realmente conduzir os outros para longe deles, e a
resultante falta de relação íntima sentida como uma falha pessoal para o qual o ENFJ se sente
culpado. Essa culpa pode dirigir o comportamento ainda mais fortemente afetiva, que leva o ENFJ a
ignorar suas próprias necessidades por completo, ou pode tornar-se uma unidade negativa para
manipular os outros para estar de acordo com sua visão unilateral do mundo. O ENFJ que sempre
tenta ver as possibilidades subjacentes e as possibilidades disponíveis em cada situação será capaz de
ver o caminho certo para levar com cada pessoa e da situação em sua vida. Esta será sempre levá-los
a direção de relações mais próximas, felicidade e grandes realizações.
A chave para o crescimento pessoal para o ENFJ é a execução competente da Intuição Introvertida.
Porque muitas vezes é difícil definir o que isto representa subjetivamente para cada pessoa, aqui
estão algumas sugestões orientadas para a ação que ajudarão levá-lo para o caminho para uma
utilização mais eficaz da função introvertido intuitivo. Sugestões específicas:
Quando confrontado por uma pessoa ou situação que parece estar a rejeitar ou rejeitando o seu juízo
de valor e sua mente enchendo com todos os argumentos, imagens e alternativas para a situação,
olhar de perto aqueles que são imediatamente rejeitar como formas negativas ou inadequado para
prosseguir. Dentro dessas imagens, muitas vezes se encontram os caminhos para a compreensão e o
acordo se você olhar mais de perto. Algumas destas imagens têm a chave para ver os sentimentos
alheios e ponto de vista mais claramente. Lembre-se, o que parece ser positivo para você pode não
ser tudo, ou mesmo importante para o outro.
Por trás de tudo de valor que você vê está muito potencial. Tente não ficar satisfeito com apenas um
resultado bom, mas deixe-se imaginar as maneiras pelas quais uma pessoa pode cumprir todos os
seus aspectos criativos; as maneiras em que uma situação pode se tornar útil a muito mais do que
apenas o que foi feito. Tente imaginar tudo como uma fonte de magia inexplorado e poder criativo –
deixe sua mente ver todas as coisas que podem tornar-se. Acima de tudo, aplicar este exercício para
si mesmo, como se estivesse se vendo num espelho: tal como seria outra pessoa a quem você ama.
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Quando você está sozinho tentar tornar-se plenamente consciente de como se sente com você, tente
reconhecer o vazio como um lugar de potencial, tente imaginar o que você pode ser capaz de fazer
por outros neste tempo vazio, tente perceber que você é não verdadeiramente sozinho, mas com
esta pessoa especial que é você mesmo. O que você faria por essa pessoa se você pudesse fazer o seu
mundo privado um lugar melhor?
Tudo maravilhoso na vida prossegue a partir das qualidades que lhe estão subjacentes. Você pode
sentir essas coisas, essas unidades e atitudes que parecem vir de um lugar fora, talvez, do criador
expressar-se dentro das pessoas e da natureza. Deixando o sentido dessas qualidades fundo permear
sua unidade para a vida vai lhe dar propósito e significado. Permita-se sentir os significados e
propósitos do mundo, deixá-los tornar-se um valioso presente que pode ser expresso em suas
relações com os outros e nas coisas que se esforçam para.
Dez regras para se viver para alcançar o sucesso ENFJ
1. Alimente seus pontos fortes! Verifique se você tem oportunidades de envolver-se com os outros
em situações onde sua entrada é valorizado.
2. Encare suas fraquezas! Compreender e aceitar que alguns traços são os pontos fortes e alguns
pontos fracos. Ao enfrentar seus pontos fracos, você pode superá-los e eles terão menos poder sobre
você.
3. Expresse seus sentimentos. Entenda que seus sentimentos são tão importantes quanto os outros
estão na situação global. Sem os seus sentimentos e necessidades que estão sendo avaliados o
melhor resultado não é realizado, então o valor e falar com seus próprios sentimentos tanto quanto
você valoriza as dos outros.
4. Tomar decisões. Não tenha medo de ter uma opinião. Você precisa conhecer os outros mostram as
qualidades e potenciais que você pode ver são dignos de ação.
5. Sorria para críticas. Tente ver por divergência e discórdia indicar as diferenças entre as pessoas, e
usar isso como uma oportunidade para fazer o seu juízo de valor útil para o crescimento, porque isso
é exatamente o que são. Tente não se sentir responsável por outra a crítica, mas tente ouvir e
compreender os sentimentos e imagens que ele engendra dentro de você. Depois, você pode ver um
caminho não só para acordo, mas para um fim comum e verdadeiramente valioso.
6. Esteja ciente de Outros. Lembre-se que existem 15 tipos de personalidade outros lá fora, que veem
as coisas de forma diferente do que você vê-los. A maioria de seus problemas com outras pessoas são
mais fáceis de tratar se você tentar entender a perspectiva da outra pessoa.
7. Seja consciente de si mesmo. Não stint suas próprias necessidades para o bem dos outros demais.
Perceba que você é um foco importante. Se você não cumprir suas próprias necessidades, como
continuarão a ser eficaz e como os outros vão saber que você é fiel a suas crenças?
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8. Seja delicada com suas expectativas. É fácil para você ver o valor em outros, mas enfatizando o
quanto isso também pode afastá-los. Tente mostrar que entende seus medos e limitações e levá-los
com cuidado para ver como você se sente: levá-los suavemente em compreensão e amor.
9. Assuma o melhor. Não se aflija por sentir que seus valores são perdidos sobre os outros – eles não
são. Talvez ele só tem que sentar com eles também. Vamos resolver a situação em si e nunca parar
de acreditar que o amor é a verdadeira resposta.
10. Em caso de dúvida, faça perguntas! Não suponha que a falta de feedback é a mesma coisa que o
feedback negativo. Se você precisa de retorno e não tem nenhum, pergunte para ele.
Fonte: personalitypage.com
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ENFP — O Defensor
Seu modo principal de viver é focado externamente, de onde você absorve os fatos primariamente
através de sua intuição. Seu modo secundário é focado internamente, onde você lida com as coisas
de acordo com a maneira como você se sente quanto a elas, ou de acordo com a maneira com que
elas se encaixam no seu sistema de valores pessoais.
Você é uma pessoa calorosa, entusiasmada, tipicamente muito inteligente e cheia de potencial. Você
vive num mundo de possibilidades, e pode ficar muito apaixonado e entusiasmado com as coisas. Seu
entusiasmo dá a você a habilidade de inspirar e de motivar os outros, mais do que é constatado em
outras pessoas. Você tem a habilidade de conseguir o que você quiser com o seu papo. Você ama a
vida, vendo-a como um dom especial, e luta para tirar o máximo proveito dela.
Você tem uma variedade incomum de habilidades e de talentos, e é bom em quase tudo o que te
interessa. Orientados a trabalhar com projetos, você pode acabar encarando várias carreiras
diferentes durante sua vida. Para quem observa de fora você pode parecer perdido e sem objetivo,
mas é na verdade muito consistente, pois possui um senso de valores que você utiliza como uma lei
que rege a sua vida. Aliás, tudo o que você faz deve estar alinhado com seus valores. Você precisa
sentir que está vivendo sua vida como você mesmo, andando de acordo com o que você acha certo.
Você vê significado em tudo, e está numa batalha contínua para adaptar sua vida e seus valores para
conseguir atingir uma paz pessoal. Você está sempre ciente e inclusive preocupado em perder
contato consigo mesmo. Como a empolgação emocional é normalmente muito importante em sua
vida, e como você está sempre focado em estar com sua vida alinhada, você acaba frequentemente
sendo um indivíduo intenso, de valores altamente desenvolvidos.
Você necessita se focar em terminar os projetos que você começa. Este pode ser um grande
problema para você. Diferentemente de outras pessoas extrovertidas, você precisa de tempo sozinho
para encontrar seu equilíbrio, e para ter certeza que você está em sintonia com seus valores. Se você
se mantiver equilibrado, é muito provável que você tenha obtenha sucesso em seus projetos. Então,
não caia no hábito de sair rapidamente de um projeto quando você se animar com uma nova
possibilidade, pois você pode acabar nunca atingindo os grandes objetivos que você pode atingir.
Você tem uma ótima capacidade de lidar com as pessoas. Você é genuinamente caloroso e
interessado por elas, e coloca uma grande importância em suas relações com os outros. Você quase
sempre tem uma grande necessidade de que os outros gostem de você. Especialmente numa idade
mais jovem, pessoas como você tendem a demonstrar entusiasmo excessivo para com outras
pessoas, exagerando no esforço para ser aceito. No entanto, assim que você aprender a equilibrar
sua necessidade de ser verdadeiro para consigo mesmo, com sua necessidade de ser aceito pelos
outros, você se tornará ótimo em trazer à tona o melhor que cada pessoa tem a oferecer, e será bem
aceito por todos. Você tem uma habilidade excepcional de entender intuitivamente as pessoas após
pouco tempo, e de usar sua intuição e flexibilidade para se relacionar com os outros no nível deles.
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Por viver num mundo de possibilidades empolgantes, os detalhes do dia-a-dia são vistos como
desagradáveis trivialidades. Você não coloca importância em tarefas detalhadas e de manutenção, e
frequentemente nem está ciente dessas questões. E quando você realmente tem que realizar essas
tarefas, você não tem prazer em fazê-las. Essa realmente é uma área desafiadora para as pessoas
como você, e pode se tornar algo frustrante para seus familiares.
Se você acabar indo para o “mau caminho”, pode se tornar um tanto manipulativo –e muito bom
nisso. O talento de ser persuasivo com o qual você foi abençoado faz com que você consiga o que
quer de maneira natural e fácil. Porém, na maioria das vezes você não irá abusar destas habilidades,
pois estas não se encaixam com seu sistema de valores.
Às vezes você também comete erros de julgamento graves. Você tem uma habilidade incrível de
perceber intuitivamente a verdade sobre uma pessoa ou situação, mas quando você aplica um
julgamento à sua percepção, você pode chegar a conclusões erradas.
Se você não aprender a levar as coisas que você começar até o final, você pode encontrar
dificuldades em se manter feliz em casamentos. Sempre vendo as possibilidades do que pode ser,
você pode se cansar do que realmente é. O forte senso de valores irá te manter você dedicado às
suas relações. No entanto, como você gosta de um bocado de animação na sua vida, se dará melhor
com pessoas que se sintam confortáveis com mudanças e com novas experiências.
Ter um pai como você pode ser uma experiência muito divertida, mas pode ser uma experiência
estressante para crianças com fortes tendências concretas ou de organização. Estas crianças podem
ver seus pais como inconsistentes e difíceis de entender, à medida que são carregadas por esse
redemoinho que é a vida do pai. Algumas vezes você desejará ser o melhor amigo de seus filhos, e
em outras vezes fará o papel do pai autoritário. Mas você seu sistema de valores é sempre
consistente, o que impressionará suas crianças mais que tudo, juntamente com sua simples felicidade
de viver.
Você é basicamente uma pessoa feliz, mas pode se tornar infeliz se confinado a horários estritos e a
tarefas mundanas. Consequentemente, você trabalha melhor em situações onde você tenha muita
flexibilidade e onde você possa trabalhar com pessoas e com ideias. Uma ótima ideia seria a de você
abrir seu próprio negócio! Você tem a capacidade de ser altamente produtivo mesmo com
pouquíssima supervisão, apenas necessitando que você esteja entusiasmado com o que você está
fazendo.
Por ser tão alerta e perceptivo, constantemente analisando o ambiente ao seu redor, é bem provável
que você sofra de tensão muscular. Você tem uma grande necessidade de ser independente, e resiste
a ser controlado ou rotulado. Você precisa manter o controle sobre si mesmo, mas não acredita em
controlar os outros. Sua necessidade de independência e de liberdade se estende tanto a si próprio,
quanto aos outros.
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Você é uma pessoa charmosa, engenhosa, que se arrisca, sensível, voltada às pessoas, e com
capacidades de todos os tipos. Você tem muitas qualidades que irá utilizar para se satisfazer na vida
(e também àqueles próximos a você) se conseguir se manter equilibrado, e dominando sua
capacidade de levar até o fim o que você começar.

O que significa sucesso para um ENFP?
ENFPs são motivados em tudo o que eles fazem por um desejo de compreender o mundo à sua volta.
Eles estão constantemente pesquisando sobre, mentalmente e fisicamente, para a entrada que irá
ajudá-los a entender melhor o Big Picture. Eles têm a mente aberta para novas pessoas e novas
experiências, eles estão ansiosos pela oportunidade de entender o que as pessoas e experiências
novas são tudo. ENFPs usar a sua compreensão do mundo para atender as agendas de seus sistemas
de valores. Um sistema de ENFP de valor muitas vezes inclui o respeito pelas necessidades e desejos
das pessoas individuais sobre as necessidades de um grupo social. Seu respeito pelo indivíduo torna
desagrada outros controladores, e sendo controlado por outros. ENFPs são apaixonados por suas
crenças, sejam elas quais forem. Eles muitas vezes teimosamente aderir ao sistema de valor,
independentemente de ameaças à sua validade. Eles estão mais preocupados em manter fiel ao que
eles acreditam que eles estão com expectativas ou exigências do grupo social que funcionam dentro.
ENFPs não gostam de críticas pessoais, porque ameaça a sua validade como um indivíduo e da
validade do seu sistema de valores. ENFPs podem internalizar raiva ao invés de expressá-la; seu
respeito por outras pessoas faz com que seja difícil para eles ferir os outros. Uma sensação ENFP de
sucesso depende da disponibilidade de oportunidades para crescer a sua compreensão do mundo, ao
sentir que eles estão vivendo fiel ao seu sistema de valores pessoais, e sob a condição de seus
relacionamentos mais íntimos.
Permitir que seus pontos fortes ENFP a florescer
Como um ENFP, você tem dons que são específicos para seu tipo de personalidade que não são os
pontos fortes naturais para outros tipos. Ao reconhecer seus dons especiais e incentivar o seu
crescimento e desenvolvimento, você vai ver mais facilmente o seu lugar no mundo, e ser mais
satisfeito com seu papel.
Quase todos os ENFPs reconhecerá as seguintes características em si mesmas. Eles deveriam abraçar
e nutrir esses pontos fortes:
Elas são excepcionalmente perspicaz sobre pessoas e situações. Eles são muitas vezes capazes de
forma rápida e precisa avaliar em que alguém está vindo.
Eles aceitam e valorizam as pessoas como indivíduos, e são fortemente igualitária. Eles acreditam que
os indivíduos têm o direito de ser eles mesmos, e são muito tolerantes e aceitar a maioria das
pessoas.
Eles são muitas vezes profunda e inteligente, e pode ser muito brilhante na sua capacidade de
amarrar as coisas juntos. Eles estão ligados a olhar para as ligações int o mundo externo, e assim
pode mentalmente colocar as coisas em conjunto com mais facilidade do que muitos.
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Seu interesse em compreender o mundo normalmente fá-los em sintonia com o que é socialmente
acceoptable e que não é. Isto pode ajudá-los a ser popular e simpático.
Eles são altamente criativo. Esta habilidade pode ser usada de uma maneira artística, ou maneira de
ser usado para gerar ideias e novas maneiras de pensar.
ENFPs que desenvolveram o seu sentimento introvertido na medida em que elas se aplicam
julgamento a todos de suas percepções irá apreciar estes presentes especiais:
Eles terão a capacidade de acompanhar, através de projetos que já começaram.
Eles vão ser menos crédulo e maleável, e geralmente mais capaz de discernir entre o “bem” e
“maus”, em vez de aceitar tudo sem questionar.
Eles podem ser altamente artístico.
Eles terão a capacidade de concentrar-se profundamente nas tarefas. Esta maior capacidade de
pensar e processar a informação internamente irá torná-los mais capazes em muitos níveis.
Eles irão se equilibrar seu desejo de conhecer novas pessoas e ter novas experiências com o desejo
de colocar seu entender usar de alguma forma.
Eles vão encontrar mais significado e propósito em suas vidas.
Potenciais áreas problemáticas
Com qualquer dom da força, existe uma fraqueza associado. Sem “bad”, não haveria “bom”. Sem
“difícil”, não haveria “fácil”. Nós valorizamos os nossos pontos fortes, mas muitas vezes amaldiçoar e
ignorar nossas fraquezas. Para crescer como pessoa e conseguir o que quer da vida, devemos não só
capitalizar sobre os nossos pontos fortes, mas também enfrentar os nossos pontos fracos e lidar com
eles. Isso significa tomar um olhar duro em áreas de nosso tipo de personalidade de problemas
potenciais.
A maioria das características mais fracos encontrados em ENFPs são devido à sua intuição
extrovertida dominante ofuscando a personalidade na medida em que eles não se aplicam
julgamento para nada. Ou, eles podem usar sua principal função julgar (o sentimento introvertido)
para apoiar a agenda da Intuição extrovertida, ou seja, para racionalizar e apoiar a ideia de receber
todas as experiências e aceitar todos os indivíduos. Em tais casos, uma ENFP pode mostrar algumas
ou todas as seguintes deficiências em vários graus:
Pode ser o que muitos chamam de “otário” – vulneráveis a planejadores e vigaristas.
Pode obter-se em situações perigosas porque são muito ansiosos para empurrar o envelope de sua
compreensão, e não estão dispostos a aplicar julgamento para nada.
Pode sentir raiva intensa para com as pessoas que os criticam ou tentam controlá-los, mas não será
capaz de expressar a raiva. Esquerda não expressa, a raiva pode apodrecer, cozinhe, e se tornar
destrutivo.
Pode culpar os seus problemas em outras pessoas, usando a lógica e ração para defender-se contra o
mundo.
Podem desenvolver fortes julgamentos negativos que são difficut para derrubar contra as pessoas
que eles percebem ter sido opressivo para eles.
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Pode se envolver com drogas, álcool ou promiscuidade, e geralmente buscam experiências irracionais
e sensações.
Podem saltar de relação com relacionamento sem a capacidade de cometer.
Pode começar projetos, mas ser incapaz de acabar com eles.
Pode ser incapaz de manter um trabalho por qualquer período de tempo.
Explicação dos Problemas
Quase todas as características problemáticas descritas acima podem ser atribuídas, em vários graus
para o problema ENFP comum de querer entender e experimentar tudo a qualquer custo. Se o ENFP
não aprende a discriminar as coisas e as pessoas em seu ambiente externo, o ENFP começará a usar a
sua função de julgar (o sentimento introvertido) como um “carimbo de borracha” para apoiar a sua
agenda para buscar experiências. Esta é uma técnica natural survivalistic para a personalidade ENFP.
O principal motor para a personalidade é ENFP extrovertida intuição, cujo objetivo é compreender o
mundo como uma grande foto, que buscam conexões e significado em tudo. Se sua capacidade de
buscar entendimento está ameaçada, o ENFP fecha a força ameaçadora. Isso é totalmente natural,
mas infelizmente a pessoa que exerce esse tipo de proteção agenda regularmente se tornará mais e
mais incapazes de aplicar julgamento objetivo nada. Quando o ENFP desequilibrada se aplica
julgamento, será geralmente inclinado para apoiar a sua agenda subjetiva. Eles vão sempre encontrar
justificação para o seu próprio comportamento inadequado. Eles não serão capazes de terminar
qualquer coisa que eles começam, em geral, vagar pela vida de experiência em experiência.
É muito comum para ENFPs para resistir sentença de aplicação até que eles se sentem realmente
entender uma pessoa ou situação. No entanto, parte do processo de entendimento inclui o uso de
discernimento para classificar qualidades. Se o ENFP fecha juízo por completo, ele ou ela não vai
atingir seu objetivo final de entendimento, mas sim eles vão saltar de experiência em experiência de
uma forma despropositada.
A raiva pode ser um problema para ninguém, mas pode ser especialmente verdade para ENFPs que
não desenvolveram suficientemente as suas sentimento introvertido. O desejo de manter tudo sem
juízos de valor, combinado com a tendência de usar o sentimento introvertido como justificativa ao
invés de juízo verdadeiro é uma receita para raiva reprimida. São forças muito contraditórias. “Eu
odeio você para me julgar” é um sentimento irônico, mas infelizmente é comum. A incapacidade de
aplicar julgamento, ou para aceitar o julgamento negativo, torna difícil para o ENFP para expressar
raiva, como a raiva, muitas vezes vem com o julgamento negativo no reboque. Portanto, os guisados
ENFP em sua raiva, ao invés de lidar com ele.
Soluções
Para crescer como pessoa, o ENFP precisa de se concentrar na aplicação de julgamento a todos de
suas percepções. Isso significa que eles precisam decidir como eles realmente se sente sobre pessoas,
lugares e coisas, e não permitindo que seus sentimentos para pendurar aberto indeterminadamente.
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O ENFP precisa entender que o desenvolvimento de sua capacidade de discernir qualidades não
ameace a sua capacidade de compreender o mundo, mas sim aumenta, e aumenta suas mudanças
pessoais para alcançar uma medida de sucesso em suas vidas.
O ENFP preocupado com o crescimento pessoal vai prestar muita atenção a sua motivação para fazer
um julgamento. Eles estão tentando realmente determinar o valor objetivo ou mérito de alguma
coisa, ou eles estão tentando defender o seu direito individual de não ser julgado ou controlado? O
objetivo ao julgar alguma coisa é não deixar que suas experiências de vida obscurecer suas opiniões.
Obviamente, isto não é inteiramente possível, mas é o exercício para ter em mente. Você deseja abrir
sua mente para o julgamento sem se sentir ameaçado, e sem usar seu próprio julgamento na
defensiva, racionalizando modo.
Vivendo felizes em nosso mundo como um ENFP
Como pode ser visto a partir do acima, alguns ENSPs pode ter dificuldade encaixe na sociedade. Seus
problemas são muitas vezes superior devido sentimento diferente dos outros por causa de sua
intuição dominante, e ser incapaz de furar a qualquer coisa tempo suficiente para sentir uma
sensação de realização. Eles sentem que não se encaixa, e não pode encontrar o lugar onde eles
pertencem ao mundo. O ENFP que constantemente toma decisões e aplica classificações para suas
ideias será capaz de transformar suas ideias em realidade, e experimentar os sentimentos de
realização e sucesso que acompanham sendo eficaz.
A chave para o crescimento pessoal para o ENFP é a execução competente do sentimento
introvertido. É difícil para a maioria a entender o que isso significa, muito menos incorporar esta
diretiva para a sua vida. Eu criei algumas sugestões orientadas para a ação que ajudarão levá-lo para
o caminho para uma utilização mais eficaz da função sentimento introvertido. Sugestões específicas:
Quando você sentir raiva ou resistentes em relação a alguém que você sente é criticá-lo, tome isso
como uma sugestão que você não está julgando de forma eficaz. Quando isso acontece, dar um passo
atrás de sua raiva e tentar realmente ouvir o que a pessoa está dizendo objetivamente. Ao invés de
gastar energia mental na definição como a outra pessoa está errada, tente julgar que a pessoa está
realmente dizendo, sem respeito a si mesmo.
Periodicamente, faça listas de metas e realizações. Revise suas metas e realizações, muitas vezes para
manter um senso de direção.
Passe algum tempo sozinho regularmente com a finalidade de pensar em problemas em sua vida.
Dez regras para se viver para alcançar o sucesso ENFP
1. Alimente seus pontos fortes! Verifique se você tem oportunidades de ter experiências novas para
sentir sua busca de compreender o mundo.
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2. Encare suas fraquezas! Compreender e aceitar que alguns traços são os pontos fortes e alguns
pontos fracos. Ao enfrentar seus pontos fracos, você pode superá-los e eles terão menos poder sobre
você.
3. Expresse sua t Feelings.Don ‘deixe a raiva ficar engarrafado dentro de você. Se você tem
sentimentos fortes, separá-los e expressá-los, ou podem tornar-se destrutivo!
4. Tomar decisões. Não tenha medo de ter uma opinião. Você precisa saber como você se sente
sobre as coisas em ordem para ser eficaz.
5. Sorria para críticas. Tente ver desacordo e a discórdia como uma oportunidade de crescimento,
porque isso é exatamente o que é. Tente não se tornar excessivamente defensiva em relação à
crítica, tentar ouvi-lo e julgá-lo objetivamente.
6. Esteja ciente de Outros. Lembre-se que existem 15 tipos de personalidade outros lá fora, que veem
as coisas de forma diferente do que você vê-los. A maioria de seus problemas com outras pessoas são
mais fáceis de tratar se você tentar entender a perspectiva da outra pessoa.
7. Seja consciente de si mesmo. Não stint suas próprias necessidades para o bem dos outros demais.
Perceba que você é um foco importante. Se você não cumprir suas próprias necessidades, como
continuarão a ser eficaz e como os outros vão saber que você é fiel a suas crenças?
8. Seja responsável por si mesmo. Não desperdice energia mental encontrar culpa no
comportamento do outro, ou a identificar-se como uma vítima. Você tem mais controle sobre sua
vida do que qualquer outra pessoa tem.
9. Assuma o melhor. Não se aflija por assumir o pior. Lembre-se que uma atitude positiva cria
situações positivas.
10. Em caso de dúvida, faça perguntas! Não suponha que a falta de feedback é a mesma coisa que o
feedback negativo. Se você precisa de retorno e não tem nenhum, pergunte para ele.
Fonte: personalitypage.com
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INFP — O Idealista
Seu modo principal de viver é focado internamente, lidando com as coisas de acordo com a maneira
com que você se sente quanto a elas, ou de acordo com a maneira com que elas se encaixam no seu
sistema de valores pessoais. Seu modo secundário é exterior, através do qual você absorve fatos
principalmente através da sua intuição.
Você, mais do que outras pessoas que são intuitivas e que dão mais ouvidos aos sentimentos do que
à razão pura, é focado em fazer do mundo um lugar melhor para as pessoas. Sua primeira meta é
encontrar o seu significado na vida, perguntando coisas do tipo: “Pra quê eu existo? Qual é o meu
propósito? De que maneira eu posso melhor servir a humanidade durante a minha vida?” Você é
uma pessoa idealista e perfeccionista, e se esforça ao extremo para atingir os objetivos que
identificou para si mesmo.
Você é muito intuitivo sobre as pessoas. Você conta totalmente na sua intuição para te guiar, e usa
suas descobertas para buscar constantemente o valor da vida. Você está numa missão contínua para
encontrar a verdade e o significado das coisas. Cada interação e cada pedaço de sabedoria adquirida
é filtrada pelo seu sistema de valores, e avaliada para ver se existe algum potencial para lhe ajudar a
definir ou refinar mais ainda seu próprio caminho na vida. A meta final é sempre a mesma – você se
esforça para ajudar as pessoas e para fazer do mundo um lugar melhor.
Em geral, uma pessoa gentil e de muita consideração, você é um bom ouvinte e deixa as pessoas à
vontade. Mesmo que reservado ao expressar suas emoções, você se importa demais com os outros, e
é genuinamente interessado em entender as pessoas. Esta sinceridade é percebida pelos outros,
fazendo de você um amigo especial, e em que se pode confiar. Você geralmente é muito caloroso
com as pessoas que você conhece bem.
Você odeia conflitos, e faz o que puder para evitá-los. Se você precisa encará-los, será sempre
utilizando a perspectiva dos seus sentimentos. Em situações de conflito, você dá pouca importância
para quem está certo e quem está errado. Você presta atenção à maneira com que você se sente
quanto ao conflito, e não se importa muito se seus sentimentos estão ou não corretos. Você
simplesmente não quer se sentir mal. Essa característica às vezes faz com que você aparente ser uma
pessoa irracional e ilógica em situações de conflito. Por outro lado, você faria um ótimo papel de
mediador, e tem facilidade de resolver os conflitos dos outros, porque você entende intuitivamente
as perspectivas e os sentimentos das pessoas, e quer genuinamente ajudá-las.
Você é flexível e despreocupado, até que um de seus valores seja violado. Assim, se seu sistema de
valores está sendo ameaçado, você pode se tornar agressivo, lutando com muita garra e paixão por
sua causa. Quando você começa um projeto no qual se interessa, é muito comum que este se torne
uma “causa” para você. Apesar de você não ser uma pessoa focada em detalhes, você cobrir cada
detalhe necessário com vigor e determinação, enquanto lutando por essa sua causa.
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Quanto a detalhes mundanos da vida (como lavar, limpar, passar, etc), você praticamente não está
ciente deles. Você pode passar meses sem perceber as manchas no carpete, mas você
cuidadosamente e meticulosamente remove aquele pouquinho de poeira que caiu em cima do seu
caderno de projetos.
Você não gosta de ter que lidar com fatos concretos e com lógica. Seu enfoque pessoal nos seus
sentimentos e na condição humana torna difícil que você lide com decisões impessoais. Você não
compreende nem acredita na validade de uma decisão que não leva as pessoas em consideração,
fazendo de você uma péssima pessoa para tomar esse tipo de atitude. Você provavelmente evitará
análises impessoais, apesar de poder desenvolver esta capacidade, e de conseguir ser bastante
lógico. Sob estresse, é comum que você utilize a lógica de uma maneira errada quando, por exemplo,
num momento de raiva, em que você cita fato após fato (e geralmente não completamente corretos)
em uma explosão emocional.
Você tem padrões altíssimos e é um perfeccionista. Consequentemente, você é muito duro consigo
mesmo, e não dá muito valor às suas conquistas. Você pode acabar tendo problemas na hora de
trabalhar em um projeto em grupo, pois seus critérios e padrões tendem a ser bem mais altos do que
os do resto do grupo. Nessas situações, você pode ter um problema de “controle”. Você precisa
tentar equilibrar seus ideais com suas necessidades do dia-a-dia. Sem resolver este conflito, você
nunca ficará feliz consigo mesmo, e pode ficar confuso e paralisado quanto ao que fazer de sua vida.
Pessoas como você geralmente são escritores talentosos. Você pode se sentir esquisito e
desconfortável em se expressar verbalmente, mas você tem uma capacidade maravilhosa de definir e
de expressar no papel o que você está sentindo. Você também gosta de participar de profissões de
cunho social, como na área de aconselhamento ou de educação. Você se encontra o mais confortável
e feliz possível quando trabalha pelo bem das pessoas, e onde você não precisa usar lógica
intensamente.
Se você desenvolver suas potencialidades você poderá realizar feitos maravilhosos, apesar de que
provavelmente você nunca irá reconhecê-los como tais. E lembre-se: algumas das pessoas que mais
causaram desenvolvimentos humanísticos no mundo foram pessoas como você.

O que significa sucesso para um INFP?
Pessoas como você são criativas, as almas sensíveis que levam suas vidas muito a sério. Eles buscam
harmonia e autenticidade em suas relações com os outros. Eles valorizam a criatividade,
espiritualidade, e honrar o eu individual acima de tudo. Eles estão muito sintonizados com a
desigualdade e a injustiça contra as pessoas, e têm grande satisfação de conquistar tais injustiças. Um
INFP é um perfeccionista que raramente se permitem sentir bem sucedida, embora eles vão estar
profundamente conscientes de falhas. Pessoas como você também terá a satisfação de estar em
contato com sua criatividade. Para o sucesso, INFP pessoal depende da condição de seus
relacionamentos mais íntimos, o desenvolvimento de suas habilidades criativas, e com o apoio
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contínuo da humanidade, servindo as pessoas em necessidade, lutando contra a injustiça, ou de
alguma outra maneira trabalhando para tornar o mundo melhor lugar para estar.
Permitir que seus pontos fortes INFP a florescer
Como um INFP, você tem dons que são específicos para seu tipo de personalidade que não são os
pontos fortes naturais para outros tipos. Ao reconhecer seus dons especiais e incentivar o seu
crescimento e desenvolvimento, você vai ver mais facilmente o seu lugar no mundo, e como você
pode usar melhor seus talentos para realizar seus sonhos.
Quase todos os INFPs reconhecerá as seguintes características em si mesmas. Eles deveriam abraçar
e nutrir esses pontos fortes:
Altamente criativo, artístico e espiritual, eles podem produzir maravilhosas obras de arte, música e
literatura. Pessoas como você são artistas naturais. Eles vão encontrar uma grande satisfação se
incentivar e desenvolver suas habilidades artísticas. Isso não significa que um INFP tem que ser um
famoso escritor ou pintor, a fim de se contentar. Simplesmente o ato de “criar” será uma fonte de
renovação e cumprimento de refresco para o INFP. Um INFP deve permitir a si mesmo alguma saída
artística, porque ele vai adicionar a energia positiva de enriquecimento e para a sua vida.
Eles são mais conscientes espiritualmente do que a maioria das pessoas, e estão mais em contato
com sua alma do que outros. A maioria das Pessoas como você têm fé forte. Aqueles que não podem
se sentir como se estivessem perdendo algo importante. Um INFP deve alimentar a sua fé.
Pessoas como você são muito conscientes da injustiça social, e simpatizar com o perdedor. Sua
empatia com o underdog e hiperconsciência da injustiça social os torna extremamente compassivo e
carinho para com os membros mais desfavorecidos da nossa sociedade. Pessoas como você vai se
sentir mais útil e cumprida quando eles estão lutando para ajudar as pessoas que foram infelizes em
nossa sociedade. Eles podem ser professores, ministros, escritores, conselheiros ou psicólogos, mas
eles provavelmente irão todos passar mais tempo tentando ajudar as pessoas com problemas
especiais. Um INFP pode encontrar uma quantidade enorme de satisfação pela promulgação de
algum tipo de mudança social que vai ajudar os oprimidos.
Eles são normalmente bons ouvintes que realmente querem ouvir sobre os problemas de alguém, e
quer genuinamente ajudá-las. Isto torna-os conselheiros excelente, e bons amigos. Um INFP pode
encontrar grande satisfação de voluntariado como um conselheiro.
Eles aceitam e valorizam as pessoas como indivíduos, e são fortemente igualitária. Eles acreditam que
um indivíduo tem o direito de ser eles mesmos, sem ter as suas atitudes e perspectivas trazidas sob
escrutínio. Assim, eles têm uma grande dose de tolerância e aceitação lidar com pessoas que podem
ser encontrados julgamento negativo da sociedade em geral. Eles podem ver algo positivo em todos.
Eles acreditam nos indivíduos. Se eles se dão a oportunidade, um INFP pode se tornar uma fonte
muito necessária de autoestima e confiança para as pessoas que não pode encontrá-lo por conta
própria. Desta forma, eles podem nutrir uma “alma doente” de volta à saúde.
Normalmente, profunda e inteligente, eles são capazes de compreender conceitos difíceis com
relativa facilidade. Eles costumam fazer muito bem academicamente, e vai achar que educar suas
mentes alimenta sua necessidade de pensar profundamente.
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Pessoas como você que desenvolveram sua intuição extrovertida na medida em que eles podem
perceber o mundo objetivamente sobre elas e rapidamente vai descobrir que eles apreciar estes
presentes especiais:
Eles terão um grande insight sobre o caráter das pessoas. Eles rapidamente e completamente
entender onde uma pessoa vem avaliando seus motivos e sentimentos. Estes indivíduos bem
desenvolvidos INFP fazer psicólogos pendentes (como Isabel Briggs Myers-se) e conselheiros. Eles
também podem ser grandes escritores de ficção, porque eles são capazes de desenvolver-se muito
complexos, personagens reais.
Eles vão entender rapidamente situações diferentes, e captar rapidamente novos conceitos. Eles vão
achar que eles são capazes de fazer qualquer coisa que eles colocaram sua mente, embora não
possam encontrá-lo pessoalmente gratificante. As coisas podem parecer vir facilmente para estes
INFPs. Embora eles são capazes de conquistar vários tipos de tarefas e situações, esses INFPs será
mais feliz fazendo algo que parece verdadeiramente importante para eles. Embora eles podem achar
que eles podem conseguir o tipo “mainstream” de sucesso com relativa facilidade, eles não são
susceptíveis de encontrar a felicidade ao longo desse caminho, a menos que eles estão vivendo suas
vidas com autenticidade e profundidade.
O INFP que aumenta a sua forte sistema de valores internos (o sentimento introvertido) com uma
forma bem desenvolvida intuitiva de perceber o mundo (intuição extrovertida) pode ser uma
poderosa força de mudança social. Seus valores intensas e forte empatia para a população pobre,
combinada com um entendimento perspicaz de confiança e profunda do mundo em que vivemos,
cria um indivíduo com o poder de fazer a diferença (como Madre Teresa – um INFP).
Potenciais áreas problemáticas
Com qualquer dom da força, existe uma fraqueza associado. Sem “bad”, não haveria “bom”. Sem
“difícil”, não haveria “fácil”. Nós valorizamos os nossos pontos fortes, mas muitas vezes amaldiçoar e
ignorar nossas fraquezas. Para crescer como pessoa e conseguir o que quer da vida, devemos não só
capitalizar sobre os nossos pontos fortes, mas também enfrentar os nossos pontos fracos e lidar com
eles. Isso significa tomar um olhar duro em áreas de nosso tipo de personalidade de problemas
potenciais.
Pessoas como você são raras, seres inteligentes e criativos, com muitos dons especiais. Eu gostaria
que o INFP ter em mente algumas das muitas coisas positivas associadas com ser um INFP enquanto
liam algum deste material mais negativo. Também lembre-se que as deficiências associadas a ser um
INFP são naturais para o seu tipo. Embora possa ser deprimente ler sobre as fraquezas do seu tipo,
por favor, lembre-se que oferecemos esta informação para decretar mudanças positivas. Queremos
que as pessoas a crescer em seu próprio potencial e viver uma vida feliz e bem sucedida.
A maioria das características mais fracas que são encontrados em INFPs são devido à sua função
sentimento dominante ofuscando o resto de sua personalidade. Quando a função dominante de
sentimento introvertido ofusca tudo o resto, o INFP não pode usar a intuição extrovertida levar em
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informações de uma forma verdadeiramente objetiva. Em tais casos, uma INFP pode mostrar
algumas ou todas as seguintes deficiências em graus variados:
Pode ser extremamente sensível a qualquer tipo de crítica
Pode perceber a crítica onde não se destina
Podem ter ideias distorcidas ou irrealistas sobre a realidade
Pode ser incapaz de reconhecer ou ouvir qualquer coisa que vai contra as suas ideias e opiniões
pessoais
Pode culpar os seus problemas em outras pessoas, vendo-se como vítimas que são tratados
injustamente
Pode ter grande ira, e mostrar-lhe a raiva com efusões onda de mau humor
Podem não estar cientes do comportamento social adequado
Pode ser alheio à sua aparência pessoal, ou a vestir-se adequadamente
Pode vir transversalmente como excêntrico, ou talvez mesmo, geralmente estranho para os outros,
sem ter consciência de que
Pode ser incapaz de ver ou entender qualquer outra pessoa do ponto de vista
Podem valorizar suas próprias opiniões e sentimentos muito acima outros
Podem não estar cientes de como seu comportamento afeta os outros
Pode ser alheio à necessidade de outras pessoas
Pode sentir-se sobrecarregados com a tensão e o estresse, quando alguém expressa desacordo com o
INFP, ou desaprovação do INFP
Podem desenvolver juízos fortes que são difíceis de ser desfeitos contra as pessoas que percebem ter
sido opressivo ou supressiva para eles
Sob grande estresse, pode obcecar sobre detalhes que não são importantes para o panorama geral
das coisas
Sob estresse, pode obsessivamente meditar sobre um problema repetidamente
Podem ter expectativas irrealistas de outros
Pode ter dificuldade em manter relacionamentos íntimos, devido a expectativas irracionais
Explicação dos Problemas
Quase todas as características problemáticos descritos acima podem ser atribuído, em vários graus
para o problema INFP comum de apenas tendo em dados que justifica a sua opinião pessoal. Pessoas
como você geralmente são pessoas muito intensas e sensíveis, e sentir-se seriamente ameaçada pela
crítica. Eles são susceptíveis de tratar qualquer ponto de vista diferente do seu como uma crítica de
sua própria perspectiva. Se o INFP não aprender a lidar com essa crítica percebido, o INFP começará a
excluir as informações de entrada que faz com que a dor. Esta é uma técnica natural survivalistic para
a personalidade INFP. O principal motor para a personalidade INFP é o sentimento introvertido, cuja
finalidade é manter e honrar um sistema intensamente pessoal de valores e da moral. Se um sistema
INFP valor pessoal está ameaçada por influências externas, o INFP fecha os dados ameaçadores, a fim
de preservar e honrar seu sistema de valores. Isso é totalmente natural, e funciona bem para
proteger a psique individual de se machucar. No entanto, o INFP que exerce este tipo de
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autoproteção regularmente se tornará mais e mais conhecimento da perspectiva de outras pessoas,
e assim mais e mais isolado a partir de uma compreensão real do mundo que eles vivem, Eles vão
sempre encontrar justificação para sua própria comportamentos inadequados, e sempre vai
encontrar a falha com o mundo externo para os problemas que eles têm em suas vidas. Vai ser difícil
para eles manter estreitas relações pessoais, porque eles vão ter expectativas razoáveis, e será
incapaz de aceitar a culpa.
A sua não é uma tendência incomum para o INFP a olhar para o mundo externo principalmente para
obter informações que irão sustentar suas ideias e valores. No entanto, se esta tendência é dado
rédea solta, a personalidade INFP resultante é demasiado egocêntrico para ser feliz ou bemsucedido. Como a função dominante do INFP a sua personalidade é o sentimento introvertido, eles
devem equilibrar isso com uma função auxiliar extrovertido intuitivo. O INFP leva em informações via
iNtuition extrovertida. Esta é também a principal forma INFP de lidar com o mundo externo. Se o
INFP usa a intuição extrovertida apenas para servir aos propósitos de sentimento introvertido, então
o INFP não está usando Extroversão efetivamente em tudo. Como resultado, o INFP não leva em
informações suficientes sobre o mundo exterior para ter uma boa noção do que está acontecendo.
Eles não veem nada, mas a sua própria perspectiva, e lidar com o mundo só medida em que eles
precisam, a fim de apoiar a sua perspectiva. Essas pessoas geralmente vêm transversalmente como
egoísta e irreal. Dependendo da gravidade do problema é, eles podem aparecer para ser qualquer
coisa de “um pouco excêntrico” a “forma lá fora”. Muitas vezes, outras pessoas são incapazes de
compreender ou se relacionar com essas pessoas.
Soluções
Para crescer como pessoa, o INFP precisa se concentrar em abrir a sua perspectiva para incluir uma
imagem mais precisa do que realmente está acontecendo no mundo. A fim de estar em uma posição
em que o INFP é capaz de perceber e considerar dados que é estranho a seu sistema de valores
interno, o INFP precisa saber que seu sistema de valores não é ameaçada por novas informações. O
INFP deve conscientemente dizer a si mesmo / ela mesma que uma opinião que não concede com a
sua própria não é uma acusação do seu caráter inteiro.
O INFP que está preocupado com o crescimento pessoal vai prestar muita atenção para a sua
motivação para a tomada de informações. Levam em informações para entender melhor uma
situação ou conceito? Ou, eles levam em informações para apoiar uma ideia pessoal ou causa? No
momento em que algo é percebido, é o INFP preocupado com a torção que a percepção se encaixar
com seus valores pessoais? Ou será que ele / ela preocupada com absorvendo a informação objetiva?
Para uma melhor compreensão do mundo externo, o INFP deve tentar perceber a informação
objetiva, antes de colocá-lo em seu sistema de valores. Eles devem ser conscientemente ciente de
sua tendência para descartar qualquer coisa que não está de acordo com seus valores, e trabalhar
para diminuir essa tendência. Eles devem tentar ver as situações a partir de perspectivas de outras
pessoas, sem fazer julgamentos pessoais sobre as situações ou perspectivas das outras pessoas. Em
geral, eles devem trabalhar no exercício de sua intuição em um sentido verdadeiramente
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extrovertido. Em outras palavras, eles devem usar a intuição para tomar informações sobre o mundo
em torno deles por uma questão de compreender o mundo, ao invés de levar em informação para
apoiar as suas próprias conclusões. O que INFP sucesso percebe as coisas objetivamente pode ser
completamente uma força poderosa para a mudança positiva.
Vivendo felizes em nosso mundo como um INFP
Algumas Pessoas como você têm dificuldade em caber em nossa sociedade. Seus problemas são
muitas vezes resultado de um desconhecimento do comportamento social adequado, um
desconhecimento de como eles se deparam com os outros, ou expectativas irrealistas dos outros.
Qualquer um destes três questões derivam usando iNtuition extrovertido de uma forma reduzida.
Um INFP que leva em informações para o bem de compreender o mundo ao redor deles, ao invés de
alguém que leva em informações apenas para apoiar as suas próprias ideias, terá uma compreensão
mais clara, mais objetiva de como a sociedade valoriza comportamentos e atitudes sociais. Ele ou ela
também estará mais ciente de como eles são percebidos pelos outros, e têm expectativas mais
realistas para o comportamento dos outros dentro de um relacionamento. Tais bem ajustadas INFPs
caberá felizes em nossa sociedade.
A menos que você realmente entender o tipo psicológico e as nuances das funções de personalidade
diferentes, é uma tarefa difícil, de repente, começar a usar a intuição em uma direção extrovertida. É
difícil até mesmo entender o que isso significa, muito menos para incorporar esta diretiva para a sua
vida. Com isso em mente, eu estou fornecendo algumas sugestões específicas que podem ajudar
você a começar a exercer a sua intuição extrovertida mais completa:
Tome cuidado para perceber o que as pessoas olham como em diferentes situações sociais. Olhe para
o seu cabelo, sua pele, a maquiagem (ou falta dela), suas roupas, a condição de suas roupas, seus
sapatos, suas expressões faciais. Não compare os outros a sua própria aparência, ou juízos de valor
sobre sua aparência, simplesmente absorver a informação.
Pense em uma situação em sua vida em que não tinham certeza de como se comportar. Agora tente
entender como uma ou duas outras pessoas veriam a situação. Não compare seu comportamento à
sua própria, ou seja, “ela saberia melhor do que eu o que fazer”, ou “por que é tão fácil para ela, mas
tão difícil para mim”. Em vez disso, tentar entender como eles veriam a situação. Seria ser visto como
um problema, ou como uma oportunidade? Será que ser levado a sério ou levemente? Tente
determinar seu ponto de vista, sem julgar ou compará-la com o seu próprio.
Ao ter uma conversa com um amigo ou parente, dedicar pelo menos metade do seu tempo para falar
sobre a outra pessoa. Concentre-se em entender realmente quando a pessoa está vindo com suas
preocupações. Faça perguntas.
Pense nas pessoas que estão mais próximas de você. Como você acha de cada pessoa, diga a si
mesmo “esta pessoa tem a sua própria vida acontecendo, e eles estão mais preocupados com sua
própria vida do que com a minha.” Lembre-se que isso não significa que eles não se importam com
você. É a ordem natural das coisas. Tente visualizar o que essa pessoa está fazendo agora. Quais são
as coisas que encontro, que pensamentos estão tendo? Não julgar, ou comparar sua situação com o
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seu.
Tente identificar o tipo de personalidade de todos que você entrar em contato com qualquer
comprimento de tempo.
Dez regras para se viver para alcançar o sucesso INFP
Alimente seus pontos fortes! Encoraje os seus naturais habilidades artísticas e criatividade. Alimente
sua espiritualidade. Dê-se oportunidades para ajudar os necessitados ou carentes.
Encare suas fraquezas! Compreender e aceitar que alguns traços são os pontos fortes e alguns pontos
fracos. Encarar e lidar com suas fraquezas não significa que você tem que mudar quem você é, isso
significa que você quer ser o melhor Você possível. Ao enfrentar seus pontos fracos, você está
honrando o seu verdadeiro eu, em vez de atacar a si mesmo.
Expresse seus sentimentos. Não deixe que as emoções não expressas crescer dentro de você. Se você
tem sentimentos fortes, separá-los e expressá-los, não deixe que eles cresçam ainda mais até o ponto
onde eles se tornam incontroláveis!
Ouça Tudo. Tente não julgar nada imediatamente. Deixe de molho em tudo por algum tempo, em
seguida, aplicar o julgamento.
Sorria para críticas. Lembre-se que as pessoas nem sempre concordam com você, ou compreendê-lo,
mesmo que eles valorizam muito você. Tente ver discordância e crítica como uma oportunidade de
crescimento. Na verdade, é exatamente o que é.
Esteja ciente de Outros. Lembre-se que existem 15 tipos de personalidade outros lá fora, que veem
as coisas de forma diferente do que você vê-los. Tente identificar os tipos de outras pessoas. Tente
entender as suas perspectivas.
Seja responsável por si mesmo. Lembre-se que você tem mais controle sobre sua vida do que
qualquer outra pessoa tem.
Seja delicada com suas expectativas. Você sempre vai se decepcionar com os outros, se você esperar
muito deles. Ser decepcionado com outra pessoa é a melhor maneira de afastá-los. Trate os outros
com a mesma gentileza que você gostaria de ser tratado com.
Assuma o melhor. Não se aflija por assumir o pior. Lembre-se que uma atitude positiva, muitas vezes
cria situações positivas.
Em caso de dúvida, faça perguntas! Não suponha que a falta de feedback é a mesma coisa que o
feedback negativo. Se você precisa de retorno e não tem nenhum, pergunte para ele.
Fonte: personalitypage.com
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INFJ — O Conselheiro
Seu modo principal de viver é focado internamente, absorvendo fatos primariamente através da sua
intuição. Seu modo secundário é externo, através do qual você lida com as coisas de acordo com a
maneira com que você se sente quanto a elas, ou de acordo com a maneira com que elas se
encaixam no seu sistema pessoal de valores.
Você é uma pessoa gentil, carinhosa, complexa e altamente intuitiva. Artístico e criativo, você vive
num mundo de significados e de possibilidades ocultas. Apenas 1% da população mundial tem
características de personalidade como a sua, fazendo desse o tipo mais raro de todos.
Você dá grande importância a ter as coisas organizadas e sistematizadas no seu mundo exterior. Você
emprega um grande bocado de sua energia identificando o melhor sistema possível para fazer as
coisas acontecerem e constantemente define e redefine as prioridades na sua vida. Por outro lado,
você funciona intuitivamente e de maneira totalmente espontânea dentro do seu mundo interior.
Você conhece as coisas através da intuição, sem ser capaz de explicar exatamente por que, e sem ter
um conhecimento detalhado do assunto. E você está frequentemente certo, e sabe quando esse é o
caso. Consequentemente, você põe muita fé nos seus instintos e nas suas intuições. Isto é algo como
um conflito entre seu mundo interno e externo, e possivelmente resultando em você não ser tão
organizado quanto a maioria das pessoas que preferem uma vida estruturada. Isso se demonstraria
através de sinais de desordem (quando na verdade você teria uma tendência a ter as coisas
organizadas), como por exemplo, no caso de uma mesa de trabalho aparentemente bagunçada.
Você tem uma compreensão intuitiva afiadíssima sobre pessoas e situações. Assim, você tem aquele
feeling sobre as pessoas, entendendo-as intuitivamente. Como um exemplo extremo, você pode até
relatar eventos de ordem sobrenatural, como por exemplo, sentindo algo forte que te diz que houve
algum problema uma pessoa amada, e vir a descobrir depois que ele sofreu um acidente de carro.
Esse é o tipo de coisa que as outras pessoas podem vir a tirar sarro, mas nem você realmente
compreende sua intuição num nível que possa ser transformado em palavras, para que você possa
explicar isso aos outros. Consequentemente, você acaba escondendo seu “eu interior”, dividindo
seus sentimentos apenas com aqueles que você escolher dividir. Você é um indivíduo complexo e
profundo, é bastante reservado, e tipicamente difícil de compreender. Você esconde boa parte de
suas intenções, e pode ficar guardando dentro de si diversos segredos que você poderá não
compartilhar com ninguém.
Mas você é uma pessoa tão genuinamente calorosa quanto é complexa. As pessoas mais próximas a
você te querem muito bem e podem enxergar suas qualidades especiais e a profundidade com que
você se importa com elas. Assim, você se importa com os sentimentos das outras pessoas e tenta ser
gentil, evitando magoá-los. Você é muito sensível a conflitos, e não os tolera com facilidade.
Situações que são carregadas de conflito podem te levar do seu estado normal e pacífico para um
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estado de agitação e raiva elevada. Sob estresse você tende a internalizar os conflitos no seu corpo,
podendo desenvolver problemas de saúde.
Por você ter capacidades intuitivas tão fortes, você crê acima de tudo em seus próprios instintos. Isso
pode resultar em você se tornar um cabeça-dura e a ignorar as opiniões das outras pessoas, pois você
acredita que você está sempre certo. Por outro lado, você é um perfeccionista que sempre se
pergunta se está utilizando todo seu potencial. Você raramente está em paz completa consigo
mesmo, pois sempre há algo que você pode fazer para evoluir ou para melhorar o mundo à sua volta.
Você acredita em crescimento constante, e geralmente não passa tempo se lembrando das suas
conquistas. Você tem um forte sistema de valores, e precisa viver sua vida de acordo com o que
sente ser o correto. Com relação ao seu lado emocional, você é de certa maneira gentil e tranquilo.
Por outro lado, você tem altas expectativas de si mesmo, e frequentemente da sua família, e você
não acredita em entrar num acordo quanto aos seus ideais.
Você naturalmente cuida das pessoas, é paciente, zeloso e superprotetor. Você pode ser um ótimo
pai/mãe e gostará de criar laços fortes com seus filhos. Você tem altas expectativas deles, e os
pressionam para ser o melhor que puderem, e isso pode se manifestar através de atitudes duras e
inflexíveis para com eles. Mas, de um modo geral, seus filhos receberão uma educação forte e sincera
de você, juntamente de muito carinho.
No ambiente de trabalho, você é atraído por áreas onde você possa ser criativo e trabalhar de uma
maneira independente. Você tem uma afinidade natural para a arte, e pode também obter sucesso
trabalhando com as ciências, onde você poderá utilizar sua intuição. Você também se dará bem em
profissões orientadas à prestação de serviços. Você não é bom em lidar com coisas muito detalhadas
ou com tarefas muito delicadas. Assim, você provavelmente tentará evitar esses tipos de situação, ou
acabar indo para o lado oposto e se envolver tanto com os detalhes até o ponto de você perder a
grande visão do seu propósito com aquilo. Se você tomar o rumo de ser meticuloso com os detalhes,
você pode se tornar altamente crítico com as outras pessoas que não são assim tão meticulosas
quanto você.
Mas lembre-se: você tem qualidades que pouquíssimos têm. A vida, porém, não será
necessariamente mais fácil para você, mas saiba que você é capaz de obter incríveis conquistas
pessoais, guiado pelos seus sentimentos profundos.

O que significa sucesso para um INFJ?
Pessoas com o tipo de personalidade INFJ são intensas e perfeccionista. Eles têm conhecimentos
profundos em muitos aspectos da vida, e, geralmente, têm padrões muito elevados para o seu
próprio entendimento e realizações, bem como as dos outros. São orientada a serviços e empatia
para com outras pessoas. O INFJ se esforça para o ideal em todos os aspectos de sua vida. Um
sentimento INFJ do sucesso está centrado em torno de seu próprio nível de compreensão e
realização, a sua utilidade ou serviço aos outros, e a condição de seus relacionamentos pessoais. O
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INFJ sente bem sucedida quando eles têm usado a sua compreensão muito profunda de algo para
fazer um verdadeiro serviço de alguém. Muitas vezes vemos os tipos de personalidade INFJ como
conselheiros e professores, ou nos campos médicos e de saúde.
Permitir que seus pontos fortes INFJ a florescer
Como INFJ, você tem dons que são específicos para seu tipo de personalidade que não são os pontos
fortes naturais para outros tipos. Ao reconhecer seus dons especiais e incentivar o seu crescimento e
desenvolvimento, você vai ver mais facilmente o seu lugar no mundo, e ser mais satisfeito com seu
papel.
Quase todos os INFJs reconhecerá as seguintes características em si mesmas. Eles deveriam abraçar e
nutrir esses pontos fortes:
Eles são extremamente perspicaz, e ver coisas que não são óbvias para os outros. Essa habilidade de
ver padrões e significados no mundo pode ajudar o INFJ de muitas maneiras diferentes. Você dá
geralmente têm um grande insight sobre diferentes pessoas e situações.
Quando dado um objetivo ou contexto, um INFJ é capaz de gerar todos os tipos de possibilidades.
Eles são capazes de ver o problema de muitos ângulos diferentes.
Eles entendem como os outros estão sentindo, e estão genuinamente preocupados com os outros.
Essa empatia natural e ajuda a cuidar para ser realmente eficaz em ajudar os outros através de
problemas. Desta forma, eles fazem grandes amigos, conselheiros, professores e companheiros.
Um INFJ tem um “cumpri-lo” a atitude. Eles não tem medo de trabalho duro, e vai colocar diante de
um grande esforço em direção a algo que eles acreditam que dentro Isso vai ajudar a persistência
INFJ para alcançar um objetivo identificado.
Perfeccionistas e idealistas, eles sempre se esforçam para o melhor.
Normalmente, inteligente e capaz de se concentrar e focar, a INFJ pode geralmente compreender
ideias e conceitos difíceis.
INFJs que têm um bem desenvolvido a sua função sentimental extrovertido para complementar sua
intuição dominante introvertido vai apreciar estes presentes especiais:
Elas podem transformar o seu entendimento perspicaz sobre uma situação em um bom plano de
ação.
O INFJ com bem desenvolvida julgamento será capaz de captar e processar conceitos que estão além
do que sua inteligência natural parece ser capaz de lidar.
Eles podem atingir um nível de compreensão que os faz parecer sábio.
O perfeccionismo INFJ e idealismo, quando combinada com sua empatia e preocupação genuína com
os outros, pode levá-los a ser verdadeiros servos para as pessoas de alguma forma. Eles podem ser
grandes doutores ou ministros ou conselheiros. Se eles também obtiveram uma boa quantidade de
sabedoria de vida, eles podem tornar-se forças poderosas, como Jesus (INFJ) e Ghandi Mahatma
(INFJ).
Potenciais áreas problemáticas
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Com qualquer dom da força, existe uma fraqueza associado. Sem “bad”, não haveria “bom”. Sem
“difícil”, não haveria “fácil”. Nós valorizamos os nossos pontos fortes, mas muitas vezes amaldiçoar e
ignorar nossas fraquezas. Para crescer como pessoa e conseguir o que quer da vida, devemos não só
capitalizar sobre os nossos pontos fortes, mas também enfrentar os nossos pontos fracos e lidar com
eles. Isso significa tomar um olhar duro em áreas de nosso tipo de personalidade de problemas
potenciais.
INFJs são raras pessoas inteligentes e com muitos dons especiais. Isto deve ser mantido em mente
enquanto você lê algum do material mais negativo sobre as fraquezas INFJ. Lembre-se que estas
fraquezas são naturais. Nós oferecemos esta informação para decretar mudanças positivas, ao invés
de críticas flagrante. Nós queremos que você crescer em todo o seu potencial, e ser a pessoa mais
feliz e mais bem sucedida que você pode se tornar.
A maioria das características mais fracas que são encontrados em INFJs são devido a sua função
dominante (intuição introvertida) ultrapassando a sua personalidade a ponto de que as outras forças
em sua personalidade existem meramente para servir aos propósitos de intuição introvertida. Em tais
casos, uma INFJ pode mostrar algumas ou todas as seguintes deficiências em graus variados:
Pode ser inconsciente (e às vezes indiferente) de como eles se deparam com os outros
Pode rapidamente descartar a entrada de outros, sem realmente considerá-la
Pode aplicar o seu julgamento com mais frequência em relação aos outros, em vez de para si mesmos
Com sua capacidade de ver um problema de muitos lados, eles podem sempre encontrar outros a
culpa por eventuais problemas em suas vidas
Podem ter expectativas irrealistas e / ou irracional dos outros
Pode ser intolerante com as fraquezas nos outros
Podem acreditar que está sempre certo
Pode ser obsessivo e apaixonado por detalhes que possam ser insignificante para a grande figura
Pode ser cortante irônica e sarcástica em relação aos outros
Podem ter um temperamento forte e rápida
Pode ser tenso, acabou, tem pressão alta e dificuldade para relaxar
Pode guardar rancor, e as pessoas têm dificuldade em perdoar
Pode ser insosso e inseguro como agir em situações que exigem tomada de decisão rápida
Pode ter dificuldades em comunicar seus pensamentos e sentimentos para os outros
Pode ver tantas tangentes em todos os lugares que eles não podem manter o foco na linha de fundo
ou a imagem grande
Explicação dos Problemas
A maioria dos problemas descritos acima são resultado de ultrapassagem intuição introvertida
personalidade do INFJ até o ponto que todas as outras funções tornam-se escravos de intuição
introvertida. A personalidade saudável precisa ter um bom equilíbrio entre as suas funções
dominantes e auxiliares. Para um INFJ, a intuição dominante introvertido precisa ser bem suportado
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pela função Sentimento auxiliar extrovertida. Se o sentimento extrovertido só existe para apoiar os
desejos de intuição introvertida, então nem função está sendo usado em seu potencial.
Intuição introvertida é uma função da personalidade que reúne informações constantemente, e vê
tudo a partir de muitas perspectivas diferentes. Como o jogador dominante em uma personalidade,
ele tem o efeito de constantemente bombardeando a psique com novas informações a considerar.
Intuição introvertida é como uma espécie de quadro para a compreensão de que existe na mente.
Como algo é percebido, é fundida no quadro existente intuitiva. Se uma peça inteiramente nova
informação é percebida pelo intuitivo introvertido, essa pessoa deve redefinir o seu quadro completo
de referência. Assim, intuitives Introverted estão constantemente tendo em informação sobre o
mundo que precisa de ser processado de uma maneira relativamente longa, a fim de ser entendido.
Isso representa um grande desafio para o INFJ. Não é incomum para um INFJ se sentir
sobrecarregado com todas as coisas que ele ou ela precisa considerar a fim de compreender uma
ideia ou situação.
Quando domina a intuição introvertida INFJ de tal forma que as outras funções não podem servir a
seus próprios fins, encontramos a INFJ cortar informação que ele precisa considerar. Se a psique é
apresentado com informações que se parece nada como algo que intuição introvertida processou no
passado, ele usa o sentimento extrovertido rapidamente rejeitar essa informação. A psique usa o
sentimento extrovertido para rejeitar as ideias, ao invés de levar a informação em seu quadro
intuitivo e, portanto, potencialmente causando esse quadro a ser remodelados e redefinidos.
Usando o sentimento extrovertido desta forma pode servir eficazmente as necessidades imediatas da
intuição introvertida, mas não é ideal. Isso faz com que o INFJ não considerar as informações que
podem ser úteis ou crítica no desenvolvimento de uma compreensão real de um problema. Isso pode
causar o INFJ para sair como também fortemente opinativo ou esnobe para os outros.
O melhor uso de sentimento extrovertido para um INFJ seria usá-lo para avaliar informações valiosas
a INFJ e pesá-los contra o mundo externo. Quando a personalidade INFJ utiliza sentimento
extrovertido para cortar a informação de entrada, em vez de para julgar intuições internas, como é
efetivamente trapaceando si. É como receber as respostas a um teste sem ter que realmente
compreender as perguntas. É mais fácil obter a resposta imediatamente, ao invés de ter que
entender tudo. Para o INFJ, que tem uma quantidade enorme de informações e “estudar” que
precisa ser feito, é muito tentador tomar atalhos. A maioria dos INFJs vai fazer isso até certo ponto.
Os verdadeiros problemas ocorrem quando uma personalidade INFJ tornou-se tão desequilibrado
que seu dono é extremamente auto importante e raramente consideram qualquer outra pessoa
opiniões ou ideias.
Soluções
Para crescer como pessoa, o INFJ precisa de se concentrar em aplicar o seu julgamento para as coisas
só depois de terem passado por sua intuição. Em outras palavras, o INFJ precisa conscientemente
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tentar não usar o seu julgamento para descartar ideias prematuramente. Em vez disso, eles devem
utilizar seu julgamento contra suas próprias ideias. Não se pode efetivamente julgar algo que eles
não entendem. O INFJ precisa levar as coisas inteiramente em sua intuição, a fim de compreendê-los.
Pode ser necessário dar a sua intuição o tempo suficiente para trabalhar com as novas informações
para que se possa reconstruir seu quadro global de entendimento. INFJs precisa se concentrar em
usar o seu julgamento não demitir ideias, mas sim para apoiar o seu quadro intuitiva.
Um INFJ que está preocupado com o crescimento pessoal vai prestar muita atenção para o assunto
de seus julgamentos, e sua motivação para fazer julgamentos. Estão julgando algo externo a eles
mesmos, ou eles estão julgando algo que eles vasculharam a sua intuição? É a motivação para julgar
alguma coisa para ser capaz de compreender a sua utilidade no mundo, ou a rejeitá-lo? Muitas vezes,
um INFJ vai julgar algo sem entender adequadamente, e com a intenção de descartá-la. Procure
primeiro compreender, depois para juiz.
Vivendo felizes em nosso mundo como um INFJ
Alguns têm dificuldade INFJs encaixe em nossa sociedade. Seus problemas são geralmente associados
com o não saber (ou cuidado) como eles se deparam com os outros, e de ter expectativas irracionais
para os comportamentos dos outros. Ambos os problemas resultam de usar o sentimento
extrovertido principalmente para descartar ideias externas, ao invés de resolver através de suas
próprias intuições.
Um INFJ que usa o sentimento extrovertido desta forma diminuída pode se tornar tão fortemente
opinativo que eles formam expectativas rígidas e irracional para outros. Eles podem sentir-se tão
fortemente sobre as coisas que se tornam muito apaixonado e agitado quando sentem que algo está
errado. Nestes casos, não é incomum para o INFJ para expressar seu descontentamento com o
sarcasmo cortante. Eles se tornam tão emocionalmente perturbado que geralmente não estão
cientes de como seu comportamento se depara com os outros. Mesmo se as consequências de sua
atitude e comportamento é apontado para eles, eles podem ser agitado a tal ponto que eles não se
importam. Este tipo de situação pode ser devastador para a INFJ em muitos níveis, e deve ser
evitado. Não há muito que pode ser feito uma vez que o INFJ alcançou o ponto onde eles são muito
chateado se preocupar com os outros, mas o INFJ pode evitar esse problema ocorra, garantindo que
eles nunca chegar a esse ponto.
Como pode você, como um INFJ, garantir que você não vai ter que virada? Provavelmente você
parece que esses tipos de transtornos são causados por circunstâncias externas e situações. Bem,
isso não é verdade. É verdade que as coisas vão acontecer ao longo do qual você não tem controle.
Mas certamente você tem controle sobre como você percebe essas coisas, ou mais apropriadamente,
como você * julgar * estas coisas.
Sugestões específicas:
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Tome cuidado para ouvir a ideia de alguém totalmente antes de julgá-lo. Faça perguntas se
necessário. Faça o que for preciso para se certificar que você entendeu a ideia. Tente não começar a
julgar qualquer coisa sobre a ideia até que você tenha entendido totalmente.
Antes de começar a falar com outra pessoa, parar por um momento e olhar para essa pessoa. Leve
em atitude dessa pessoa e sentimentos naquele momento. Esteja ciente de que a pessoa com quem
você está falando.
Se você ficar chateado, se afastar imediatamente. NÃO expressar raiva. Quando você ficar com raiva,
você perde. Depois de ter se acalmado, desculpas para sair e continuar com o que estavam fazendo.
Tente identificar o tipo de personalidade de todos que você encontra com frequência em sua vida.
Lembre-se que pessoas com a preferência de detecção precisam ser comunicadas de maneira direta
e concisa. Fale claramente e simplesmente com sensores, dando “sim” ou “não” respostas.
Tente estar em bons termos com todas as pessoas, mesmo aquelas que você considera abaixo de
você. Tente entender que todo mundo tem algo a oferecer.
Dez regras para se viver para alcançar o sucesso INFJ
Alimente seus pontos fortes! Faça coisas que permitem que a sua intuição brilhante e orientada a
serviços maneira a florescer.
Encare suas fraquezas! Consulte os seus pontos fracos para o que são, e procurar superá-los.
Especialmente, se esforçam para usar o seu julgamento contra suas ideias e intuições internas, e não
como um meio de ignorar as ideias de outras pessoas.
Converse com seus pensamentos. Você precisa passar por suas intuições, a fim de colocá-los em
perspectiva. Dê-se tempo para fazer isso, e tirar proveito de discutir ideias com outras pessoas. Você
encontrará externar suas intuições internas para ser um exercício valioso.
Pegue em tudo. Não descarte ideias prematuramente porque você não respeitar a pessoa gerando as
ideias, ou porque você acha que já sabe tudo. Afinal, todo mundo tem algo a oferecer, e ninguém
sabe tudo. Steven Covey diz que tão bem quando ele diz: “. Procure primeiro compreender e depois
ser compreendido”
Quando você fica com raiva, você perde. Sua paixão e intensidade são trunfos importantes, mas pode
ser muito prejudicial se você se permitir cair na “armadilha Anger”. Lembre-se que a raiva é
destrutiva para os seus relacionamentos pessoais. Trabalhe com sua raiva antes de imprimi-la sobre
os outros, ou você provavelmente vai se sentir sozinho. Desentendimentos e desilusões, só pode ser
manuseado eficientemente, de forma não pessoal e desapaixonada.
Fique de Olho no Big Picture Cuidado com sua tendência a se tornar obcecado por detalhes. Se você
está se sentindo muito, muito fortemente sobre um pequeno detalhe, dar um grande passo para trás
e ter certeza de que você ainda pode ver o objetivo. Você não vai chegar lá, se você ficar atolado nos
detalhes.
Seja responsável por si mesmo. Não culpe os problemas em sua vida de outras pessoas. Olhe para
dentro de soluções. Ninguém tem mais controle sobre sua vida que você tem.
Seja humilde. Julgue a si mesmo, pelo menos, tão duramente como você julga os outros.
Assuma o melhor. Não se desgaste e outros por habitação no lado escuro de tudo. Assim como existe
uma carga positiva para cada carga negativa, há um lado de luz para cada lado escuro. Lembre-se que
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situações positivas são criados por atitudes positivas. Espere o melhor, e o melhor virá para a frente.
Relaxe! Faça você mesmo um favor e aprender como efetivamente descontrair. Faça exercícios físicos
e sono reparador. Tire férias. Envolver-se em atividades relaxantes. Cuide de si mesmo e seus entes
queridos, aprendendo a deixar de ir a sua paixão e intensidade para uma pausa.
Fonte: personalitypage.com
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ENTJ — O Marechal
Você é um líder nato! Você vive num mundo de possibilidades, enxergando uma grande variedade de
desafios a serem encarados, e ao mesmo tempo desejando ser a pessoa responsável por conquistálos. Você tem uma motivação interna por liderança que é bem acompanhada por uma capacidade de
captar noções complexas com rapidez, de absorver uma grande quantidade de informações
impessoais, e de tirar conclusões rápidas e decisivas. Você é do tipo de pessoa que gosta de assumir o
comando das coisas.
Você é uma pessoa que é muito focada na sua carreira e que se encaixa no mundo corporativo com
um tanto de naturalidade. Você analisa seu ambiente constantemente, procurando problemas em
potencial que você possa transformar em soluções. Em geral, você vê o mundo através de uma
perspectiva de longo prazo, e tem facilidade em identificar planos e soluções eficazes na resolução de
problemas – especialmente os de âmbito corporativo. Você poderá encontrar sucesso nesse
ambiente por causa dessa sua motivação natural a liderar. Você não economiza esforços no serviço, e
é sempre levado a visualizar a direção em que sua Organização está indo. Por essa razão, você é um
líder corporativo nato.
Não há muito espaço para erros no seu universo. Você não gosta de ver eles se repetirem, e não tem
paciência alguma com ineficiência. Você pode se tornar uma pessoa extremamente grossa quando
sua paciência é testada nestes aspectos, pois não é normal que você esteja em sintonia com os
sentimentos das pessoas, e muito provavelmente não acha que deva confeccionar suas conclusões
com base nos sentimentos das outras pessoas. Assim como muitas outras pessoas, você tem
dificuldade em ver as coisas através de perspectivas diferentes da sua. Porém, como ninguém, você
tem pouquíssima paciência para com pessoas que não vejam as coisas da mesma maneira que você.
Você precisa conscientemente reconhecer o valor das opiniões das pessoas, assim como a
importância de ter sensibilidade para com os sentimentos delas. Sem essa consciência você será uma
pessoa agressiva, intimidadora e arrogante. Isso pode lhe causar grandes dificuldades, pois você pode
acabar sem acesso a informações importantes e a ajuda e a colaborações cruciais por parte de outras
pessoas. Com relação à sua vida pessoal, você pode também acabar se tornando um pai, mãe, ou
cônjuge arrogante.
Você tem uma tremenda quantidade de poder pessoal e de presença que lhe impulsionam no
cumprimento das suas metas. Entretanto, esta força pessoal também é um agente de alienação e de
auto engrandecimento, e é muito bom que você esteja ciente dela.
Você é bastante agressivo e decisivo. Você toma decisões com a mesma rapidez que você também
verbaliza suas opiniões e decisões para o resto do mundo. Se você não desenvolver sua intuição você
tomará decisões com excessiva rapidez, sem compreender todas as questões e possíveis soluções.
Por outro lado, se você não desenvolver seu lado racional e lógico, você poderá ter dificuldade em
utilizar lógica em suas ideias e acabar tomando decisões não muito boas. Nessa circunstância, você
poderia ter até compreensões brilhantes quanto às situações, mas teria pouca capacidade de
determinar como agir quanto a essas compreensões, ou suas ações poderiam ser inconsistentes. Se
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você se desenvolver em um ambiente que não seja ideal, você pode se tornar ditatorial e abrasivo –
sendo intrusivo com suas ordens e instruções sem uma razão clara para isso, e sem consideração
pelas pessoas envolvidas.
Apesar de você não estar naturalmente em sintonia com os sentimentos das outras pessoas, você
tem momentos sentimentais muito fortes. Com frequência esses sentimentos são poderosos demais
para você apesar de você tentar escondê-los do conhecimento geral, acreditando que esses
sentimentos sejam uma fraqueza. E como o mundo dos sentimentos e dos valores pessoais não é
aquele em que você funciona por natureza, você pode às vezes tirar conclusões baseadas em seus
valores pessoais e se prender a emoções reprimidas que sejam infundadas e inapropriadas, causando
problemas para você – muitas vezes sérios.
Você adora interagir com pessoas. Como toda pessoa extrovertida, você recarrega suas energias e
obtém seus estímulos primariamente através do seu mundo exterior. Não há nada que te dê mais
prazer e satisfação do que uma conversa animada e desafiadora. Você tem um respeito especial por
pessoas que consigam lhe encarar, e discute seu ponto de vista com persuasão. Porém, não há
muitas pessoas que fariam isso, pois você é uma pessoa muito agressiva e com uma presença
dinâmica, possuindo uma grande quantidade de autoconfiança e uma excelente capacidade de
comunicação verbal. Até mesmo as pessoas mais autoconfiantes podem passar por momentos de
insegurança ao debater um assunto com você.
Você quer que sua casa seja bela, bem mobiliada, e que funcione de maneira eficiente. É provável
que você coloque bastante ênfase numa boa educação e estruturação dos seus filhos e que deseje
um relacionamento de interesses afins e de devoção para com seu cônjuge. Você precisa estar no
comando em casa da mesma maneira que você precisa estar em comando no seu serviço. É
extremamente provável que você obtenha mais satisfação num relacionamento com uma pessoa que
tenha uma forte auto imagem, e que também seja racional e lógica. Como você também se foca
primariamente na sua carreira, você pode acabar tendo problemas por estar constantemente longe
de casa – físico e mentalmente.
Mas não se esqueça: você possui muitas qualidades que possibilitam que você tenha uma grande
quantidade de força pessoal, se você não se esquecer de manter um equilíbrio na sua vida. Você é
uma pessoa confiante e decidida, inovadora, que tem um raciocínio de longo prazo, e uma excelente
capacidade de traduzir teorias e possibilidades em sólidos planos de ação. Você tem uma
personalidade tremendamente forte, e a capacidade de conquistar quaisquer metas que você
estabelecer para si mesmo.

O que significa sucesso para um ENTJ?
ENTJ pessoas são realistas, no sentido mais básico da palavra. Não só porque o seu pensamento é
baseado em uma visão clara de como as coisas realmente são no mundo em torno deles, mas
também porque as suas ideias e estratégias são estruturadas ao redor dos inequívoca, “Down to
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Earth”, as crenças do senso comum que resumir o óbvio e inegável na vida. Mas enquanto ENTJs
pode ser pragmática sobre a situação imediata, antes deles, eles são pouco satisfeito com ele até que
possa ser mais produtivo, útil ou valioso. O raciocínio do ENTJ sobre tais assuntos é sempre claro e
geralmente sem emoção. Se a ação pode melhorar um item ou uma situação, então ela deve ser
tomada, e ENTJ será sempre encontrado no meio de tal ação, organização, planejamento e liderar o
caminho a seguir até que o melhor resultado possível foi realizado. Isto faz com que o sucesso para
uma coisa ENTJ que pode ser claramente visto, um resultado mundo real, que pode ser medido. E se
medido em dólares, tijolos, pão ou apenas pessoas felizes, o ENTJ bem sucedido sabe o resultado é
devido à sua crença de que é apenas o simples bom senso para tentar fazer o melhor de cada
situação e tirar o máximo proveito se para o mais pessoas.
Permitir que seus pontos fortes ENTJ a florescer
Como um ENTJ, você tem dons que são específicos para seu tipo de personalidade que não são os
pontos fortes naturais para outros tipos. Ao reconhecer seus dons especiais e incentivar o seu
crescimento e desenvolvimento, você vai ver mais facilmente o seu lugar no mundo, e ser mais
satisfeito com seu papel.
Quase todos os ENTJs reconhecerá as seguintes características em si mesmas. Eles deveriam abraçar
e nutrir esses pontos fortes:
Capaz de cortar em linha reta ao ponto em qualquer situação e não ser desviado por questões não
essenciais
A propensão para a liderança que decorre naturalmente da sua capacidade de controlar e gerir em
tempo real / situações do mundo real
Um talento para análise factual imparcial por preconceito ou emoção.
A “pode fazer” abordagem à vida o que torna o ambiente de trabalho um lugar positivo para eles
A relação positiva forte para instituições sociais e econômicos, estrutura e governo
Segundo tempo nenhum e habilidades de gestão de espaço, tudo é organizado e em seu lugar
Capaz de sintetizar constantemente e adaptar novas ideias e conceitos em estratégias de negócios,
desenvolvimento social, financeira ou ambiental
ENTJs que têm uma função bem desenvolvida introvertido intuitivo para complementar o seu
pensamento dominante extrovertida irá apreciar estes presentes especiais:
Um talento para a criação de grandes benefícios através do endereçamento de questões de justiça
social
A capacidade de reconhecer e mediar as suas potencialidades de acordo com as expectativas dos
outros
Uma abordagem à vida, que inclui uma consciência das diferenças entre suas necessidades e as dos
outros
Capaz de saber quando parar e fazer um balanço da vida e reconhecer as qualidades do momento
Um talento para mostrar aos outros o caminho para obter as dificuldades passadas em sua vida
exterior
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Potenciais áreas problemáticas
Com qualquer dom da força, existe uma fraqueza associado. Sem “bad”, não haveria “bom”. Sem
“difícil”, não haveria “fácil”. Nós valorizamos os nossos pontos fortes, mas muitas vezes amaldiçoar e
ignorar nossas fraquezas. Para crescer como pessoa e conseguir o que quer da vida, devemos não só
capitalizar sobre os nossos pontos fortes, mas também enfrentar os nossos pontos fracos e lidar com
eles. Isso significa tomar um olhar duro em áreas de nosso tipo de personalidade de problemas
potenciais.
ENTJ são fortes, certas pessoas que pensam e racional. Isto deve ser mantido em mente enquanto
você lê algum do material mais negativo sobre as fraquezas ENTJ. Estas debilidades são naturais. Nós
oferecemos esta informação para decretar mudanças positivas, ao invés de críticas flagrante.
A maioria das características mais fracos no tronco ENTJ de sua ultrapassagem função extrovertida
pensamento dominante da sua personalidade, a sufocar a expressão natural e valor de equilíbrio das
funções personalidade. Em tais casos, uma ENTJ pode mostrar algumas ou todas as seguintes
deficiências em graus variados:
Pode ser incapaz de compreender as necessidades de outras pessoas que diferem das suas.
Que imprudência assumir as suas ideias são as únicas corretas e, portanto, ser totalmente
implementada por outros.
Pode tornar-se infantilmente petulante ou irritado quando confrontado com situações que exigem
decisões sentimento.
Pode tornar-se tão envolvido em um plano ou ambição que as necessidades pessoais e as
necessidades dos outros são esquecidos.
Pode tomar todas as decisões não feito de acordo com suas crenças racionais como uma rejeição
pessoal.
Podendo ser facilmente confundidos ou manipulado por outras pessoas através de acordo com suas
atitudes racionais.
Pode tornar-se obcecado com obstruções pequenas e dificuldades para o ponto onde o plano geral é
esquecido
Pode acreditar limitações naturais são na verdade doenças que deveriam ser erradicados
Pode assumir os outros estão sempre tramando contra
Creia somente uma visão própria do mundo ou uma situação é correto, até o ponto que fazê-lo em
uma espécie de dogma que deve ser seguido por aqueles que os rodeiam.
Explicação dos Problemas
A maioria dos problemas descritos acima pode ser visto como um resultado direto de uma função do
pensamento dominante muito extrovertida governando a personalidade. Na maioria dos casos é
exatamente isso que está acontecendo, mas também vale a pena reconhecer que alguns dos pontos
fracos na personalidade do ENTJ, que são mais visíveis a outros tipos, o fluxo não tanto dos excessos
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de função dominante o ENTJ, mas do natural inferioridade de sua função sentimento e sua falta de
adaptação. Devemos reconhecer também que o nível de expressão de todas as funções em todas as
pessoas é variável e que alguns dos problemas discutidos aqui se aplicam apenas a fortemente
expressar ENTJ, onde a atitude que flui através pensamento extrovertido exclusivamente para guiálos através da vida cria a sua própria problemas particulares.
O domínio das pensamento extrovertido leva a uma forma intensamente intelectual de ver o mundo,
onde valores como certo e errado, bom e mau, útil e inútil são julgadas apenas por sua aplicabilidade
a um quase matematicamente exato – e ao ENTJ – sempre atitude racional para a vida. Sem o
equilíbrio proporcionado por outras maneiras de ver ou julgar, o ENTJ é incapaz de explicar as ações
com base nas visões interiores ou comportamento sentimento dos outros, portanto, essas coisas são
sempre julgados negativamente, quer como irrelevante – ou na melhor das hipóteses – como sendo
de consequência de pequeno porte. Além disso, com sua atitude o pensamento sempre voltado para
o exterior e totalmente sujeito ao mundo além de seus sentidos, sem o equilíbrio de alguma
objetividade internamente sentiu o ENTJ, muitas vezes, seguir as suas ideias e ambições, sem
consideração para suas próprias necessidades físicas e emocionais. Na verdade, o ENTJ muitas vezes
se sente que, se apenas seu projeto, seu trabalho, sua realidade exterior seria apenas cair em linha
com os seus próprios pontos de vista racionais, então tudo estaria bem dentro de seu mundo e todas
as suas necessidades seriam atendidas. Infelizmente essa atitude nunca poderá ser satisfeito, pois o
mundo não é apenas racional, mas também cheio de situações e comportamentos humanos que
devem ser apreciadas e compreendidas por bastante diferente, e de novo – para o ENTJ – critérios
muitas vezes aparentemente absurdas.
A personalidade saudável precisa ter um bom equilíbrio entre as suas funções dominantes e
auxiliares. Para um ENTJ, pensamento extrovertido dominante precisa ser bem suportado pela sua
função auxiliar introvertido intuitivo. Se intuição introvertida só existe para apoiar o raciocínio
intelectual criado pelo pensamento extrovertido, então nem função está sendo usado para o seu
pleno potencial.
Intuição é introvertido acesso a ENTJ para seu mundo interior, com a informação que poderia dizerlhes como o mundo está a afetá-los. Porque é introvertido, suas imagens surgem das profundezas
subjetivas da mente, e contêm tudo o que o ENTJ não considerou dentro da sua visão estritamente
racional e orientada a objetos do mundo. Intuição introvertido fornece a informação pessoal
tendenciosa a ENTJ precisa equilibrar esta visão de mundo e proteger a ENTJ de ser totalmente
engolida por seu apego altruísta e ainda com um único pensamento de fatos, números e argumentos
que eles aceitam apenas a partir do mundo fora de si. Porque esta informação interna é muitas vezes
a oposição às ideias fortemente arraigadas o ENTJ muitas vezes é rejeitado, ou se aceita, voltado para
o exterior para fazer julgamentos negativos sobre situações externas ou o comportamento dos
outros, ao invés de visto como um equilíbrio corretivo para as atitudes do próprio ENTJ e
comportamento.
Soluções
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Para crescer como pessoa, o ENTJ precisa reconhecer as peças Intuição papel em sua vida, e aprender
a entender sua linguagem. Em particular, o ENTJ precisa perceber que sua função intuitiva não é
dirigida para fora, para o mundo, que suas imagens são pessoais, subjetivos e estão diretamente
relacionados com a forma como eu interior a ENTJ está a ser afetada por tanto o mundo exterior e
seu próprio comportamento.
Intuição introvertido não é um evidente processo de entender e bastante diferentes do pensamento
racional, simples o ENTJ é usado para. No entanto, se compreendidos e plenamente utilizados para
apoiar o pensamento, ele pode fazer o ENTJ o mais eficaz e produtivo para o exterior de todos os
tipos de personalidade. Por este motivo, é essencial para permitir que este dom para se tornar o que
pode ser, em vez de limitar os seus talentos e permitir que apenas falar quando parece concordar
com o pensamento focado externamente o ENTJ. Abaixo estão algumas sugestões específicas para
ajudar você a aplicar intuição introvertida.
Quando confrontados com uma situação que requer uma decisão importante, tentar colocá-lo fora
por tempo suficiente para ser capaz de sentar-se calmamente com ele. Ao fazer isso permita-se sentir
e ver as imagens que surgem em sua mente a respeito desta situação. Tente deixar de lado aqueles
que aparecem imediatamente como os produtos de suas próprias crenças e pensamentos, e
consideram os outros de perto. Se essas imagens e ideias eram as opiniões de pessoas cujo
julgamento você confiou implicitamente, tente questioná-los em sua mente e encontrar as razões
pelas quais consideram as coisas de tal maneira.
Há algumas pessoas à sua volta que sempre parecem saber apenas a maneira que ir ou como as
coisas funcionam ou que o resultado de uma determinada situação será sem eles parecendo ter
informações suficientes para ser capaz de fazê-lo. Essas pessoas são os tipos intuitivos e seu mundo é
cheio de possibilidades que eles podem reconhecer imediatamente como apto para determinadas
situações. Você também tem esse talento, mas você tem o hábito de não segui-la, em vez você
prefere pensar que sair e encontrar as opções que “deve” estar correta. Coloquei entre aspas
deveria, por uma razão muito boa aqui, para você conhecer a si mesmo quantas vezes as coisas
evoluíram no sentido que você tinha uma vaga ideia de, mas se recusou a aceitar sem pensar. Tente
deixar essas impressões imediatas têm o seu momento e reconhecê-los como possibilidades reais
que deveria ser examinado mais de perto. Entenda que não são imagens e ideias sem fundamento,
mas dependem de fontes válidas de informações que você simplesmente filtrar a sua vida por hábito.
Vivendo felizes em nosso mundo como um ENTJ
Alguns têm dificuldade ENTJs encaixe em nossa sociedade. Seus problemas são geralmente
associados com uma abordagem fortemente dogmática e demasiado racional para a vida,
juntamente com uma quase total falta de habilidade para entender as necessidades dos outros. No
caso de dificuldades tal fortemente expressar surge, o ENTJ encontra-se constantemente em apuros
por um mundo que se recusa a obedecer aos seus ideais e cria situações em que o ENTJ está fora de
sua profundidade. Tais situações são muitas vezes encaradas pelo ENTJ com tal emotividade tão
infantil que os outros são adiadas e isolar o ENTJ emocionalmente. ENTJ como é muitas vezes
encontram-se sem amigos, e com parceiros comerciais ou funcionários que não estão dispostos a
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envolver o ENTJ sobre qualquer outro assunto do que questões estritamente relacionadas com a
tarefa. Tal comportamento nos outros só serve para trazer para fora sentimentos subjacentes no
ENTJ que, através de sua função mal adaptado intuitiva, falar-lhes de parcelas, maldade e
comportamento obstrutiva secreta por parte dos outros. Basta dizer que, essas suspeitas e
sentimentos infantis, juntamente com exigências dogmáticas se conformar com a própria maneira
ENTJ de ver o mundo em breve possa destruir famílias e relacionamentos íntimos.
Cabe a ENTJ para quebrar o círculo de tal comportamento, permitindo a sua intuição introvertida um
lugar em sua vida. Através de atenção para esta função o ENTJ pode descobrir um caminho para
compreender e reconhecer os efeitos não só seu próprio comportamento tem sobre os outros, mas
também as maiores possibilidades que se encontram dentro de si, não só para um relacionamento
harmonioso com os outros, mas também um maior senso de o que poderia ser melhor para si.
Compreender as necessidades sentimento e julgamentos dos outros não é uma tarefa fácil para o
ENTJ, mas através de sua função intuitiva que pode encontrar imagens e ideias que – embora não
falando diretamente com os juízos sentimento dos outros – possam permitir-lhes para ver fora do
estritamente racional círculo de sua visão de mundo de tal maneira a reconhecer que há de fato uma
perspectiva diferente que deve ser levado em conta.
Dez regras para se viver para alcançar o sucesso ENTJ
1. Alimente seus pontos fortes! Dê a si mesmo todas as oportunidades para mostrar aos outros a sua
apreciação de uma situação e como você pode vê-lo através de um bom resultado. Assuma o
controle onde você pode fazer valer a pena.
2. Encare suas fraquezas! Entenda que você tem limites também. Sua visão de mundo cuidado não é
o negócio inteiro. Como as coisas podem olhar e sentir não lhe diz respeito, mas dizem respeito a
muitos outros. Experimente e deixe essas coisas para ser e aprender com eles.
3. Tempo de conversa para saber como os outros realmente pensam. Você precisa conduzir passado
seus pensamentos com os outros e deixar que suas apreciações de uma situação de alcançá-lo num
nível mais profundo. Só então será possível para você ter em conta as suas necessidades como
objetivos do mundo real que se incluíram em suas ideias irão trazer maior harmonia e qualidade de
vida e relacionamentos.
4. Tire um tempo para deixar toda a situação falar com você. Não descartar aqueles estética abstrata
e aparentemente difícil de entender ou incômodo e sensação de julgamentos provenientes de outros
ou de dentro de si mesmo. Largar tudo por um tempo, parar de pensar e de se preocupar e
simplesmente relaxar nas ideias e deixá-los falar com você. Talvez eles possam ser acomodados,
talvez algo está escondido lá dentro, que oferece uma nova maneira
5. Quando você ficar chateado, você perde. Sua energia e entendimentos racionais são trunfos
importantes, mas pode ser muito prejudicial se virar contra você e deixá-lo com nada, mas as
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emoções que você não pode lidar com eles. Lembre-se que os outros nem sempre pode ser esperado
a cair em seus modos de ver, e quando sua unidade para faze-lo falhar, você sofrerá sentimentos de
abandono e até mesmo ressentimento. Você não pode lidar com o mundo como este. Moderar suas
ideias, permitir que outros os seus espaços, e você vai crescer.
6. Respeitamos a sua necessidade de compatibilidade intelectual Não espere-se para ser um
“melosas” ou “warm-fuzzy” pessoa. Perceba que seus títulos mais ardentes com os outros vai
começar com a cabeça, ao invés do coração. Esteja ciente das necessidades emocionais dos outros, e
expressar o seu verdadeiro amor e respeito por eles, em termos que são reais para você. Seja você
mesmo.
7. Seja responsável por si mesmo. Não culpe os problemas em sua vida de outras pessoas. Olhe para
dentro de soluções. Ninguém tem mais controle sobre sua vida que você tem.
8. Seja humilde. Julgue a si mesmo, pelo menos, tão duramente como você julga os outros.
9. Adotar uma atitude positiva para diferenças entre as pessoas. Não se desgaste e outros por aquilo
que a habitação parecem ser as suas limitações. Eles precisam de você para orientá-los e você precisa
deles para ver as coisas. Experimente e reconhecer quem pode realizar o mais habilmente dentro de
determinadas áreas fora de sua própria competência. Deixe os sentimentos dos outros tornam-se
uma força e não um obstáculo para você.
10. Não fique obcecado! Reconhecer o valor que o mundo tem pessoal para você, seus amigos, sua
família, sua selnse interior de autoestima e vida. Orgulhe-se de apenas ser uma boa pessoa e não
permitir que situações externas, para controlá-lo. Tente relaxar e deixar o momento pertencem às
melhores coisas que você pode encontrar em outros e a si mesmo. Nada lá fora é mais importante
que sua própria felicidade.
Fonte: personalitypage.com
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ENTP — O Inventor
Como sua intuição extrovertida domina sua personalidade, o que mais lhe interessa na vida é
compreender o mundo no qual você vive. Você está constantemente absorvendo ideias e imagens
relacionadas a situações com o qual você se depara no dia a dia da sua vida. Fazendo uso de sua
intuição para processar essas informações, você é quase sempre extremamente rápido e preciso em
sua capacidade de avaliar uma situação. Você é um tipo de pessoa dos que melhor compreendem a
realidade à sua volta.
Essa capacidade de compreender pessoas e as situações de uma maneira intuitiva proporciona a você
uma distinta vantagem com relação às outras pessoas. Você geralmente compreende as coisas com
rapidez e em grande profundidade. De maneira similar, você é flexível e se adapta bem a uma grande
variedade de tarefas. Você é bom em praticamente qualquer coisa que lhe interessar. À medida que
você crescer e desenvolver mais ainda sua capacidade intuitiva e suas compreensões das coisas
(insights), você desenvolverá uma ótima noção quanto às mais variadas possibilidades existentes, e
isso lhe fará uma pessoa extremamente criativa e engenhosa na hora de solucionar problemas.
Você é uma pessoa de ideias. Sua capacidade perceptiva faz com que você enxergue possibilidades
em todo lugar e em tudo. Você se anima e se empolga com suas ideias, e consegue compartilhar esse
entusiasmo com outras pessoas. Dessa maneira, você consegue o apoio do qual você necessita para
atingir suas visões do futuro.
Você se interessa menos por desenvolver planos de ação ou por tomar decisões do que por gerar
ideias e possibilidades. Acompanhar a fase de implementação de uma ideia até o final geralmente é
uma tarefa desagradável para você, mas muitas vezes necessária. Isso pode resultar num hábito de
nunca acabar o que você começa. Se você não desenvolver seu lado racional e lógico, você poderá
encarar problemas, pois ficará pulando de ideia em ideia sem dar prosseguimento a nenhuma delas.
Você precisa tomar o cuidado de avaliar completamente suas ideias, para conseguir tirar vantagem
delas.
Seu processo auxiliar, que é a lógica introvertida, guia suas tomadas de decisão. Apesar de você se
interessar mais por absorver informações do que por tomar decisões, você é um tanto racional e
lógico ao chegar às suas conclusões. Quando você aplica a lógica às suas percepções intuitivas, o
resultado pode ser realmente muito forte. Se você conseguir se desenvolver bem, você poderá se
tornar uma pessoa extremamente visionária, inventiva, e empreendedora.
Você é uma pessoa que conversa com fluência, que pensa com rapidez, e que gosta de debater
tópicos com outras pessoas. Aliás, você gosta tanto de discutir questões que pode até trocar de lado
de quando em vez, simplesmente por amor ao debate. Quando você expressa seus princípios básicos,
porém, você pode se sentir um pouco esquisito e acabar falando de maneira abrupta e intensa.
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Você poderia até ser conhecido como o “advogado”, pois você consegue compreender uma situação
com rapidez e precisão, e é objetivo e lógico ao tomar atitudes necessárias. Seu lado racional faz com
que suas ações e decisões sejam baseadas numa lista de regras e leis objetivas. Se você defendesse
alguém que tivesse cometido um crime, você provavelmente tiraria vantagem das pequenas falhas na
lei que poderiam libertar seu cliente. Se você ganhasse o caso, você veria sua ação como totalmente
justa e apropriada para a situação, pois suas ações estavam dentro da lei. A verdadeira culpa ou
inocência do seu cliente não seria tão relevante. Porém, se esse tipo de pensamento racional passar
despercebido por você, isso poderá causar que outras pessoas o vejam como uma pessoa de caráter
antiético e até desonesto. Como não é de sua natureza considerar o elemento humano ou pessoal
nas suas tomadas de decisão, você deveria se preocupar em notar esse lado mais pessoal e subjetivo
das situações. Esta é uma área particularmente problemática para você. Apesar de suas capacidades
lógicas lhe darem força e propósito, elas podem acabar lhe isolando das outras pessoas e dos seus
próprios sentimentos.
As áreas menos desenvolvidas para você são a da sensação e do sentimento. Se você negligenciar a
área da sensação – que é relacionada à sua ciência dos seus cinco sentidos, do “aqui e do agora”,
você poderá tender a não cuidar dos detalhes mais mundanos de sua vida. Se sua área sentimental
for negligenciada, você poderá não valorizar as ideias das outras pessoas o suficiente, ou se tornar
uma pessoa demasiadamente dura e agressiva.
Sob estresse, você poderá perder sua capacidade de gerar possibilidades e se obcecar com pequenos
detalhes que poderão parecer extremamente importantes para você, apesar de na realidade não
serem tão importantes assim, na visão maior da coisa.
Em geral, você é um visionário animado. Você valoriza muito o conhecimento, e passa muito tempo
de sua vida buscando uma compreensão maior das coisas. Você vive num mundo de possibilidades, e
se empolga com conceitos, desafios e dificuldades. Quando encontra um problema pelo caminho,
você improvisa bem, preparando uma solução criativa com rapidez. Criativo, inteligente, curioso e
teórico, você possui uma gama abrangente de possibilidades para sua vida.

O que significa sucesso para um ENTP?
ENTP personalidades são motivados pelas possibilidades. Eles amam as chances externos; as novas
combinações ou incomuns à espreita no mundo ordinário cotidiano das coisas e ideias. Para eles,
alguma coisa está sempre a aumentar, algo está sempre atormentando o seu desejo de reorquestrar
a vida em novos padrões e formas; novas formas de cumprir o que pode ser tão forte como um
desejo incessante de superar as adversidades e vencer em todos os jogos na cidade, ou tão leve
como uma necessidade peculiar pessoal para a variedade e constante mudança. Com seu
pensamento ligada às inúmeras possibilidades que eles veem no mundo, eles agem com rapidez e
decisão sobre os ângulos, as escolhas e combinações pouco notado por outros tipos, mas através do
qual podem construir novos quadros inteiros ou redefinir completamente uma situação externa
existente, de tal uma forma que parece nova, revitalizada e mais uma vez cheio de promessas.
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Mesmice, estase conservadorismo, – mesmo rotina diária – pode ser repugnante para ENTPs
fervorosos, cuja unidade é estar sempre em algo novo, diferente e cheio de novas possibilidades, e
que, dada a oportunidade, será sempre o primeiro a mostrar aos outros uma novo caminho para o
sucesso em um empreendimento, ou para encontrar uma maneira de fazer algo que ninguém fez
antes.
Pessoas ENTP medir o seu sucesso por seus momentos “aha”, pelo sentimento de satisfação que vem
como se espalham os seus mapas recém escritos antes deles e contemplar a nova aventura, design,
investigação ou conquista que agora se tornou a sua estrada. O que se passou antes, realizações
anteriores, modos de vida – até mesmo as pessoas satisfeitas ao longo do caminho – muitas vezes
são esquecidos ou considerados agora passe, a poucos passos ao longo de um caminho que já trouxe
uma nova fronteira a ser explorada por seus presentes. Se é a busca do conhecimento, dinheiro,
poder, fama ou prazer, o ENTP será encontrado na linha da frente, olhando para a distância e
descobrindo novos caminhos para, maiores, resultados melhores ou mais satisfatória.
ENTPs são os solucionadores de problemas grandes, descobridores e reinventores do mundo. Seus
insights sobre o mundo ao seu redor, sua capacidade de ver novas formas de juntar as coisas e fazêlos trabalhar pode trazer-lhes grande sucesso em praticamente toda a indústria ou exercício humano
que lhes interessa. Por isso, o ENTP é mais feliz em situações em que eles podem usar seus poderes
intuitivos livremente e têm o espaço em que pensar sobre os aspectos e ângulos que vêm a eles. Sem
trabalho e cumprindo a liberdade de usar sua mente mais produtiva, ENTPs pode rapidamente se
cansam de uma situação limite. Por esta razão, uma estrada aberta para o sucesso é um fator
extremamente importante na vida ENTPs. Alguns, dada a pouca oportunidade, irá apagar um por si,
mas de todos os tipos, é o ENTP que mais precisam estar cientes das situações de vida e de carreira
que venham a cometer a sem pensar suficiente para o futuro.
Permitir que seus pontos fortes ENTP a florescer
Como um ENTP, você tem dons que são específicos para seu tipo de personalidade que não são os
pontos fortes naturais para outros tipos. Ao reconhecer seus dons especiais e incentivar o seu
crescimento e desenvolvimento, você vai ver mais facilmente o seu lugar no mundo, e ser mais
satisfeito com seu papel.
Quase todos os ENTPs reconhecerá as seguintes características em si mesmas. Eles deveriam abraçar
e nutrir esses pontos fortes:
A capacidade de manter muitos pontos de vista em mente e ver os seus méritos diferentes.
Vendo maneiras de fazer coisas que outros não tenham pensado.
Capaz de dar respostas rápidas e diversificadas para qualquer questão de interesse.
Ver o outro lado de uma situação e tornando-o conhecido.
Ser capaz de conciliar muitos trabalhos diferentes ou processos no momento.
Facilmente capaz de manter a sua própria em qualquer discussão ou debate.
A capacidade de rapidamente encontrar o lado melhor ou mais útil dos outros.
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Vendo as muitas conexões entre os eventos e coisas que não são imediatamente óbvios para os
outros.
ENTPs que desenvolveram o seu pensamento introvertido na medida em que eles regularmente e
cuidadosamente interpretar as informações a sua intuição extrovertida traz a eles apreciar estes
presentes especiais:
A habilidade para resolver quebra-cabeças e problemas que não têm nenhuma maneira óbvia de
resolução.
A capacidade de definir esquematicamente uma nova estrutura ou projeto e sei que vai funcionar.
Conhecer e dar aos outros aquilo que eles precisam e quando não tem certeza se.
Um talento para a criação inovadora na escrita, música ou artes visuais.
O dom de saber que novas ideias ou mudanças vão aumentar em vez de prejudicar suas relações com
os outros
Potenciais áreas problemáticas
Com qualquer dom da força, existe uma fraqueza associado. Sem “bad”, não haveria “bom”. Sem
“difícil”, não haveria “fácil”. Nós valorizamos os nossos pontos fortes, mas muitas vezes amaldiçoar e
ignorar nossas fraquezas. Para crescer como pessoa e conseguir o que quer da vida, devemos não só
capitalizar sobre os nossos pontos fortes, mas também enfrentar os nossos pontos fracos e lidar com
eles. Isso significa tomar um olhar duro em áreas de nosso tipo de personalidade de problemas
potenciais.
A maioria das características mais fracos que são encontrados no ENTPs são devidos à sua função
dominante de ultrapassagens Intuição extrovertida da personalidade ao ponto em que as outras
funções existir apenas para servir os seus efeitos. Em tais casos, uma ENTP pode mostrar algumas ou
todas as seguintes deficiências em graus variados:
A incapacidade de manter uma situação confortável ou relacionamento uma vez que suas
possibilidades tenham sido realizadas ou esgotados.
A tendência a considerar pensadores cuidadosos ou meticuloso como Extruderes indignos ou wasters
do tempo.
Cegueira às necessidades e sentimentos dos outros não diretamente envolvidos na área atual do
ENTP de interesse.
A falta de sensibilidade para os sentimentos e modos de quem está precisando de segurança garantia
ou compromisso.
A incapacidade de lidar com cuidado e com calma com os pequenos detalhes de uma situação ou
trabalho em andamento.
Tendência a tornar-se excessivamente irritado com recuos menores ou pequenas coisas que têm que
ser definido logo antes do objetivo pode ser realizado.
Uma tendência a ser arrogante ou prepotente, ou para humilhar aqueles que não podem ver as
mesmas respostas.
Pode muitas vezes se encontram em situações ruins, muito rapidamente dando um grande passo
para a frente ou por ser “esperto demais para seu próprio bem”.
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Explicação dos Problemas
Quase todas as características problemáticos descritos acima podem ser atribuído, em vários graus
para o problema ENTP comum de serem tão fascinado com as suas Intuições Extrovertido que eles
não conseguem desenvolver um processo de pensamento cuidadosa suficiente para equilibrar. Saltos
de percepção, novas ideias e justaposições estranhas, mas fascinante são maravilhosos para o frescor
potencial e sucesso possível que eles podem trazer. Mas se não for cuidadosamente avaliados e
escolhidos sabiamente eles também podem nos levar muito longe do caminho certo na vida, leva-nos
de nossos amigos, estragar nossos relacionamentos e até mesmo provocar um desastre pessoal ou
financeira. Sem uma função do pensamento bem desenvolvido, o ENTP está sempre em perigo de
saltar sobre as restrições sociais, financeiros e pessoais para o bem de seguir uma nova visão. Isso
pode ser tão simples quanto despertar a ira do parceiro mais por de repente decidir por um gadget
caro ou mudar alguma coisa em torno da casa sem se preocupar para a sua entrada ou sentimentos,
ou tão complexo como permitindo uma ideia errônea empresarial levá-los financeira e desastre
social, simplesmente porque a visão unilateral da Intuição Extrovertido não reconhece ou contar a
quantidade de detalhes pequenos, mas importantes que precisam ser logo antes tais ideias podem
ser realizados.
Sem uma função do pensamento sólido, o ENTP pode facilmente descartar ou deixar de notar a ética
essenciais de relacionamento social e interpessoal, muitas vezes considerando-se “acima” ou
intocado por tais valores limite e, muitas vezes descartamos a possibilidade de que suas ações podem
ser ou prejudicial ou visto como antiético por outros. Não é que o ENTP unilateral é deliberadamente
ofensiva, mas simplesmente ignorante dos efeitos que podem decorrer de sua necessidade, muitas
vezes compulsivo de mudança ou de necessidade de mostrar o quão inteligente ou individual que
são. No ENTP, a falta de uma função sentimento bem desenvolvido significa que eles devem
aprender a compreender sentimento em si e para os outros e chegar a um acordo com seus afetos.
Esta compreensão só pode vir de pensar cuidadosamente sobre os caminhos sentimento afeta não
apenas a si mesmos, mas outros, e a importância lugar outros com esta função. O ENTP tem uma
função sentimento mais ou menos global em caráter e aquele que não julga diferenças finas. Esta
incapacidade para discriminar sentimentos pode permitir que o ENTP dizer e fazer muita coisa que
deixa os outros no frio, por isso um esforço para pensar sobre o processo de sentimento pode ser
essencial. Sem a compreensão que isso traz, o ENTP pode separar-se do solo de sua vida, desde a
constância de seus amigos e familiares e, mesmo sem perceber, eles podem facilmente encontrar-se
em posições insustentáveis, onde, sem apoio, eles se perguntam por que eles de repente sozinho e
perdido.
Outro problema significativo surge quando o ENTP tem crescido dentro ou está bloqueado pelas
circunstâncias a um ambiente que limita a sua liberdade ou sua capacidade de utilizar as suas
habilidades específicas. Isto força o ENTP para diminuir o seu processo de intuitiva para o ponto onde
se mantém pelo menos alguma liberdade para operar dentro da sua vida. Sob tais condições, no
entanto, a intuição é livre apenas para variar ao longo de um campo pequeno e limitado de visão, um
campo que normalmente consiste apenas das coisas que o ENTP é normalmente não se preocupa
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com: os pequenos detalhes da vida e seus objetos familiares. Sem a capacidade de fazer um balanço
e aplicar o pensamento cuidadoso com os caminhos que eles podem expandir os seus horizontes, o
ENTP em tais situações pode se tornar rabugento, avarento e obcecado com os detalhes mais
pequenos ou intangível – a ponto de tais minúcias preencher a sua vida e cada dia se torna um
processo frustrante de eliminar uma e outra vez os pequenos problemas que sempre parecem estar
no caminho da “grande figura” – uma imagem que, como aqueles à sua volta sabem muito bem,
nunca será realizado.
Soluções
Para crescer como pessoa, o ENTP precisa se concentrar em analisar cuidadosamente as informações
que recebem através da sua intuição extrovertida. Eles precisam se permitir tempo suficiente e
espaço para relaxar com as ideias e possibilidades que podem ver. É muito fácil para o ENTP supor
que o que eles veem é o que eles precisam. O pensamento cuidadoso pode permitir que o ENTP para
“suss para fora” as melhores maneiras possíveis para proceder a todas as possibilidades que vêm a
eles. Ao mesmo tempo, mesmo que eles não são capazes de compartilhá-los, ENTPs precisa de pelo
menos compreender as alegrias e satisfações que derivam outros dentro dessas situações, o ENTP
normalmente não escolhem na vida. Consciência das formas e necessidades dos outros pode ser a
chave para a compreensão da maior parte da vida afirmando caminho a seguir para o ENTP, pois há
sempre o perigo de que eles podem escolher caminhos sem levar em conta os sentimentos e
necessidades de outras pessoas próximas a eles. O ENTP aprende com a análise de sua experiência,
por isso o melhor caminho para o ENTP a crescer como pessoa é para desenvolver a sua capacidade
de raciocínio. Assim, enquanto que o desejo de sair e fazer algo “novo” é um padrão ENTP de
necessidade, essa necessidade deve ser integrado a um modo de vida em que o resto de nossas
necessidades humanas e as dos outros que dependem de nossa presença também estão satisfeitos.
Sua tarefa, como uma pessoa interessada no crescimento pessoal, é compreender a si mesmo de
uma forma verdadeiramente objetiva, e como você pode melhor dar ao mundo, ao invés de apenas
explorar as possibilidades que ela traz para você.
O ENTP deve sempre prestar muita atenção porque eles estão agindo sobre as novas informações.
Eles estão agindo por um motivo cuidadosamente pensado para realizar algo verdadeiramente útil
para si e para os outros? Eles estão realmente buscando melhorar a vida, ou preocupado com apenas
fazendo o próximo jogo, provando o ponto, mostrando aos outros os movimentos ou subindo a
montanha apenas porque ele está lá para subir, independentemente das consequências?
Vivendo felizes em nosso mundo como um ENTP
Os problemas ENTPs poderia ter se encaixam no mundo geralmente não são diretamente
relacionados aos amigos ou relacionamentos. Pelo contrário, o ENTP tem problemas para manter um
estilo de vida estável e consistente. Enquanto isso pode afetar as relações amorosas, o ENTP
geralmente tem como um agradável e capaz “caminho” sobre eles que os outros tendem a seguir o
seu exemplo, mesmo na maioria das situações tentando. Os problemas do ENTP gera na vida são
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aqueles associados com a sua necessidade constante de excelência, individualidade e novas
experiências que testam os seus talentos. Enquanto isso pode colocar uma grande demanda sobre as
relações, as tensões são geralmente apenas aparente, onde o ENTP fez um jogo de amor com uma
pessoa cujo necessidades de segurança são maiores do que sua capacidade de permitir que seu
parceiro ENTP a liberdade de que necessitam. O ENTP auto conhecimento deve, portanto, não
apenas ter cuidado ao considerar suas escolhas de carreira, mas também na escolha de uma situação
de vida com um parceiro. De todos os tipos, o ENTP é mais desconfortável com compromisso e não
deve colocar-se em situações que o exijam. O mais importante é o ENTP deve se tornar consciente,
através de uma análise cuidadosa da experiência, que tipo de mudanças para o bom ou mau ter sido
o resultado direto de sua necessidade de refresco constante da vida. Só através deste conhecimento
será o ENTP ser capaz de concentrar-se nas percepções que prometem uma vida melhor e mais
proveitoso.
A maioria dos ENTPs experimentará carreira / vida frustração e algumas dificuldades de
relacionamento através de suas vidas. O ENTP com bem desenvolvida pensamento introvertido vai
encontrar nestes tempos mais fácil de lidar. Assim, oferecemos algumas sugestões gerais para lidar
com essas dificuldades, bem como alguns conselhos que irão ajudar a desenvolver o seu ENTP
pensamento introvertido.
Sugestões específicas:
Tire um tempo para realmente ouvir os pensamentos dos outros e tentar ver como eles entendem o
mundo. Pense sobre as maneiras em que a sua visão do mundo e suas necessidades podem malha
com a deles.
Não espere que os outros a segui-lo ou simplesmente esperar que eles deveriam ver o que você pode
ver como um objetivo digno. Um bom exercício é imaginar a si mesmo como uma pessoa cega ou
com deficiência grave. Tente obter a sensação de que seria como ter que organizar a sua vida a partir
de tal perspectiva diferente. Será que seus objetivos ainda é válida? Será que eles precisam
repensar? Considere a possibilidade de que enquanto o seu modo de pensar leva você para ver
outros tipos como tendo uma visão limitada ou habilidade, a verdade é que eles não são mais
limitados do que a si mesmo, mas simplesmente ter um foco diferente na vida e necessidades
diferentes.
Compreender e aceitar que, para você um relacionamento satisfatório será necessário que você
atender aos pequenos detalhes da vida e mostrar a consciência dos sentimentos do seu parceiro.
Você pode achar isso difícil, mas ele vai pagar os maiores dividendos em troca de seu esforço.
Expandindo sua apreciação das diferenças entre as pessoas vai expandir sua compreensão das
expectativas humanas. Tente descobrir o tipo de personalidade de pessoas que você conhece e
encontrar em sua vida.
Tome cuidado para ouvir o que as pessoas expressam em diferentes situações sociais e de trabalho.
Observe as diferentes formas que vão sobre as suas relações com os outros ou resolver seus
problemas. Não tente comparar ou julgar os seus modos contra seu próprio país, simplesmente
tentar reconhecer os muitos aspectos, é possível estar em paz no mundo.
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Ao ter uma conversa com um amigo ou parente, gastar pelo menos metade do tempo falando sobre
eles. Concentre-se em entender realmente onde a pessoa está vindo com suas preocupações. Faça
perguntas.
Pense nas pessoas que estão mais próximas de você. Lembre-se que eles têm as suas próprias
paixões, satisfações e necessidades. Tente visualizar o que essa pessoa está fazendo, e diminuir a
forma como eles estão se sentindo neste momento, para uma coisa que poderia estar pensando. Não
julgar, basta considerar e refletir sobre por que eles possam pensar ou sentir-se em apenas dessa
forma.
Dez regras para se viver para alcançar o sucesso ENTP
1. Alimente seus pontos fortes! Realize o seu dom de ver além do óbvio traz para você uma grande
capacidade de recompensar-te e outros através de sua esperteza. Certifique-se de se envolver em
atividades e que pode expor esse potencial em seu nível mais valioso.
2. Encare suas fraquezas! Nós todos temos fraquezas. Reconhecendo suas fraquezas para que elas
são (sem bater-se) lhe dará o poder de mudar sua vida para melhor.
3. Discussão Através de suas percepções. Discutir o que você vê com os outros vão-los a entender
onde você está vindo, e oferecer-lhe a oportunidade de descobrir as formas pelas quais sua entrada
pode equilibrar suas ideias.
4. Relaxe e aprecie a vista. Aproveite o tempo para considerar o que você tem, a vida presentes já
trouxe para você. Experimente e descubra o valor e a importância daqueles dias constante a dia as
coisas que se sustentam e nutri-lo.
5. Esteja ciente de outros a entender que todos têm suas próprias vidas e as suas perspectivas
próprias. Todo mundo tem algo para oferecer. Tente identificar o tipo de personalidade das pessoas.
6. Reconhecer normas e estruturas são necessárias. Lembre-se que sem o apoio e a constância dos
outros, ninguém pode seguir seus sonhos. O caminho que você andar foi colocado pelos outros, cada
um de seus trampolins criados para atender a uma parte diferente da humana necessidade de
constância e de segurança. Sem essa estrutura de apoio, você não pode ir longe.
7. Saia de sua zona de conforto Entenda que a única maneira de crescer é ficar fora de sua zona de
conforto. Se você está se sentindo desconfortável na situação, porque ele parece estar indo a lugar
nenhum, isso é bom! Essa é uma oportunidade de crescimento.
8. Identificar e expressar seus sentimentos Você pode ter dificuldade de entender seus sentimentos.
É importante que você tente descobrir isso. Não deixe as pessoas. Se você determinar que você
valoriza a pessoa, dizer-lhes isso cada vez que você pensar nisso. Esta é a melhor maneira de fazê-los
se sentir seguro em suas afeições, e assim promover um relacionamento de longa duração.
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9. Ser responsável por você mesmo Lembre-se que ninguém tem mais controle sobre sua vida do que
você tem. Não ser uma vítima.
10. Assuma o melhor, mas muito cuidado. Sua atitude positiva quase sempre cria situações positivas.
Apenas lembre-se: para torná-los duradouros e de valor que você deve construí-los em bases sólidas
e cuidadosamente planejadas.
Fonte: personalitypage.com
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INTP — O Arquiteto
Seu modo principal de viver é focado internamente, lidando com eventos de maneira racional e
lógica. Seu modo secundário é exteriorizado, através do qual você absorve fatos primariamente
através de sua intuição.
Você vive num mundo de possibilidades teóricas. Você vê tudo em termos de como essas coisas
podem ser melhoradas, ou em como podem ser transformadas. Você passa a maior parte do seu
tempo dentro de sua própria mente, fazendo uso da sua grande capacidade de analisar problemas
complexos e de identificar padrões que se repetem, criando explicações lógicas para eles. Você busca
a clareza em tudo, e é voltado para a construção de conhecimento. Você é o típico “professor
lunático”, que valoriza muito a inteligência e a habilidade de aplicar lógica a teorias para encontrar
soluções para os mais diversos problemas. Você é tipicamente tão voltado para transformar
problemas em explicações lógicas que passa muito tempo vivendo dentro de sua mente e pode não
colocar muita importância no mundo exterior. Sua inclinação natural a transformar teorias em
compreensão concreta pode se tornar um sentimento de responsabilidade pessoal de resolver
problemas teóricos e de ajudar a sociedade a se mover em direção a um nível mais elevado de
conhecimento e de autocompreensão.
Você valoriza o conhecimento acima de tudo. Sua mente está constantemente trabalhando
direcionada a gerar novas teorias ou a comprovar ou a derrubar teorias existentes. Você aborda
problemas e teorias ao mesmo tempo com entusiasmo e ceticismo, ignorando as regras e opiniões
existentes, e definindo sua própria abordagem para a solução. Você busca por padrões e por
explicações lógicas para quaisquer coisas que te interesse. Em termos gerais, você é uma pessoa um
tanto genial e capaz de ser objetivamente crítico em suas análises. Você adora novas ideias, e fica
muito empolgado com conceitos e com teorias abstratas, obtendo muito prazer em discutir esses
conceitos com outras pessoas. Você pode parecer “com a cabeça nas nuvens”, alienado e distante
dos outros, pois gasta muito de seu tempo dentro de sua mente, pensando sobre teorias de como as
coisas funcionam. Você odeia trabalhos rotineiros e prefere muito mais construir soluções teóricas
complexas, deixando a parte de implementação dos sistemas para outras pessoas conduzirem. Você
é intensamente interessado em teorias, e gasta, sem problema algum, muito tempo e energia para
encontrar a solução para um problema que tenha intrigado seu intelecto.
Você não gosta de liderar nem de controlar as pessoas; é muito tolerante e flexível na maioria das
situações, a não ser que uma de suas fortes crenças seja violada ou desafiada, em cujo caso você
adotará uma postura bastante rígida.
Você tende a ser bastante tímido quando conhece novas pessoas, mas por outro lado, é muito
autoconfiante e gregário quando junto a pessoas que você conhece bem, ou quando discute teorias
que você compreende em total plenitude.
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Você não compreende nem valoriza decisões tomadas com base em subjetividades pessoais e
sentimentais. Você luta constantemente para chegar a conclusões lógicas para problemas e não
entende a importância ou a relevância da aplicação de considerações subjetivas e emocionais às
decisões. Por essa razão você nem sempre percebe o que as outras pessoas estão sentindo, e nem
está naturalmente equipado para atender às necessidades emocionais delas.
Você pode ter um problema com auto engrandecimento e com rebeldia social que pode vir a
interferir no seu potencial criativo. Sendo que o seu Sentimento é a função menos desenvolvida, você
pode ter dificuldade em dar o carinho e o apoio que é sempre necessário nas relações íntimas. Assim,
se você não perceber o valor em ser cuidadoso com os sentimentos das pessoas, você pode se tornar
excessivamente crítico e sarcástico para com elas. Se você não for capaz de encontrar um espaço
nesse mundo onde você possa fazer uso de suas fortes habilidades, você pode acabar se tornando
uma pessoa extremamente pessimista e cínica. Se você também não desenvolver seu lado
Sensorial/concreto o suficiente, você se encontrará “desligado” demais do seu ambiente, e
demonstrará essas fraquezas na execução de tarefas do dia-a-dia, como pagar as contas ou se vestir
apropriadamente.
Para você é extremamente importante que as ideias e que os fatos sejam expressos de uma maneira
correta, clara e consistente. Talvez isso seja porque você prefere se expressar através do que você
acredita ser verdades absolutas. Às vezes sua compreensão já completa de uma ideia não é
facilmente compreendida pelos outros, e não é normal que você tente reorganizar melhor o que você
falou para explicá-la de uma maneira que os outros compreendam. Você pode também ter uma
tendência a abandonar um projeto assim que você entenda seu funcionamento, pulando para a
próxima ideia. É essencial que você dê importância a explicar as teorias que você desenvolve através
de maneiras compreensíveis. Afinal, uma descoberta sensacional de nada significa se você é a única
pessoa que a compreende.
Você é uma pessoa bastante independente, original, e nada convencional. Não é provável que você
coloque muito valor em valores convencionais como os de querer ser bem aceito por todos ou por
querer segurança em todos os aspectos da sua vida. Você possui um caráter complexo, e tem uma
tendência a ser inquieto e temperamental. Fortemente engenhoso, possui padrões de pensamento
que o permitem analisar ideias de através de novas maneiras. Consequentemente, diversas
mudanças relacionadas ao pensamento científico mundial foram feitas por pessoas como você.
Você se encontra no seu meio ideal quando pode trabalhar com suas teorias de maneira
independente, num ambiente que ofereça apoio ao seu gênio criativo e até mesmo excêntrico. Se
esse for o caso, você poderá alcançar feitos memoráveis. Pessoas como você são pioneiras,
contribuindo com novos pensamentos e ideias para a nossa sociedade.
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O que significa sucesso para um INTP?
Pessoas com o tipo de personalidade INTP são pensadores globais. Eles veem tudo como uma
Entidade gigante que está conectado, e procurar o conhecimento sobre essa entidade. Estão
constantemente a procurar a verdade, e ter o respeito supremo pela Verdade. Não é fácil para o INTP
chegar a uma conclusão sobre a verdade. Sua função auxiliar da Intuição extrovertida lhes permite
absorver as muitas complexidades de nosso mundo, e eles são levados a considerar cada uma dessas
complexidades antes de chegar a uma conclusão. Depois de terem chegado a uma conclusão, ou
descobriu uma verdade, eles são * muito * especial sobre o modo que a Verdade é expresso e
compreendido. Eles querem saber que os princípios de seu entendimento ter sido compreendido
corretamente e exigir absoluta precisão e exatidão dos outros, ao descrever estes princípios. Eles
também se aplicam estas normas a si próprios ao comunicar o seu conhecimento. Se eles tomam o
tempo para desenvolver sua comunicação para que ele atenda a sua própria aprovação, eles podem
ser extremamente bons escritores educacionais.
Além de seu imenso respeito por princípios metafísicos, fatos e verdades, o INTP altamente respeita
a lógica e a forma que a mente funciona logicamente quando se pretende dominar algum assunto ou
situação. Eles ganham grande prazer de participar de atos que exijam raciocínio lógico, rápido
espacial, como os jogos da mente, ou testes baseados no tempo de QI. O INTP brilha neste reino.
Pensamento introvertido é uma “ação baseado em” tipo de lógica. No caso de o INTP (em oposição a
ISTP), a ação pode ou não ocorrer em local físico fora da mente do INTP, mas é experimentado com a
velocidade da luz no momento atual, com base em objetos de corrente, utilizando subjetivamente
compreendido “ações” da razão.
O INTP é mais feliz em situações em que eles podem usar a lógica regularmente em um esforço para
descobrir verdades sobre a entidade. A sua capacidade de ser eficaz nestes esforços, bem como sua
capacidade de lidar com as pessoas e se sentir confortável com o seu lugar no mundo, será em
grande parte, dependente do desenvolvimento da intuição extrovertida. Embora tenham
necessidades mais simples de relações interpessoais que a maioria dos outros tipos tem, é muito
importante que eles mantenham as suas relações extrovertidas, ao invés de ir sozinho. INTPs que se
isolam raramente se sentem felizes ou bem-sucedido. O sentimento INTP de sucesso depende de
suas oportunidades de exercer a sua mente ativa, as suas oportunidades de buscar e encontrar a
Verdade, e a condição de seus relacionamentos e vida extrovertida.
Permitir que seus pontos fortes INTP a florescer
Como um INTP, você tem dons que são específicos para seu tipo de personalidade que não são os
pontos fortes naturais para outros tipos. Ao reconhecer seus dons especiais e incentivar o seu
crescimento e desenvolvimento, você vai ver mais facilmente o seu lugar no mundo, e ser mais
satisfeito com seu papel.
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Quase todos os INTPs reconhecerá as seguintes características em si mesmas. Eles deveriam abraçar
e nutrir esses pontos fortes:
Eles têm uma capacidade natural para se concentrar e ficar “na zona” quando se trabalha em um
problema. Eles podem absorver suas mentes completamente com um problema, e trabalhá-lo
completamente com incrível velocidade e precisão. Esta habilidade os torna excelente troubleshooters. Uma vez que suas habilidades lógicas são dependentes de suas experiências, suas
habilidades irá aumentar com o tempo. INTPs com experiência muitas vezes são vistos como os
“gurus” de suas profissões.
Seu respeito pela precisão na comunicação dá-lhes a capacidade de transmitir com precisão suas
ideias e descobertas na íntegra.
Eles são geralmente muito inteligente e pode apreender conceitos difíceis.
Elas são muitas vezes jovial e bem-humorada, com um bom senso de humor.
Eles não são muito exigentes nos relacionamentos pessoais, e ter simples necessidades diárias. Elas
são muitas vezes mais fácil e agradável de se conviver.
INTPs que desenvolveram sua intuição extrovertida na medida em que eles tomam regularmente em
informações de forma objetiva, ao invés de estritamente para alimentar pensamento introvertido, vai
apreciar estes presentes especiais:
Eles podem ser excepcionalmente inteligente, e fazer descobertas revolucionárias.
Com uma compreensão bem desenvolvido de seu meio ambiente e a capacidade de agir muito
rapidamente, podem bons atletas.
Eles são normalmente capazes de comunicar as suas ideias de forma mais concisa do que a média
INTP sem sacrificar a precisão.
Eles entendem os benefícios de relacionamentos íntimos, e entender como para apoiar e reforçar
essas relações.
Eles veem o valor de princípios que não são estritamente lógico
Eles têm personalidades atraentes e convincentes, e são bem-amado e aceito pela maioria das
pessoas.
Potenciais áreas problemáticas
Com qualquer dom da força, existe uma fraqueza associado. Sem “bad”, não haveria “bom”. Sem
“difícil”, não haveria “fácil”. Nós valorizamos os nossos pontos fortes, mas muitas vezes amaldiçoar e
ignorar nossas fraquezas. Para crescer como pessoa e conseguir o que quer da vida, devemos não só
capitalizar sobre os nossos pontos fortes, mas também enfrentar os nossos pontos fracos e lidar com
eles. Isso significa tomar um olhar duro em áreas de nosso tipo de personalidade de problemas
potenciais.
A maioria das características mais fracas que são encontrados em INTPs são devido a sua função
dominante de ultrapassagem pensamento introvertido a personalidade a ponto de que todas as
outras funções existem apenas para servir aos propósitos do Pensamento introvertido. Em tais casos,
uma INTP pode mostrar algumas ou todas as seguintes deficiências em graus variados:
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O INTP fica “preso a uma rotina” e só faz essas coisas que são conhecidas e confortável para o INTP.
A INTP resiste e rejeita tudo que não suporta seu próprio entendimento experiencial do mundo. Se
eles percebem que algo não é lógico, rejeita-o como sem importância.
Eles rejeitam as pessoas que pensam ou vivem de forma diferente do que eles.
Eles podem ser extremamente cáustico e insultante para os outros.
Eles podem tornar-se isolados da sociedade.
Eles podem se tornar paranoica sobre organizações sociais e instituições que tentam controlá-los.
Eles podem inconscientemente ou uncaringly ferir os sentimentos das pessoas.
Eles podem ser completamente inconsciente de como expressar seu mundo interior para os outros
de uma forma significativa.
Eles podem ser completamente inconsciente do tipo de comunicação que muitas vezes é desejável e
(até certo ponto) o esperado em um relacionamento íntimo. Se eles estão cientes dos tipos de coisas
que são apropriadas para dizer e fazer para promover a ligação emocional, eles podem ser incapazes
de apreciar o valor de tais ações. Eles podem sentir-se vulnerável demais para expressar-se desta
forma, e por isso rejeitam a ideia inteira.
Se empurrada para além do seu nível de conforto para formar compromissos ou obrigações
emocionais, podem rejeitar uma relação inteiramente.
Sob estresse, eles podem mostrar emoções intensas que parecem desproporcionados para a
situação.
Eles não podem reconhecer os princípios básicos sociais, tais como vestir-se adequadamente e
comportamento geral.
Explicação dos Problemas
Quase todas as características problemáticos descritos acima podem ser atribuído, em vários graus
para o problema comum de INTP tendo apenas na informação que se relaciona com ou suporta a sua
própria experiência de vida. O INTP é levado a trabalhar e compreender o seu mundo através da
aplicação de lógica (uma imediata, espacial, lógica “fuzzy”) para a situação atual. Embora eles
geralmente procuram descobrir verdades, eles nem sempre têm um objetivo em mente para alcançar
a partir do processo lógico. O ato ou processo de usar a lógica é gratificante para o INTP. Em seu zelo
para com a satisfação que vem de dominar um problema ou situação, muitas vezes INTPs escolher
seletivamente para se colocar em situações em que eles têm a oportunidade de exercitar essas
habilidades. Isso certamente não é um problema. A maioria dos tipos de personalidade escolhe fazer
as coisas que melhor está na maioria das vezes. Essa é a natureza de capitalizar sobre os nossos
pontos fortes. O problema eleva sua cabeça feia quando o objetivo do INTP se torna para alcançar a
sua satisfação pessoal a todo custo.
É saudável para escolher seus caminhos e objetivos na vida, para que elas coincidem com o que você
encontrar gratificante, e que você é realmente bom. No entanto, acontece por vezes que tomamos
esta abordagem um pouco longe demais e sacrificar uma compreensão precisa e objetiva do mundo
para uma visão mais estreita que é mais fácil e confortável para nós lidar com eles. O INTP afeta este
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problema quando deixam de tomar em informação de um modo verdadeiramente objetiva, e em vez
de apenas recolher informação que pode ser trabalhado através de lógica.
A função dominante do INTP é pensamento introvertido. Esta função é apoiado de perto e mais
importante, pela função de auxiliar da Intuição extrovertida. Intuição extrovertida percebe o mundo
e envia informações para a psique, onde é processado pelo pensamento introvertido. Um INTP que
usa a sua função Intuição extrovertida de uma forma reduzida é aquele que percebe a informação
com o único propósito de alimentar pensamento introvertido, ao invés de levar tudo na objetiva. Eles
estão menos preocupados com a compreensão de algo em prol da compreensão do que são com
alimentação de um pedaço de dados em sua função pensamento. Informação que não é lógico é
dispensado como sem importância. Eles podem rejeitar informações que não é consistente com sua
visão lógica de si, ou com a sua compreensão de uma situação. Bem desenvolvida intuição
extrovertida percebe situações com profundidade e compreensão global. Reconhece possibilidades.
Pensamento introvertido torna conclusões. Se a psique de um INTP é servir os propósitos do
Pensamento introvertido, acima de tudo, então a conclusões lógicas tornam-se mais importante do
que possibilidades. Nesses casos, o INTP pega e escolhe informação de Intuição extrovertida que é
interessante para eles a partir da perspectiva de chegar a conclusões lógicas. Isso mantém o INTP
focado em chegar a conclusões lógicas, mas os impede de dar qualquer informação que não funciona
bem com o seu funcionamento lógico. Isso inclui coisas como o amor, emoções, expectativas sociais,
etc Essas coisas são muito importantes para muitas pessoas no mundo, e não pode ser descartada da
consideração se se espera realmente compreender as outras pessoas e da sociedade em que vivemos
dentro Quando o INTP descarta a importância dos dados que não podem ser tratadas pela sua função
pensamento, eles estão descartando a importância das ideias que são centrais para a metade dos
tipos de personalidade “modo de vida (cerca de metade da população humana usa Sentindo-se
principalmente para a tomada de decisão) . Um INTP quem quer entender as pessoas e quer
reconhecer valor em ideias lógicos e não lógica vai se esforçar para tomar o máximo de informações
possível sobre o mundo para fins de melhorar a sua compreensão,
O INTP que sofre de redução da utilização de Intuição extrovertida é provável que seja muito corte e
escárnio para com as pessoas que expressam desacordo com o INTP. Sem uma percepção
suficientemente diversificada do mundo extrovertido, o INTP é improvável que entender os princípios
da interação humana, e é improvável que reconhecer o enorme valor de conviver com os outros e ter
bons relacionamentos.
Por exemplo, um INTP que eu sei (Bob) e sua esposa recentemente adotou uma menina de 7 anos
(Kelly). A família vive em um país estrangeiro e torná-lo de volta para os EUA há anos a maioria de
Natal. No ano passado, os parentes de Bob de os EUA mimada Kelly com muitos presentes de Natal
para deixá-la saber que ela era bem-vinda e valorizada em sua família. Quando Bob e sua família
deixaram o país depois do Natal, eles não trouxeram qualquer dos presentes Kelly Natal com eles.
Parentes de Bob foram todos extremamente magoado e chateado por esse fato. Quando
confrontado Bob sobre isso, ele alegou que eles estavam errados. Ele disse que tinha feito a
embalagem si mesmo e tinha certeza de que nada havia sido deixado para trás. A família de Bob tem
Fonte : Inspiira. org - acessado em Fevereiro 2013

122

uma grande pilha de roupas e brinquedos que foram destinados a Kelly, mas Bob insiste, neste dia
em que eles estão errados. Ele não está vendo a situação objetivamente com a Intuição extrovertida.
Em vez disso, ele descarta a evidência, porque não apoiar a sua própria visão de si mesmo ou de que
determinada situação.
A função do INTP (quarto) inferior é o sentimento extrovertido. Isto significa que o INTP não está
naturalmente em sintonia com a forma como outras pessoas estão sentindo, ou com as expectativas
sociais. Na verdade, o INTP é provável que rejeitam a importância dos rituais sociais, regras e
expectativas. Este é um ponto natural fraco para o INTP, que sem dúvida faz com que conflitos ao
INTP e seu parceiro amoroso. Esta fraqueza pode ser superada através do desenvolvimento de sua
intuição extrovertida a ponto de que eles podem perceber Sentindo expectativas do tipo no mundo
externo. Eles não têm de usar o sentimento extrovertido para entender como agir nas situações. Eles
podem perceber o comportamento esperado de sua função Intuição extrovertida. No entanto, se
eles estão restringindo seus dados de entrada para somente aquelas coisas que suportam o seu
caminho de vida existente, então eles não estão aprendendo com a intuição extrovertida em tudo.
Não estão crescendo a sua compreensão de comportamentos sociais e íntimos – sim, eles estão
reduzindo a importância deste tipo de entendimento para sua própria vida. Nestas situações, INTPs
coíbe de muito estreitas relações pessoais, e se sentem mais vulneráveis e menos seguros de si em
situações que envolvem a expressar suas emoções. Em casos extremos, eles rejeitam totalmente a
interação social. Eles tendem a não gostar de todo mundo, e interagir com o mundo com o objetivo
principal de livrar-se do ofensor. A maioria dos INTPs terá dias ruins durante o qual eles não se
sentem muito como lidar com as pessoas. O problema ocorre quando a cada dia torna-se um dia
ruim.
Soluções
Para crescer como pessoa, o INTP deve concentrar-se tendo em tanta informação quanto possível
através da intuição extrovertida. Ele ou ela precisa permitir a si mesmos a entrar em situações que
não são necessariamente confortáveis com, ou que são diferentes das situações que normalmente
escolhem na vida. O INTP aprende com a experiência, por isso o melhor caminho para o INTP a
crescer como pessoa é para abri-lo ou se a novas experiências. Esteja ciente da tendência de querer
correr para fora e fazer algo “novo” que na verdade é apenas uma oportunidade diferente de exercer
uma habilidade conhecida. Sua tarefa, como uma pessoa interessada no crescimento pessoal, é
compreender o mundo de uma forma verdadeiramente objetiva, e como você se encaixar no mundo,
ao invés de como o mundo se encaixa em sua vida.
O INTP também deve prestar atenção às suas motivações, quando a informação nova percepção. Eles
estão percebendo com uma mente aberta ou com uma agenda? Eles estão tentando realmente
entender alguma coisa, ou eles estão mais preocupados com a transformar a informação em uma
conclusão lógica? Procure primeiro compreender, depois para juiz.
Vivendo felizes em nosso mundo como um INTP
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Os problemas que INTPs têm com relação à instalação em nosso mundo não estão normalmente
relacionados com amizades platônicas. Normalmente, o INTP tem dificuldade em encontrar e manter
um relacionamento amoroso. O INTP geralmente tem necessidades relativamente simples e
expectativas de seus companheiros, e eles estão surpresos e confusos para descobrir que seus
companheiros têm demandas mais complexas. Eles não entendem as necessidades do cônjuge, e
pode sentir-se inadequado para encontrá-los. Eles ficam muito incomodados com uma situação como
eles percebem que eles são esperados para fazer algo que é desconhecido para eles. Eles se afastar
do relacionamento. Elas geralmente mascaram o medo e desconforto, reduzindo a importância do
relacionamento com eles e outros, ou colocando o fracasso fora para as expectativas ridículas de sua
ex-mate. Fora de um relacionamento, eles se sentem mais amados e desvalorizado, mas têm medo
de cometer a um relacionamento porque têm medo da rejeição e dor.
A maioria dos INTPs dificuldades de relacionamento, em algum momento de suas vidas. O INTP com
uma intuição bem desenvolvida extrovertido vai encontrar relacionamentos mais satisfatórios e mais
fácil de lidar. Assim, oferecemos algumas sugestões gerais para lidar com relacionamentos, bem
como alguns conselhos que irão ajudar a desenvolver a sua intuição INTP extrovertida.
Sugestões específicas:
Descubra como você se sente sobre a outra pessoa. Não falsamente expressar o amor, ou alguém de
chumbo com a sua ambivalência.
Não espere-se para ser um mestre no “melosas” do jogo. Seja você mesmo, mas lembre-se que há
um pressuposto básico de decência humana que deve ser respeitado nos relacionamentos. Se você
não tiver certeza de que isso significa, ter um cuidado especial para observar como as pessoas em
“boas” relações estáveis se comportam em relação uns aos outros, para que você possa determinar
onde as linhas são desenhadas.
Emparelhar-se com um pensador extrovertido (ESTJ ou ENTJ), que é menos provável a assumir que a
falta de feedback é a mesma coisa que o feedback negativo.
Compreender e aceitar que, para uma relação satisfatória vai começar com a cabeça e seguir em
direção ao coração.
Expandindo o seu mundo e experiências irá expandir o seu entendimento das expectativas humanas.
Tente descobrir o tipo de personalidade de pessoas que você conhece e encontrar em sua vida.
Tome cuidado para perceber o que as pessoas olham como em diferentes situações sociais. Observe
seu cabelo, maquiagem (ou falta dela), a condição de suas roupas, seus sapatos, suas expressões
faciais. Não compare os outros à sua própria aparência, basta tomar conhecimento dele.
Ao ter uma conversa com um amigo ou parente, gastar pelo menos metade do tempo falando sobre
eles. Concentre-se em entender realmente onde a pessoa está vindo com suas preocupações. Faça
perguntas.
Pense nas pessoas que estão mais próximas de você. Lembre-se que eles têm suas próprias vidas em
curso. Tente visualizar o que essa pessoa está fazendo, e imaginar que tipo de coisas que a pessoa
está pensando. Não julgar, pense nisso.
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Dez regras para se viver para alcançar o sucesso INTP
Alimente seus pontos fortes! Realize o seu dom de dominar os problemas lógicos e situações, e darse muitas oportunidades de exercitar suas habilidades. Muito de sua sensação de bem-estar virá a
partir dessas experiências.
Encare suas fraquezas! Nós todos temos fraquezas. Reconhecendo suas fraquezas para que elas são
(sem bater-se) lhe dará o poder de mudar sua vida para melhor.
Fale sobre seus pensamentos. Discutir suas ideias e percepções com os outros irá ajudá-lo a
desenvolver sua intuição extrovertida e, assim, sua compreensão do mundo. Como bem você usar a
função auxiliar é muito importante para sua saúde e felicidade.
Ouça Tudo Tente não descartar nada imediatamente. Deixe de molho e, em seguida aplicar o
julgamento. Tente não julgar as coisas que são alógico – eles não são ilógicos.
Esteja ciente de outros a entender que todos têm suas próprias vidas e as suas perspectivas próprias.
Todo mundo tem algo para oferecer. Tente identificar o tipo de personalidade das pessoas.
Reconhecer os princípios sociais. Perceba que as funções de nossa sociedade em torno de alguns
princípios básicos sociais, e que a nossa sociedade seria um fracasso, a menos que esses princípios
são reconhecidas e acolhido. Em uma democracia, as pessoas votam. Em um semáforo vermelho, as
pessoas param. Se as pessoas deixaram de votar porque não era importante deles, que estaria no
poder? Se as pessoas pararam de parar em semáforos vermelhos, porque não se encaixava em seus
planos, como poderíamos conduzir em segurança? Suas prioridades e planos são importantes, mas
você deve reconhecer que a agenda do mundo externo é também importante. Não despreze a
importância dos princípios que não afetam sua vida diretamente.
Saia de sua zona de conforto Entenda que a única maneira de crescer é ficar fora de sua zona de
conforto. Se você está desconfortável com uma ideia ou situação, porque você não tem certeza de
como agir, isso é bom! Essa é uma oportunidade de crescimento.
Identificar e expressar seus sentimentos Você pode ter dificuldade em entender como você se sente
sobre alguém. É importante que você descobrir isso. Não levar alguém com a sua ambivalência. Se
você determinar que você valoriza a pessoa, dizer-lhes isso cada vez que você pensar nisso. Esta é a
melhor maneira de fazê-los se sentir seguro em suas afeições, e assim promover um relacionamento
de longa duração.
Ser responsável por você mesmo Lembre-se que ninguém tem mais controle sobre sua vida do que
você tem. Não ser uma vítima.
Assuma o melhor. Não se aflija com medo e expectativas escuros. Lembre-se que uma atitude
positiva, muitas vezes cria situações positivas.
Fonte: personalitypage.com
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INTJ — O Cérebro Mestre
Você vive num mundo de ideias e de planejamento estratégico. Você valoriza inteligência,
conhecimento, competência, e tende a ser uma pessoa que estabelece altíssimos padrões para si
mesmo e que continuamente se esforça para atingi-los. Apesar de que a um nível de certa forma
mais baixo, você tem expectativas similares quanto aos outros.
Com a intuição introvertida dominando sua personalidade, você foca sua energia em observar o
mundo e em gerar ideias e possibilidades. Assim, sua mente constantemente absorve informações e
faz associações com elas. Você é uma pessoa tremendamente pensativa e compreende novas ideias
com muita rapidez. Porém, seu interesse primário não está simplesmente em compreender um
conceito, mas em aplicá-lo de uma forma prática, chegando a conclusões sobre esses conceitos. Sua
necessidade por fechamento e organização geralmente lhe move a agir de alguma forma.
Como você valoriza sistemas e organização tremendamente e necessita da existência dos mesmos, e
é uma pessoa naturalmente pensadora, essas coisas fazem de você um excelente cientista. Você
oferece seu dom à sociedade ao transformar suas ideias em formas úteis que possam ser seguidas
por outras pessoas. Não é fácil para você conseguir expressar suas visões, pensamentos e abstrações
internas, pois estes se encontram numa forma interna altamente individualizada, não sendo assim
diretamente traduzíveis numa maneira que outros possam compreender. Porém, você geralmente é
levado a traduzir suas ideias na forma de um plano ou de um sistema que seja fácil de explicar, ao
invés de através de uma tradução direta dos seus pensamentos para as pessoas. É difícil que você
veja valor numa transação conversacional direta, e você também tem dificuldade em expressar suas
ideias, que não são lineares. Entretanto, seu extremo respeito por conhecimento e inteligência o
motivarão a explicar-se para outras pessoas que você achar merecedoras desse esforço.
Você é um líder natural, embora você geralmente prefira ficar “por trás da cortina” até que você
enxergue uma necessidade real de liderar a situação. Quando você se encontra numa posição de
liderança você é muito eficaz, pois é capaz de enxergar objetivamente a realidade da situação e é
adaptável o suficiente para mudar as coisas que não estejam funcionando bem. Você é um supremo
estrategista: constantemente avaliando ideias e conceitos disponíveis e comparando-os à sua
estratégia atual, para que você já tenha um plano pronto para qualquer eventualidade imaginável.
Você é uma pessoa que gasta muito do seu tempo dentro dos seus próprios pensamentos, e pode se
interessar pouco pelo que outras pessoas pensam ou sentem. A menos que você desenvolva seu lado
sentimental, você pode acabar tendo dificuldade em oferecer intimidade às pessoas num nível de
que elas necessitam. Igualmente, se você também não desenvolver seu lado mais prático você pode
acabar tendo uma tendência a ignorar detalhes que sejam necessários à implantação de suas ideias.
Seu interesse em lidar com o mundo está em tomar decisões, em expressar raciocínios e conclusões,
e em incluir tudo que você encontra dentro de um sistema compreensível e racional.
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Consequentemente, você expressa essas suas conclusões e julgamentos com rapidez. Você tem uma
intuição altamente desenvolvida e frequentemente se sente convencido de que está certo sobre as
coisas. Porém, a menos que você complemente sua visão intuitiva com uma capacidade de expressar
suas ideias, você pode acabar sendo mal compreendido com frequência. Em casos em que há esse
problema de compreensão, você tende a culpar a limitação das outras pessoas ao invés da sua
própria dificuldade em se expressar. Esta tendência pode fazer com que você dispense as ideias dos
outros com muita rapidez, tornando-se em geral uma pessoa arrogante e elitista.
Você é uma pessoa ambiciosa, autoconfiante, planejada, e de raciocínio de longo prazo. Muitas
pessoas como você optam por carreiras de engenharia ou de natureza científica, apesar de que
alguns encontram desafios suficientes no mundo dos negócios, dentro de áreas relacionadas a
organização e a planejamento estratégico da empresa. Você não gosta de bagunça e de ineficiência,
assim como de qualquer coisa ambígua ou incerta. Assim, você preza por transparência e eficiência, e
investe uma quantidade enorme de tempo e energia em consolidar suas ideias em padrões
estruturados.
Outras pessoas podem ter dificuldades em lhe compreender, achando que você é uma pessoa
distante e reservada. Na verdade você realmente não demonstra muito o seu afeto, e não costuma
oferecer às pessoas elogios ou críticas positivas o suficiente – ou pelo menos na quantidade que
essas pessoas necessitam ou desejam. Isso não significa que você não tenha um afeto real ou que
você não se importe com as outras pessoas, mas que você simplesmente não sente a necessidade
expressar essas coisas. Outras pessoas podem erroneamente achar que você seja uma pessoa
inflexível e que não tenha uma cabeça aberta para ideias diferentes das suas. Nada poderia estar
mais longe da verdade, pois você se compromete a sempre encontrar, de uma forma objetiva, a
melhor estratégia para implantar suas ideias. Assim, você está quase sempre aberto a ouvir sobre
uma maneira diferente de fazer as coisas.
Quando sob um bocado de estresse, você pode se tornar obsessivo com atividades repetitivas sem
sentido, como por exemplo, se preocupar ter bebido líquido demais. Você também pode tender a se
focar em detalhes que você normalmente não consideraria importantes para seu objetivo maior.
Você precisa se lembrar de tentar se expressar o suficiente para evitar que as pessoas tenham
dificuldades em lhe compreender. Na ausência de um desenvolvimento correto da sua capacidade de
comunicação, você pode se tornar uma pessoa “curta e grossa” para com as pessoas, e, por fim,
isolacionista.
Você tem uma capacidade tremenda de fazer grandes conquistas. Com a sua capacidade de
raciocínio você capta compreensões (insights) dentro de uma visão geral das coisas, e é motivado a
sintetizar seus conceitos na forma de sólidos planos de ação. É provável que você seja uma pessoa
altamente competente, e que não terá problema algum em atingir suas metas educacionais e
profissionais, tendo a capacidade de fazer grandes “saltos” nessas áreas. Num nível pessoal, se você
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praticar tolerância e se esforçar para comunicar suas ideias aos outros de uma maneira eficaz, você
terá em suas mãos tudo o que precisa para viver uma vida rica e gratificante.

O que significa sucesso para um INTJ?
Pessoas com o tipo de personalidade INTJ são sérias, analíticas e perfeccionistas. Eles olham para um
problema ou uma ideia a partir de perspectivas múltiplas e os analisam sistematicamente com uma
lógica objetiva, descartando coisas que acabam sendo problemáticas, e desenvolvendo a sua própria
compreensão de algo quando uma nova informação acaba sendo útil. Não há nenhum outro tipo de
personalidade que faz isso tão naturalmente como o INTJ. Eles são cientistas e matemáticos natos.
Ao dar-lhes uma ideia, eles são levados a entendê-lo tão completamente quanto possível. Eles
geralmente têm padrões muito elevados para a sua própria compreensão e suas realizações, e
geralmente só vão valorizar e considerar outras pessoas que demonstrem atender ou superar a
própria compreensão do INTJ sobre um determinado assunto. INTJs valorizam clareza e concisão, e
têm pouca estima por comportamentos e atitudes puramente sociais. “Sutilezas” sociais muitas vezes
parecem desnecessárias e talvez até falsas para o INTJ, que está sempre buscando melhorar a sua
compreensão substancial. INTJs valorizam altamente interações que são centradas na troca
significativa de ideias, mas geralmente desmerecem a importância de ser amigável ou agradável em
outros contextos sociais, e provavelmente sentem-se desconfortáveis com interações primariamente
emocionais, ao invés de lógicas. INTJs valorizam estrutura, ordem, conhecimento, competência e
lógica. Acima de tudo, eles valorizam suas próprias ideias e intuições sobre o mundo. A sensação de
sucesso para o INTJ depende principalmente do seu próprio nível de compreensão e realização, mas
também depende do nível de estrutura em sua vida, e sua capacidade de respeitar a inteligência e
competência daqueles que compartilham sua vida.
Permitindo que seus pontos fortes de ‘INTJ’ floresçam
Como um INTJ, você tem dons que são específicos para seu tipo de personalidade que não são forças
naturais para outros tipos. Ao reconhecer seus dons especiais e incentivar o seu crescimento e
desenvolvimento, você vai ver mais facilmente o seu lugar no mundo, e ser mais satisfeito com seu
papel. Quase todos os INTJs reconhecerão as seguintes características em si mesmas. Eles devem
abraçar e nutrir esses pontos fortes:
A mente do INTJ é naturalmente orientada para a análise sistemática de informações de muitas
perspectivas contextuais, e rejeitar ou reter informações a medida que eles percebam sua utilidade
ou validade. Eles provavelmente vão muito bem na escola, e em qualquer projeto que requer
pensamento analítico sério.
Eles são extremamente perspicazes, e veem coisas que não são óbvias para os outros. Essa habilidade
de ver padrões e significados no mundo pode ajudar o INTJ de muitas maneiras diferentes. Quando
tem uma meta ou contexto, um INTJ é capaz de gerar todos os tipos de possibilidades. Eles são
capazes de ver o problema de muitos ângulos diferentes, e chegar a uma solução que atenda às
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necessidades da situação atual. Eles não levam críticas pro lado pessoal, e estão abertos a mudar de
opinião quando mostrado uma ideia melhor ou uma melhor maneira de fazer algo.
Um INTJ tem uma atitude determinada e firme. Eles não tem medo de trabalho duro, e aplicam um
grande esforço a algo que eles estão interessados. Esta persistência irá ajudar o INTJ a alcançar
qualquer objetivo identificado. Normalmente inteligente e capaz de se concentrar e focar, o INTJ
consegue geralmente compreender ideias e conceitos difíceis. INTJs que têm um Pensamento
Extrovertido bem desenvolvido para complementar sua Intuição Introvertida dominante vão apreciar
estes dons especiais:
Eles podem discriminar bem entre as suas intuições e construir sistemas engenhosos para atingir as
metas identificadas, ou determinar um bom plano de ação para atender a uma necessidade
identificada. Desta forma, eles podem ser brilhantes cientistas, médicos, matemáticos, ou
estrategistas corporativos.
O seu profundo conhecimento, habilidades lógicas e persistência podem habilitá-los para fazer
descobertas ou a descobrir novas maneiras de olhar para alguma coisa. De tal forma, eles podem
desempenhar um serviço grande para a sociedade. Por exemplo, um INTJ é o tipo de personalidade
provável para descobrir o cura para o câncer.
O INTJ com um julgamento bem desenvolvido será capaz de captar e processar conceitos que estão
além do que sua inteligência natural parece ser capaz de lidar.
Com bastante experiência de vida, um INTJ pode se tornar uma poderosa força política.
Potenciais áreas problemáticas
Com qualquer ‘força’, existe uma ‘fraqueza’ associada. Sem “ruim”, não haveria “bom”. Sem “difícil”,
não haveria “fácil”. Nós valorizamos os nossos pontos fortes, mas muitas vezes maldizemos ou
ignoramos nossas fraquezas. Para crescer como pessoa e conseguir o que quer da vida, devemos não
só capitalizar sobre os nossos pontos fortes, mas também enfrentar os nossos pontos fracos e lidar
com eles. Isso significa olhar profundamente as potenciais áreas problemáticas de nosso tipo de
personalidade.
INTJs são pessoas raras e inteligentes e com muitos dons especiais. Você deve lembrar disso
enquanto lê alguns dos pontos mais negativos sobre as fraquezas do INTJ. Lembre-se que estas
fraquezas são naturais. Nós oferecemos esta informação para estabelecer mudanças positivas, ao
invés de críticas ferozes. Nós queremos que você cresça em todo o seu potencial, e seja a pessoa
mais feliz e mais bem sucedida que você pode se tornar.
A maioria das características mais fracas que são encontrados em INTJs são devidas à sua função
dominante (Intuição Introvertida) controlando a sua personalidade a ponto de que as outras forças
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nela existem meramente para servir aos propósitos da Intuição Introvertida. Em tais casos, um INTJ
pode mostrar algumas ou todas as seguintes fraquezas em graus variados:
Podem ser inconscientes (e às vezes indiferentes) ao modo como são vistos pelos outros
Podem rapidamente descartar a opinião de outros, sem realmente considerá-la
Podem aplicar o seu julgamento aos outros com mais frequência do que a si mesmos
Com sua capacidade de ver um problema de muitos lados, eles podem sempre culpar outros por
problemas em suas próprias vidas
Podem olhar para ideias externas e pessoas com o objetivo principal de encontrar falhas
Podem ter orgulho de sua capacidade de ser crítico e procurar defeitos nas pessoas e coisas
Podem ter expectativas irrealistas e/ou irracionais dos outros
Podem ser intolerantes com as fraquezas dos outros
Podem acreditar que estão sempre certos
Podem ser duramente ríspidos e sarcásticos em relação aos outros
Podem ter um temperamento forte e momentâneo
Podem guardar rancor, e têm dificuldade em perdoar
Podem ser insossos e inseguros sobre como agir em certas situações
Podem ter dificuldades em comunicar seus pensamentos e sentimentos para os outros
Podem ver tantas tangentes em todos os lugares que eles não podem manter o foco no principal ou
no objetivo maior
Explicação dos Problemas
A maioria dos problemas descritos acima são resultados da Intuição Introvertida tomando conta da
personalidade INTJ ao ponto de que todas as outras funções tornam-se escravos da Intuição
Introvertida. A personalidade saudável precisa ter um bom equilíbrio entre as suas funções
dominantes e auxiliares. Para um INTJ, a Intuição Introvertida dominante precisa ser bem apoiada
pela função auxiliar do Pensamento Extrovertido. Se o Pensamento Extrovertido só existe para apoiar
os desejos da Intuição Introvertida, então nenhuma das funções está sendo usada em seu potencial
total.
Intuição Introvertida é uma função da personalidade que reúne informações constantemente, e vê
tudo a partir de muitas perspectivas diferentes. Como o jogador dominante em uma personalidade,
ele tem o efeito de constantemente bombardear a psique com novas informações a considerar.
Intuição Introvertida é como uma espécie de ‘molde’ para compreensão que existe na mente. Assim
que algo é percebido, é fundido no ‘molde’ intuitivo existente. Se uma informação inteiramente nova
é percebida pelo Intuitivo Introvertido, essa pessoa deve redefinir o seu ‘molde’ completo de
referência. Assim, Intuitivos Introvertidos estão constantemente absorvendo informações sobre o
mundo que precisam ser processadas de uma maneira relativamente demorada, a fim de serem
entendidas. Isso representa um grande desafio para o INTJ. Não é incomum para um INTJ se sentir
sobrecarregado com todas as coisas que ele ou ela precisa considerar a fim de compreender uma
ideia ou situação.
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Quando a Intuição Introvertida domina o INTJ de tal forma que as outras funções não podem servir a
seus próprios fins, vemos o INTJ descartar informações que ele precisa considerar. Se a psique é
apresentada com informações que se parecem com algo que a Intuição Introvertida processou no
passado, ele usa o Pensamento Extrovertido para rapidamente rejeitar essa informação. A psique usa
o Pensamento Extrovertido para rejeitar as ideias, em vez de analisar as informações dentro de sua
estrutura intuitiva e, portanto, reduz a probabilidade de que a estrutura terá de ser reformulada e
redefinida.
Usar o Pensamento Extrovertido desta maneira serve à psique do INTJ de duas maneiras: 1) ele salvalhe a energia que teria de ser gasto para realmente considerar novas informações, e 2) protege o
mundo sagrado interior do INTJ. Em ambos os casos, não é o ideal. Isso faz com que o INTJ não
considere as informações que podem ser úteis ou essenciais no desenvolvimento de uma
compreensão real de um problema. E também, provavelmente, faz com que o INTJ pareça opinativo
demais ou esnobe para os outros.
O melhor uso do pensamento extrovertido para um INTJ seria usá-lo para avaliar informações
valiosas ao INTJ e pesá-los contra o mundo externo. Quando a personalidade INTJ utiliza pensamento
extrovertido para descartar a informação de entrada, ao invés de para julgar intuições internas, ela
está efetivamente trapaceando a si mesma. É como receber as respostas de um teste sem ter que
realmente compreender as perguntas. É mais fácil obter a resposta imediatamente, ao invés de ter
que entender tudo. Para o INTJ,
que tem uma quantidade enorme de informações e que precisa “estudar”, é muito tentador tomar
atalhos. A maioria dos INTJs vai fazer isso até certo ponto. Os verdadeiros problemas ocorrem
quando uma personalidade INTJ tornou-se tão desequilibrada que seu dono é extremamente auto
importante e raramente considera as opiniões ou ideias de outras pessoas.
Soluções
Para crescer como pessoa, o INTJ precisa se concentrar em aplicar o seu julgamento para as coisas só
depois de terem passado por sua intuição. Em outras palavras, o INTJ precisa conscientemente tentar
não usar o seu julgamento para descartar ideias prematuramente. Em vez disso, eles devem utilizar
seu julgamento contra suas próprias ideias. Não se pode efetivamente julgar algo que eles não
entendem. O INTJ precisa passar as coisas inteiramente por sua intuição, a fim de compreendê-las.
Pode ser necessário dar à sua intuição o tempo suficiente para trabalhar com as novas informações
para que se possa reconstruir seu ‘molde’ global de entendimento. INTJs precisam se concentrar em
usar o seu julgamento para não descartar ideias, mas sim para apoiar o seu ‘molde’ intuitivo.
Um INTJ que está preocupado com o crescimento pessoal vai prestar muita atenção ao sujeito de
seus julgamentos, e sua motivação para fazer julgamentos. Eles estão julgando algo externo a eles
mesmos, ou eles estão julgando algo que eles vasculharam a sua intuição? A motivação para julgar
alguma coisa serve para ser capaz de compreender a sua utilidade no mundo, ou para rejeitá-la?
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Muitas vezes, um INTJ vai julgar algo sem entender adequadamente, e com a intenção de descartá-la.
Procure primeiro compreender, depois julgar.
Vivendo felizes em nosso mundo como um INTJ
Alguns INTJs têm dificuldade de se encaixarem em nossa sociedade. Seus problemas são geralmente
associados a não saberem (ou não ligarem) como os outros os veem, a ter expectativas irracionais
para o comportamento dos outros, e a não esforçarem-se para atender às necessidades emocionais
dos outros. Esses problemas decorrem fundamentalmente do hábito comum do INTJ de usar o
Pensamento Extrovertido para encontrar falhas no exterior, ao invés de no interior, e, portanto,
diminuir a importância do mundo externo, e aumentar a importância do próprio mundo interno do
INTJ. INTJs que reconhecem que seu conhecimento e compreensão (e, portanto, felicidade geral e
sensação de sucesso) podem ser enriquecidos com a sinergia de conhecimentos de outras pessoas e
compreensão vão descobrir que eles podem ser comprometidos com os seus ricos mundos internos e
ainda ter relações satisfatórias com os outros. Para conseguir isso, o INTJ precisa reconhecer a
importância da extroversão, e desenvolver a sua mais alta função extrovertida, o Pensamento
Extrovertido.
Um INTJ que utiliza pensamento extrovertido para encontrar a falha externa em vez de internamente
pode tornar-se tão fortemente opinativo que eles formam expectativas rígidas e irracionais para
outros. Seus julgamentos hiper vigilantes sobre a racionalidade e competência dos outros pode ser
uma maneira muito eficaz de se manter a uma distância emocional das pessoas. Isto irá preservar a
santidade do mundo interior de ideias do INTJ, mas vai reduzir uma série de informações externas,
impedir o desenvolvimento de seu caráter social, e estagnar o desenvolvimento de um ‘molde’
estrutural de compreensão rico do INTJ. Em casos extremos, o INTJ pode se encontrar bastante
solitário.
Mais comumente, problemas interpessoais de um INTJ ocorrerão quando eles expressam o seu
descontentamento para as pessoas próximas a eles em termos muito ríspidos e dolorosos. Todo
mundo precisa de distância emocional em um momento ou outro, e o INTJ quer mais do que a
maioria dos tipos. Talvez seja por isso que INTJs são famosos por seu sarcasmo cortante. O mundo
interno de um INTJ é extremamente importante para eles. Eles podem estar protegendo seu mundo
interno, usando o sarcasmo para manter os outros a uma distância emocional, ou podem ser
sarcástico com os outros porque acreditam que eles têm o entendimento mais evoluído e lógico do
assunto em questão, e tentar cortar as informações externas falsas que eles estão recebendo. Esta é
uma distinção importante de reconhecer. Um INTJ que está buscando um refúgio emocional pode
encontrar formas de se estar só que não necessitam ferir sentimentos e prejudicar relacionamentos.
Quando a distância for necessária, o INTJ deve apenas “sair”. Se uma explicação é necessária, um INTJ
deve usar o seu pensamento extrovertido para explicar a sua necessidade de forma racional e
objetiva, ao invés de usar pensamento extrovertido para insultar a outra pessoa e, portanto, faze- las
sair.
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Sugestões específicas:
Tome cuidado para ouvir a ideia de alguém totalmente antes de julgá-lo. Faça perguntas se
necessário. Faça o que for preciso para se certificar de que você entendeu a ideia. Tente não começar
a julgar qualquer coisa sobre a ideia até que você tenha entendido totalmente.
Antes de começar a falar com outra pessoa, pare por um momento e olhe para essa pessoa. Entenda
a atitude dessa pessoa e seus sentimentos naquele momento. Esteja ciente da pessoa com quem
você está falando.
Se você ficar chateado, se afaste imediatamente. NÃO expresse raiva. Quando você fica com raiva,
você perde. Depois de ter se acalmado, peça desculpas por ter saído e continue com o que estavam
fazendo.
Tente identificar o tipo de personalidade de todos que você encontra com frequência em sua vida.
Lembre-se de que pessoas com a preferência de Sensores precisam ser comunicadas de maneira
direta e concisa. Fale claramente e simplesmente com Sensores, dando respostas de “sim” ou “não”.
Tente estar em bons termos com todas as pessoas, mesmo aquelas que você considera abaixo de
você. Tente entender que todo mundo tem algo a oferecer.
Quando você fizer julgamentos ou decisões, tente estar ciente de sua motivação para fazer o
julgamento. Você está mais interessado em encontrar falhas no exterior, ou na melhoria do seu
próprio entendimento? Procure primeiro compreender, e depois julgar.
Dez regras para seguir para alcançar o sucesso INTJ
Alimente seus pontos fortes! Faça coisas que permitam que sua genial intuição e habilidades lógicas
floresçam. Explore os mundos fascinantes da ciência, matemática, direito e medicina. Dê a sua mente
uma aplicação às suas excepcionais habilidades analíticas, e as veja crescer.
Encare suas fraquezas! Procure os seus pontos fracos pelo que são, e procure superá-los.
Especialmente, se esforce para usar o seu julgamento contra suas ideias e intuições internas, e não
como um meio de ignorar as ideias de outras pessoas.
Converse com seus pensamentos. Você precisa passar por suas intuições, a fim de colocá-los em
perspectiva. Dê-se tempo para fazer isso, e tirar proveito de discutir ideias com outras pessoas. Você
descobrirá que externar suas intuições internas é um exercício valioso. Se você não tem alguém com
quem discutir suas ideias, tente expressar suas ideias claramente por escrito.
Considere tudo. Não descarte ideias prematuramente porque você não respeita a pessoa gerando as
ideias, ou porque você acha que já sabe tudo. Afinal, todo mundo tem algo a oferecer, e ninguém
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sabe tudo. Steven Covey diz muito bem quando ele diz: “Procure primeiro compreender e depois ser
compreendido”.
Quando você fica com raiva, você perde. Sua paixão e intensidade são trunfos importantes, mas pode
ser muito prejudicial se você se permitir cair na “armadilha da raiva”. Lembre-se de que a raiva é
destrutiva para os seus relacionamentos pessoais. Trabalhe com sua raiva antes de imprimi-la sobre
os outros, ou você provavelmente vai se sentir sozinho. Desentendimentos e desilusões só podem ser
manuseados eficientemente de forma não pessoal e desapaixonada.
Respeite a sua necessidade de compatibilidade intelectual. Não espere ser uma pessoa “melosa” ou
“calorosa”. Perceba que suas conexões mais ardentes com os outros vão começar com a cabeça, ao
invés do coração. Esteja ciente das necessidades emocionais dos outros, e expresse o seu verdadeiro
amor e respeito por eles em termos que são reais para você. Seja você mesmo.
Seja responsável por si mesmo. Não culpe as outras pessoas pelos problemas em sua vida. Busque
soluções internamente.
Ninguém tem mais controle sobre sua vida do que você.
Seja humilde. Julgue a si mesmo, pelo menos, tão duramente quanto você julga os outros.
Assuma o melhor. Não desgaste os outros e si mesmo por se fixar no lado escuro de tudo. Assim
como existe uma carga positiva para cada carga negativa, há um lado de luz para cada lado escuro.
Lembre-se que situações positivas são criadas por atitudes positivas. Espere o melhor, e o melhor virá
à tona.
Não se isole! Reconheça o valor que o mundo externo representa para você, e interaja com ela no
estilo que é natural para você.
Junte-se a clubes e listas de e-mail na internet que contenham debates profundos de temas que você
está interessado. Busque e promova amizades com outros de similar competência e capacidade de
compreensão. Seja extrovertido em seu próprio estilo.
Fonte: personalitypage.com
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