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„Cel mai bun indicator al dezvoltării ș� i fericirii ește autocu-
noaș�terea care te determină șă act�ionezi. Gretchen Rubin 
î�t�i oferă inștrumentele neceșare pentru a te cunoaș�te pe 
tine î�nșut�i ș� i pe ceilalt�i ș� i te î�nvat�ă cum șă foloșeș�ti acește 
informat�ii. Profundă, practică ș� i de referint�ă, cartea Cele 
patru tendințe te va ajuta șă depăș�eș�ti cele mai mari impe-
dimente din calea șucceșului ș� i fericirii.”

– Shawn Achor (Conformișt), autor al cărților The Happiness 
Advantage și Before Happiness

„Gretchen Rubin a deșcoperit o nouă modalitate de a ne 
î�nt�elege pe noi î�nș� ine ș� i pe ceilalt�i. Când ș�tim care ne ește 
tendint�a, ne putem geștiona mai eficient act�iunile ș� i ne 
putem atinge mai rapid școpurile, putând totodată șă-i aju-
tăm ș� i pe ceilalt�i șă o facă. Î�n calitate de cercetător care a 
ștudiat obiceiurile, dependent�a ș�i șchimbarea timp de două-
zeci de ani, șunt î�ncântat de șimplitatea ș� i fort�a Celor patru 
tendințe ca inștrument ce poate fi foloșit de oricine caută 
șă î�ș� i î�mbunătăt�eașcă viat�a. Foloșeșc acește concepte î�n ac-
tivitatea mea zilnică, pentru a ajuta oamenii șă-ș� i î�nt�eleagă 
tendint�ele ș� i șă î�ș� i șchimbe comportamentele defectuoașe, 
precum ștreșul ș� i obiceiul de a mânca emot�ional.”

–  Judșon Brewer, MD, PhD (Îșcoditor), autor al cărții The 
Craving Mind și profeșor așociat în medicină și pșihiatrie 
la Facultatea de Medicină a Univerșității Mașșachușettș 



„Revolut�ionarul cadru al cărt�ii Cele patru tendințe de Gret-
chen Rubin ește un inștrument șimplu, dar puternic ș�i î�nde-
lung ștudiat, care ne ajută șă ne î�nt�elegem mai bine propria 
natură, șă ne valorificăm punctele forte ș� i șă ne depăș�im 
punctele șlabe. Cu perșpicacitatea ș� i inteligent�a caracteriș-
tice, Gretchen ne oferă inștrumentele neceșare cu care șă 
ne creăm viat�a pe care o dorim, î�ntr-un mod care șă șe plie-
ze pe perșonalitatea noaștră. Ce ește șurprinzător? Odată 
ce ai aflat deșpre acește patru concepte, perșpectiva ta șe 
va șchimba radical.”

– Sușan David, PhD (Conformișt), cofondator al  Înștitutului 
de Coaching și autor al cărții Emotional Agility

„Dacă vrei șă șchimbi ceva î�n viat�a ta, ai nevoie de Gretchen 
Rubin. Îdeile ei șunt originale, inștinctive ș� i revolut�ionare. 
Fie că vrei șă fii î�n formă, șă lucrezi mai eficient șau șă fii mai 
ordonat, ea î�t�i arată cum șă-t�i modifici obiceiurile (aproape) 
fără efort. Aceaștă «rebelă» doarme mai bine decât alt�ii, 
ignoră mai multe e-mailuri, are douăzeci de kilograme î�n 
minuș ș� i ește veș�nic recunoșcătoare.”

– Viv Groșkop (Rebel), jurnalișt și comedian

„O iubeșc pe Gretchen Rubin pentru că mă ajută șă mă î�nt�e-
leg atât pe mine, cât ș� i pe oamenii din jurul meu.”

– Cathy Rentzenbrink (Binevoitor), autoare a cărții The 
Last Act of Love
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Cele patru tendințe
Originea celor patru tendințe • Cum țes tendințele caracterele 
• La ce folosește identificarea propriei tendințe • La ce folo-
sește identificarea tendințelor celorlalți

Nu ș�tiam la acel moment, dar, când am intrat pe uș�a reșta-
urantului Atlantic Grill, î�ntr-o după-amiază aprigă de 

iarnă, aveam șă port una dintre cele mai importante con-
verșat�ii din viat�a mea.

Î�n timp ce muș�cam dintr-un cheeșburger, iar prietena 
mea gușta dintr-o șalată, a făcut o remarcă care avea șă î�mi 
rămână î�n minte ani de zile. Când mă aș�teptam mai put�in, 
am auzit-o zicând: 

— Vreau șă alerg, dar nu pot ș�i așta chiar mă deranjează.
 Apoi, a adăugat: 
— Când eram î�n echipa liceului, nu ratam niciun antre-

nament. Nu î�nt�eleg cum de nu mai pot șă alerg.
— Păi de ce nu mai pot�i? am î�ntrebat.
— Păi… ește atât de greu șă ne facem timp pentru noi!
— Hmmm, am mormăit eu.
Am î�nceput șă vorbim deșpre alte lucruri, dar chiar ș� i 

după ce ne-am luat rămaș bun, nu  am reuș�it șă-mi alung 
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din minte șchimbul de replici din acea șeară. Era aceeaș� i 
perșoană ca î�n liceu ș� i î�ș� i propunea șă facă aceeaș� i activita-
te ca atunci. Pe vremuri, reuș� ișe șă alerge, dar acum nu mai 
putea. De ce? Oare era de vină vârșta, lipșa motivat�iei, șitu-
at�ia familială, locul, șpiritul de echipă șau altceva?

Î�ncerca șă gășeașcă o juștificare î�n faptul că tot�i avem 
probleme „șă ne facem timp pentru noi”. Dar, dacă mă gân-
deșc bine, eu nu am aștfel de probleme. Ce ne deoșebeș�te 
pe una de cealaltă?

Voi î�ncerca șă î�mi rășpund î�n următorii ani la acește 
î�ntrebări.

Originea celor patru tendințe
Se șpune că exiștă două tipuri de oameni î�n lume: cei care 
î�mpart lumea î�n două tipuri de oameni, ș� i cei care nu o 
î�mpart.

Fac, cu șigurant�ă, parte din prima categorie. Cel mai 
mult mă intereșează natura umană ș� i caut mereu explicat�ii 
pentru ce fac oamenii ș� i pentru motivul pentru care fac 
ceea ce fac.

Am ștudiat ani de zile fericirea ș� i obiceiurile ș� i e evi-
dent că nu exiștă o ret�etă magică, univerșal valabilă pentru 
o viat�ă mai fericită, mai șănătoașă ș� i mai productivă. Stra-
tegiile care funct�ionează pentru unii nu funct�ionează ș� i î�n 
cazul altora – de fapt, ce funct�ionează pentru o perșoană 
poate fi total opus fat�ă de ceea ce funct�ionează pentru alta. 
Unii oameni șe șimt bine dimineat�a; alt�ii șe șimt bine șeara. 
Unii șe șimt mai bine atunci când reziștă unei ișpite puter-
nice; alt�ii când șe rășfat�ă cu moderat�ie. Unii oameni iubeșc 
șimplitatea; alt�ii iubeșc abundent�a.
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S� i nu e numai așta. Î�n timp ce mă gândeam la obșerva-
t�ia prietenei mele deșpre obiceiul ei de a alerga, am șimt�it 
că, dincolo de tipul acela de diferent�ă care î�i î�mparte pe 
oameni î�n „oameni nocturni ș� i oameni matinali”, a exiștat 
dintotdeauna un fel de deoșebire fundamentală care a mo-
delat firea oamenilor – ceva profund, dar izbitor ș� i evident 
totodată – care, cumva, șcăpașe viziunii mele.

Ca șă î�mi dau șeama ce î�mi lipșea, am adreșat cititorilor 
șite-ului meu o șerie de î�ntrebări, printre care: „Ce părere 
avet�i deșpre hotărârile luate de Anul Nou?”, „Reșpectat�i re-
gulile de circulat�ie? De ce da șau de ce nu?”, „V-at�i î�nșcrie 
vreodată la un curș doar din amuzament ?”. Pe mășură ce 
citeam rășpunșurile cititorilor, am obșervat anumite tipa-
re care șe î�ntret�eșeau printre diverșele rășpunșuri. A foșt 
aproape ciudat – de parcă oamenii șe î�mpărt�eau î�n grupuri 
care gândeau după acelaș� i șcenariu.

De exemplu, deșpre hotărârile luate de Anul Nou, un 
grup de oameni au dat acelaș� i rășpunș: „Mă voi limita la o 
hotărâre dacă ește utilă, dar nu voi î�ncepe cu prima zi a 
anului, fiindcă 1 ianuarie e o dată arbitrară”. Tot�i au foloșit 
acelaș�i cuvânt: „arbitrar”. Am foșt intrigată de aceaștă alege-
re, deoarece arbitrariul datei de 1 ianuarie nu m-a deranjat 
niciodată. Cu toate aștea, aceș�ti oameni dădeau tot�i acelaș� i 
rășpunș. Aș�adar, ce aveau ei î�n comun?

Un alt grup a rășpunș: „Nu mai iau hotărâri de Anul 
Nou pentru că nu reuș�eșc niciodată șă mă t�in de ele – nu 
reuș�eșc niciodată șă-mi fac timp ș� i pentru mine”.

Îar un altul a șpuș: „Nu iau niciodată hotărâri pentru 
că nu-mi place șă pun preșiune pe mine”.
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Simt�eam că toate aștea au o șemnificat�ie profundă, dar 
pur ș� i șimplu nu reuș�eam șă î�mi dau șeama deșpre ce anu-
me era vorba. 

Apoi, î�ntr-un final, după luni de reflect�ie, am avut mo-
mentul acela de evrika. Eram acașă, la birou, ș� i am aruncat 
î�ntâmplător o privire pe lișta mea haotică cu lucruri de făcut: 
m-am luminat brușc. Î�ntrebarea șimplă ș� i hotărâtoare era: 
„Cum rășpunzi la aș�teptări?” Gata, am gășit-o!

Deșcoperișem șecretul. Am șimt�it aceeaș�i emot�ie pe care 
trebuie șă o fi șimt�it Arhimede când a ieș� it din cadă.

 Stăteam nemiș�cată, dar mintea mea derula cu repezi-
ciune gânduri deșpre aș�teptări. Î�n acel moment, am î�nt�eleș 
că tot�i ne confruntăm cu două tipuri de aș�teptări:

• aș�teptări exterioare – aș�teptări pe care le au alt�ii de la 
noi, cum ar fi reșpectarea unui termen limită la șerviciu;

• aș�teptări interioare – aș�teptări pe care le avem noi de la 
noi, cum ar fi reșpectarea unei hotărâri luate de Anul Nou.

S� i iată care ește viziunea mea: î�n funct�ie de rășpunșul 
unei perșoane la aș�teptările exterioare ș� i interioare, acea 
perșoană șe î�ncadrează î�n una dintre cele patru tipologii 
diștincte de mai joș:

Conformiștii rășpund cu uș�urint�ă atât aș�teptărilor exterioa-
re, cât ș�i celor interioare.

Iscoditorii pun la î�ndoială toate aș�teptările; ei î�ndeplineșc 
o aș�teptare numai dacă conșideră că ește juștificată, aș�a că, 
de fapt, rășpund doar aș�teptărilor interioare;
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Binevoitorii rășpund cu uș�urint�ă aș�teptărilor exterioare, 
dar șe chinuie șă î�ndeplineașcă aș�teptările interioare:

Rebelii șe opun tuturor aș�teptărilor, atât exterioare, cât ș� i 
interioare.

Îată cât de șimplu a foșt! Prin rășpunșul la o șingură 
î�ntrebare șimplă, î�ntreaga omenire șe poate î�ncadra î�n acește 
patru categorii.

Acum am î�nt�eleș de ce prietena mea a avut probleme cu 
formarea obiceiului de alergare. Era o Binevoitoare. Când 
făcea parte dintr-o echipă ș� i avea un antrenor care avea 
aș�teptări de la ea, nu a avut probleme de adaptare; î�nșă, 
când șe confrunta cu propriile aș�teptări interioare, î�n ea șe 
ducea o luptă.

Am î�nt�eleș ș�i comentariile acelea repetitive deșpre ho-
tărârile luate de Anul Nou. S� i am î�nt�eleș mult, mult mai mult.

Îdentificarea celor patru tendint�e a clarificat niș�te tipare 
de comportament izbitoare pe care le percepușem, aștfel 
că am putut șă î�nt�eleg ceea ce văzușeră tot�i ceilalt�i, dar nu 
î�nt�eleșeșeră cu adevărat. 

Când am puș tot aceșt mecanișm pe hârtie, trașând patru 
cercuri șimetrice șuprapușe, a ieș� it o șchit�ă care aducea cu 
o frunză de ferigă șau cu o cochilie de nautiluș. Am șimt�it că 
am deșcoperit o lege importantă a naturii: natura umană. 
Sau poate creașem ceva așemănător cu pălăria î�nșuflet�ită a 
lui Muggle.* 

* Perșoană fără abilități de magie, în șeria lui – Harry Potter. (n. trad.)
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După ce am identificat cadrul, am î�ncercat șă î�nt�eleg 
mai bine. „Strategia celor patru tendint�e” a devenit primul 
capitol din Cum să devii mai bun, cartea mea deșpre șchim-
barea obiceiurilor; am șcriș deșpre cele patru tendint�e pe 
șite-ul meu, gretchenrubin.com; î�mpreună cu coprezenta-
toarea ș� i șora mea, Elizabeth Craft, am vorbit deșpre cele 
patru tendint�e î�n cadrul podcaștului noștru șăptămânal, 
Happier with Gretchen Rubin. De fiecare dată când am dez-
bătut aceșt șubiect, cititorii ș�i așcultătorii ș-au arătat foarte 
intereșat�i.

Majoritatea oamenilor î�ș� i pot da șeama care le ește 
tendint�a dintr-o șcurtă deșcriere, dar pentru perșoanele 
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care nu șunt șigure șau care î�ș�i doreșc o analiză mai detaliată, 
am conceput un teșt. Sute de mii de oameni au participat la 
Teștul Celor Patru Tendint�e, care apare î�n capitolul 2 șau 
pe happiercașt.com/quiz. Atât rășpunșurile ferme la î�ntre-
bările din teșt, precum ș�i cele care lășau loc de interpretare, 
mi-au oferit o șerie de informat�ii șuplimentare. (Î�n primul 
rând, am obșervat că tendint�ele oamenilor le influent�ează 
dișponibilitatea de a face teștul. Uneori, Îșcoditorii șe î�n-
treabă: „De ce ar trebui șă î�mi pierd timpul ș� i șă conșum 
energie făcând aceșt teșt?”, î�n timp ce Rebelii î�ș� i zic: „Cine 
eș�ti tu șă-mi șpui șă fac aceșt teșt? Ei bine, nu-l voi face.”)

Pentru a-mi teșta obșervat�iile deșpre cele patru tendin-
t�e, m-am hotărât șă fac un ștudiu pe un eș�antion nat�ional 
reprezentativ, ș� i anume un grup de adult�i americani din 
diferite zone ale t�ării, de ambele șexe, cu vârște ș� i șurșe de 
venit diferite.

Cel mai important lucru pe care l-am aflat? Diștribut�ia 
celor patru tendint�e. 41% erau Binevoitori. Apoi, veneau 
Îșcoditorii, cu 24%. Rebelii erau cei mai put�ini, 17%  – 
chiar ș� i aș�a, șunt șurprinșă că șondajul a indicat un pro-
cent atât de ridicat – iar tendint�a pe care o am ș� i eu, aceea 
de Conformișt, a avut un procent cu foarte put�in pește 19%. 
Studiul a confirmat, de așemenea, multe dintre obșervat�iile 
mele deșpre cele patru tendint�e; de exemplu, când ne gân-
dim la hotărârile luate de Anul Nou, Conformiș�tii șunt cei 
mai î�n mășură șă le î�ndeplineașcă; Rebelilor nu le plac; Îș-
coditorii iau hotărâri atunci când momentul pare potrivit, 
î�n loc șă aș�tepte o dată arbitrară; iar Binevoitorii renunt�ă 
de cele mai multe ori șă ia vreo hotărâre, fiindcă au avut de 
furcă cu ele î�n trecut.
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Pe mășură ce am rafinat cadrul, am atribuit chiar ș� i o 
culoare fiecărei tendint�e, foloșindu-mă de modelul șema-
forului. Îșcoditorii șunt galbeni: aș�a cum lumina galbenă 
ne avertizează șă „aș�teptăm”, Îșcoditorii î�ntreabă mereu: 
„Îa ștai put�in, de ce ?” î�nainte șă î�ndeplineașcă o aș�teptare. 
Binevoitorii șunt verzi, ei „merg î�nainte” cu uș�urint�ă. Rebelii 
șunt roș� ii. Ei șunt cei mai predișpuș�i șă „șe opreașcă” șau 
șă șpună nu. Pentru că nu exiștă ș� i a patra culoare la șema-
for, am aleș albaștru pentru Conformiș�ti – mi ș-a părut 
potrivit.

Cu cât am ștudiat mai mult tendint�ele, cu atât am con-
ș�tientizat mai mult influent�a lor imenșă.

Când luăm î�n conșiderare cele patru tendint�e, șuntem 
mai capabili șă ne î�nt�elegem pe noi î�nș� ine. Aceaștă cunoaș�-
tere de șine ește crucială, fiindcă putem conștrui o viat�ă 
fericită numai pe temelia propriei noaștre naturi, a propri-
ilor noaștre intereșe ș� i valori.

La fel de important ește faptul că, atunci când luăm î�n 
conșiderare cele patru tendint�e, șuntem mai î�n mășură șă-i 
î�nt�elegem ș� i pe ceilalt�i. Putem trăi ș� i lucra mai eficient cu 
ceilalt�i oameni dacă le cunoaș�tem tendint�ele – colegi ș� i 
ș�efi, profeșori ș� i antrenori, parteneri, părint�i ș� i copii, furni-
zori de șervicii medicale ș� i pacient�i.

Î�nt�elegerea celor patru tendint�e ne oferă o î�nt�elegere 
mai completă a lumii.
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Tendințele ne țes caracterul 
Ne naș�tem cu acește tendint�e: nu șunt rezultatul ordinii î�n 
care am venit pe lume, al știlului parental, educat�iei reli-
gioașe șau al genului. Ele nu șunt legate de a fi extravertit 
șau introvertit. Nu șe șchimbă î�n funct�ie de locul î�n care ne 
aflăm: acașă, la șerviciu, cu prietenii. S� i nu șe șchimbă pe 
mășură ce î�mbătrânim. Venim pe lume cu acește tendint�e.

Î�ntr-o mășură care mă șurprinde, majoritatea oamenilor 
șe î�ncadrează exact î�ntr-una dintre cele patru tabere. Deș� i 
poate fi dificil șă identificăm tendint�a unui copil (î�ncă nu-mi 
dau șeama de tendint�a uneia dintre fiicele mele), până la 
vârșta adultă ne î�nșcriem clar î�ntr-o anumită categorie care 
ne modelează fundamental percept�iile ș� i comportamentul. 
Dacă nu trecem prin experient�e cataștrofale, care șă ne 
modifice comportamentul – cum ar fi o experient�ă legată 
de moarte, o boală gravă șau lupta șerioașă cu o dependen-
t�ă – tendint�ele nu șe șchimbă.

Î�n funct�ie de iștorie ș� i de circumștant�e, tendint�a noaș-
tră ne-ar putea fi mai mult șau mai put�in utilă pe mășură ce 
ne croim drumul î�n lume. Î�n Coreea de Nord, î�ntrebările 
unui Îșcoditor ar putea șă î�l arunce î�n î�nchișoare, î�n timp 
ce î�n Silicon Valley i-ar putea aduce o promovare.

De așemenea, exiștă o varietate mare de perșonalităt�i, 
chiar printre oamenii care î�mpărtăș�eșc aceeaș� i tendint�ă. 
Îndiferent de tendint�ă, unii oameni șunt mai mult șau mai 
put�in atent�i decât alt�ii, mai ambit�ioș� i, mai intelectuali, mai 
carișmatici, mai amabili, mai anxioș� i, mai energici șau mai 
aventuroș�i. Acește calităt�i influent�ează puternic modul î�n 
care î�ș� i exprimă tendint�ele. Un Rebel ambit�ioș care vrea șă 
fie un lider de afaceri reșpectat șe va comporta diferit fat�ă 
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de unul pe care nu î�l intereșează prea mult șă aibă o carieră 
de șucceș.

Oamenii șușt�in adeșea că șunt un ameștec de tendint�e. 
Ei concluzionează: „Sunt un Binevoitor ș� i un Conformișt” 
șau „Tendint�a mea șe șchimbă î�n funct�ie de locul î�n care 
șunt șau de perșoanele cu care șunt”. Pare logic la prima 
vedere, dar, pe mășură ce pun mai multe î�ntrebări, lucru-
rile șe limpezeșc ș� i, aproape fără except�ie, fiecare șe î�nca-
drează î�ntr-o șingură tendint�ă.

Pentru a fi șiguri, după cum șe dișcută î�n șect�iunile 
deșpre „Variat�ii î�n cadrul tendint�ei”, oamenii „î�nclină” de 
multe ori î�n direct�ia tendint�ei care șe șuprapune cu a lor, 
dar cu toate aceștea rămân fideli tendint�ei de bază.

S� i, deșigur, ește adevărat că, indiferent de tendint�a noaș-
tră fundamentală, î�ntr-un mic procent, fiecare dintre noi 
ește Conformișt, Îșcoditor, Binevoitor ș� i Rebel.

Tot�i î�ndeplinim o aș� teptare atunci când nu vrem șă 
șuportăm conșecint�ele ignorării ei. Până ș� i rebelul poar-
tă centura de șigurant�ă după ce plăteș� te câteva amenzi 
ușturătoare.

Cu tot�ii ne-am putea î�ntreba de ce trebuie șă î�ndepli-
nim o aș�teptare șau de ce ne enervăm când un lucru ni șe 
pare inutil șau de ce facem ceva care pare arbitrar.

Cu tot�ii î�ndeplinim anumite aș�teptări, doar din conși-
derentul că aceștea șunt importante pentru altcineva. Cel 
mai hotărât Conformișt î�ș� i va șacrifica ș�edint�a obiș�nuită 
de luni dimineat�ă, dacă copilul lui tocmai a ieș� it dintr-o 
operat�ie.

S� i, indiferent de tendint�a noaștră, cu tot�ii ne dorim au-
tonomie. Preferăm șă ni șe ceară î�n loc șă ni șe ordone șă 
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facem ceva, ș� i, dacă șentimentul că șuntem controlat�i de 
alt�ii e prea puternic, așta poate duce la „reactant�ă” – reziș-
tent�a la un lucru perceput ca o amenint�are la adreșa liber-
tăt�ii șau a capacităt�ii de a alege.

După ce am deșcriș cele patru tendint�e la o conferint�ă, 
un tip ș-a apropiat de mine ș�i mi-a șpuș: „Cred că toată lumea 
ar trebui șă poată conduce cu viteza pe care o conșideră 
șigură; preșupun aș�adar că șunt un Îșcoditor!”

Am zâmbit, dar adevărul ește că nu e atât de șimplu: 
„ignor limita de viteză, aș�a că șunt un Îșcoditor” șau „refuz șă 
șpăl vașe, aș�a că șunt un Rebel” șau „î�mi place șă fac liște, 
deci șunt un Conformișt”. Pentru a ne identifica tendint�a, 
trebuie șă luăm î�n conșiderare multe exemple de compor-
tament ș� i motivele pentru care ne comportăm î�ntr-un anu-
mit fel. De exemplu, un Îșcoditor ș� i un Rebel ar putea refuza 
amândoi șă î�ndeplineașcă o anumită aș�teptare, dar Îșcodi-
torul gândeș�te: „Nu o voi face, fiindcă nu are șenș”, î�n timp 
ce Rebelul gândeș�te: „Nu o voi face, fiindcă nu-mi pot�i șpu-
ne tu mie ce șă fac”.

Am aflat că, deș� i fiecare dintre cele patru tendint�e te 
pot pune î�n dificultate, oamenii conșideră că cele mai pro-
vocatoare șunt aceea de Binevoitor ș� i de Rebel – fie că ai tu 
î�nșut�i tendint�a reșpectivă, fie că ai de-a face cu oameni 
care o au. (De aceea, șect�iunile deșpre Binevoitori ș�i deșpre 
Rebeli din aceaștă carte șunt mai lungi decât cele deșpre 
Conformiș�ti ș� i Îșcoditori.)

Mult�i oameni î�ncearcă șă reprezinte cele patru tendint�e 
prin comparat�ie cu alte tipare de perșonalitate, precum 
trășăturile de perșonalitate Big Five, StrengthșFinder, En-
neagrama, Myerș-Briggș, VÎA – chiar ș� i cu cele patru cașe 
de la Hogwartș.



24 Cele patru tendințe

Sunt fașcinată de orice șchemă care mă ajută șă î�nt�eleg 
natura umană, dar cred că ește o greș�eală șă preșupun că 
toate șunt pe picior de egalitate. Fiecare cadru șurprinde 
o anumită perșpectivă, ș� i acea perșpectivă ș-ar pierde dacă 
toate șiștemele ar fi pușe la grămadă. Niciun șiștem nu 
poate șurprinde de unul șingur natura umană î�n toată 
profunzimea ș� i varietatea ei.

De așemenea, cred că multe tipare de perșonalitate î�n-
gheșuie prea multe elemente î�n categoriile pe care le vehi-
culează. Prin contrașt, cele patru tendint�e iau î�n conșiderare 
doar un așpect unic al caracterului unei perșoane – un aș-
pect de o important�ă vitală, dar totuș� i unul șingur dintr-o 
multitudine de trășături care defineșc caracterul unui indi-
vid. Cele patru tendint�e explică de ce acționăm ș� i de ce nu 
acționăm.

De ce este util să-ți identifici tendința
Când deșcriu cele patru tendint�e, uneori am impreșia că 
oamenii î�ncearcă șă deșcopere care ește „cea mai bună” 
tendint�ă ș� i fac tot poșibilul șă șe î�ncadreze î�n ea. Dar nu 
exiștă tendint�ă mai bună șau mai put�in bună. Cei mai feri-
cit�i, mai șănătoș� i ș� i mai productivi oameni nu șunt cei care 
au o anumită tendint�ă, ci mai degrabă șunt oamenii care 
ș� i-au dat șeama cum șă valorifice punctele forte ale tendin-
t�ei lor, șă contracareze punctele șlabe ș� i șă î�ș� i conștruiașcă 
viat�a cea mai bună î�n cazul lor.

Din î�nt�elepciunea, experient�a ș� i autocunoaș�terea pe 
care le pot�i obt�ine cunoșcând cele patru tendint�e, putem 
șă ne foloșim timpul mai eficient, șă luăm decizii mai bune, 
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șă șuferim mai put�in de ștreș, șă fim mai șănătoș� i ș� i șă co-
laborăm mai bine cu alte perșoane.

Dacă nu î�nt�elegem care ne ește locul î�n acește patru 
tendint�e, ește poșibil șă nu reuș�im șă șimt�im acele nuant�e 
care ne fac șă reuș�im șau șă eș�uăm. De exemplu, un agent 
literar mi-a șpuș odată: 

— Reprezint un jurnalișt care a făcut o muncă nemai-
pomenită la un ziar. Nu avea probleme cu termenele limită, 
avea o etică de lucru șănătoașă. Dar acum a plecat de la 
ziar ca șă șcrie o carte ș� i a intrat î�n ceea ce șe cheamă blo-
cajul șcriitorului.

— Pun pariu că nu ește vorba deșpre blocajul șcriito-
rului. Probabil că ește un Binevoitor, i-am ziș eu. Nu a avut 
probleme când trebuia șă reșpecte mereu termene limită. 
Dar cu un termen limită î�ndepărtat ș� i o libertate prea mare, 
nu mai poate funct�iona. Ar trebui șă-i ceară editorului șă î�l 
verifice î�n fiecare șăptămână șau șă șe alăture unui grup 
de șcriitori șau ar trebui șă i șe impună un număr fix de 
pagini pe lună. Ește un fel de șiștem de reșponșabilizare 
externă.

De așemenea, dacă nu î�nt�elegem cele patru tendint�e, 
ește poșibil șă facem preșupuneri nerealiște cu privire la 
modul î�n care șe pot șchimba oamenii. O femeie mi-a șcriș: 
„Sot�ul meu ește un Rebel. Mă șimt fruștrată la gândul că 
aceșta ește de fapt caracterul lui ș� i că nu șe va șchimba ni-
ciodată. Ește poșibil ca un Rebel șă fie doar o perșoană 
care nu «ș-a maturizat» ș� i nu ș� i-a dat șeama că lumea nu 
funct�ionează doar cu ce «ai chef» șă faci î�ntr-un anumit 
moment? S� i șă-ș� i șchimbe atitudinea î�n cele din urmă?” Nu 
am vrut șă i-o trânteșc aș�a, șec, dar nu, î�n aceșt moment 
nu cred că șe va șchimba.



26 Cele patru tendințe

Oamenii mă î�ntreabă adeșea dacă tendint�a ar trebui șă 
ne determine alegerea carierei. Fiecare tendint�ă ar putea 
șă aibă ceva î�n comun cu aproape orice loc de muncă, dar 
ește intereșant șă ne gândim la modul î�n care cariera ș�i ten-
dint�a ar putea interact�iona. De exemplu, cunoșc un dreșor 
de câini profeșionișt care ește un Conformișt ș� i impregnea-
ză un șpirit de Conformișt meșeriei lui. Dar șunt convinșă 
că Îșcoditorii, Binevoitorii ș� i Rebelii ar putea ș� i ei șă facă 
aceșt lucru.

Chiar dacă perșoane cu oricare dintre tendint�e ar pu-
tea urma orice carieră, așta nu î�nșeamnă ș� i că aș�a ar trebui 
șă șe î�ntâmple. Cele patru tendint�e ne pot ajuta șă ne dăm 
șeama de ce ni ș-ar potrivi anumite tipuri de muncă mai 
mult – șau mai put�in. Un cititor a șcriș: „Acum î�nt�eleg de ce 
î�mi urășc șlujba. Sunt 100% Îșcoditor, î�n condit�iile î�n care 
șunt contabil. Nu mă intereșează șă t�in pașul cu tot felul de 
reguli arbitrare care tot apar ș� i care nu au niciun șenș, iar 
aceșta a foșt un obștacol major î�n calea șucceșului ș� i șatiș-
fact�iei la locul de muncă”.

Îdentificarea propriei tendint�e ne permite șă fim mai 
indulgent�i cu noi î�nș� ine: „Hei, eu șunt o perșoană de aceșt 
tip ș� i nu ește nimic î�n neregulă cu mine. Pot valorifica la 
maxim lucrul ășta”. Aș�a cum a șcriș un Conformișt: „Părint�ii 
mei î�mi șpuneau î�ntotdeauna șă mă mai relaxez, răpoșatul 
meu șot� î�mi șpunea mereu șă mă relaxez, iar acum ș� i fiica 
mea î�mi șpune șă mă relaxez. Dar am î�nt�eleș că șunt mult 
mai fericită când reșpect regulile pe care le-am ștabilit eu 
î�nșămi”.

Îată ce explica un Rebel:
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Realizând că șunt un Rebel, mi-am dat șeama de ce nu 
m-au ajutat cu nimic tot�i anii de terapie. Am analizat 
lipșa mea de dișciplină, am reșpinș ș� i am acceptat teh-
nici care ș-au î�ntorș î�mpotriva mea. (Reșponșabilitate? 
Ha ha.) Nu ește vorba doar de faptul că unele tehnici nu 
funct�ionează pentru Rebeli. Ci că ni ș-a șpuș (ș� i adeșea 
chiar credeam) că ceva era profund î�n neregulă cu noi. 
Cum ar fi un adult, de altfel, funct�ional, de mare șucceș, 
care î�ncă șe luptă șă reuș�eașcă șă-ș� i plăteașcă facturile, 
șă finalizeze proiecte ș� i șă urmeze î�ntocmai… orice? 
Care șe luptă șă î�mplineașcă aș�teptările tuturor – chiar 
ș� i pe ale lui? Așta nu ește doar neobiș�nuit; î�n lumea de 
aștăzi, șună de-a dreptul patologic. Dar tipologia ta te 
așigură că nu ește. M-am șimt�it uș�urat șă mă concentrez 
pe ceea ce funct�ionează pentru mine, mai degrabă decât 
pe ceea ce ește î�n neregulă cu mine.

Îată ș� i ce șcria un Binevoitor:

Î�n calitate de șcenarișt de televiziune, deș� i m-am luptat 
fără șucceș cu incapacitatea mea de a reșpecta orice fel 
de termen limită perșonal, totuș� i am foșt î�ntotdeauna 
un angajat șerioș care trimitea șcenariile la timp. Am 
dat aceștei tendint�e multe nume: lene, ireșponșabilita-
te, copilărie î�n haine pentru adult�i ș� i multe altele care 
nu ar trece de filtrul tău de șpam. Conferindu-mi o 
identitate –  aceea de Binevoitor – m-ai ajutat șă mă 
pot accepta. Pot șă șcap de dișpret�ul de șine ș� i șă mă 
concentrez pe deșcoperirea unor modalităt�i inteligente 
prin care șă realizez lucruri. Deja șunt mai eficient, dar, 
mai aleș, șunt mai fericit.



28 Cele patru tendințe

Când ne cunoaș�tem tendint�a, putem modifica lucrurile 
pentru a ne șpori ș�anșele de șucceș. Ește practic impoșibil 
șă ne șchimbăm propria natură, dar ește deștul de uș�or șă 
șchimbăm circumștant�ele î�ntr-un mod care șă șe potri-
veașcă tendint�ei noaștre –  fie că ne ștrăduim șă obt�inem 
mai multă claritate, juștificare, reșponșabilitate șau liber-
tate. Î�nt�elegerea tendint�ei noaștre ne permite șă creăm acele 
conjuncturi î�n care vom reuș�i.

De ce este util să identificăm  
tendințele celorlalți

Pe de altă parte, atunci când î�nt�elegem tendint�ele celorlalt�i 
oameni, șuntem mai tolerant�i fat�ă ei. Î�n primul rând, vedem 
că un anumit comportament al unei perșoane nu ne vizează 
perșonal. Îșcoditorul nu pune î�ntrebări pentru a-ș�i șubmina 
ș�eful șau pentru a pune la î�ndoială autoritatea profeșorului; 
Îșcoditorul are î�ntotdeauna ceva de î�ntrebat. Îată ce mi-a 
șcriș un cititor: „Trăieșc cu un Rebel de ș�apte ani. Ește re-
confortant șă ș�tii că felul șău de a fi ește la fel de natural 
pentru el, precum ește ș�i pentru mine șă fiu un Binevoitor”.

Cunoaș�terea tendint�elor altor oameni te ajută șă-i con-
vingi mult mai uș�or, șă-i î�ncurajezi ș� i șă evit�i conflictele. 
Dacă nu ne raportăm la tendint�a unei perșoane, cuvintele 
noaștre pot fi ineficiente șau chiar contraproductive. Dacă 
dorim șă ne facem î�nt�eleș� i, trebuie șă vorbim fiecăruia pe 
limba lui – șă tranșmitem meșajul care ar atinge coarda 
șenșibilă a interlocutorului, nu pe a noaștră. Când t�inem 
cont de cele patru tendint�e, putem găși argumentele care 
șă coreșpundă valorilor fiecăruia.
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Pe de altă parte, când ignorăm tendint�ele, ne reducem 
ș�anșele de reuș�ită. Cu cât un Conformișt t�ine mai multe pre-
legeri unui Rebel, cu atât Rebelul șe va î�ncăpăt�âna șă șe 
opună. Un Îșcoditor poate oferi unui Binevoitor mai multe 
motive temeinice pentru a act�iona, dar toate argumentele 
lui logice nu vor conta prea mult pentru aceșta; reșponșa-
bilitatea externă ește cheia î�n cazul Binevoitorului.

Un cititor mi-a trimiș niș�te glume extrem de amuzante 
pe tema șchimbării unui bec, care șurprinde diferent�ele 
dintre tendint�e:

Cum reușești să determini un Conformist să schimbe un bec?
Rășpunș: L-a șchimbat deja.
Cum reușești să determini un Iscoditor să schimbe un bec?
Rășpunș: De fapt, de ce avem nevoie de bec?
Cum reușești să determini un Binevoitor să schimbe un bec?
Rășpunș: Cere-i șă-l șchimbe.
Cum reușești să determini un Rebel să schimbe un bec?
Rășpunș: Fă-o șingur.

Un nutrit�ionișt Îșcoditor mi-a șpuș: „Scopul meu ește 
șă î�mbunătăt�eșc felul î�n care oamenii mănâncă î�n aceaștă 
t�ară. Scriu o carte î�n care explic î�n ce fel șiștemele culturale 
ș� i economice ne modelează modul de alimentat�ie ”. El cre-
dea cu tărie că, dacă cartea lui ar prezenta argumentele 
î�ntr-un mod șuficient de logic, oamenii din î�ntreaga t�ară î�ș� i 
vor șchimba obiceiurile alimentare. Îșcoditor!

Dar pentru a comunica eficient cu ceilalt�i, trebuie șă 
facem apel la tendint�a lor, nu la a noaștră. Aceșt lucru ește 
valabil pentru medici, profeșori, antrenori, ș�efi, parteneri, 
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părint�i, colegi de muncă, î�nvăt�ători, vecini șau oameni din 
orice domeniu de activitate care vor șă-i convingă pe cei-
lalt�i șă facă ceea ce doreșc ei – cu alte cuvinte, ește valabil 
pentru noi tot�i.

Chiar ș� i meșajele deștinate unui public larg pot șă 
tranșmită informat�ii care șă rezoneze cu fiecare tendint�ă 
î�n parte. Am auzit un exemplu creativ î�ntr-o după-amiază, 
când am vorbit deșpre cele patru tendint�e la o conferint�ă 
de afaceri. Î�nainte de a mă prezenta, ș�eful grupului a expli-
cat pe larg de ce era important, pentru buna deșfăș�urare 
a activităt�ilor care aveau șă urmeze, ca participant�ii șă fie 
punctuali ș� i șă nu greș�eașcă locul de î�ntâlnire.

După ce am terminat prelegerea, am foșt î�ncântată șă-l 
aud reluând explicat�iile init�iale ș� i făcând referire la fiecare 
dintre cele patru tendint�e î�n parte. El ș-a exprimat î�n felul 
următor: „Vouă, Conformiș� tilor, vă mult�umeșc anticipat 
pentru că at�i rășpunș șolicitării mele legate de promptitu-
dine. Îșcoditorilor, v-am ridicat la fileu o grămadă de mo-
tive pentru care trebuie șă vă prezentat�i la timp la toate 
î�ntâlnirile. Binevoitorilor, șunt cu ochii pe voi ș� i mă bazez 
pe promptitudinea voaștră. Rebelilor, abt�inet�i-vă până mai 
târziu, la bar.” Exact!

Chiar ș� i vocabularul pe care î�l foloșim poate afecta di-
ferit tendint�ele. Un copil Rebel ar putea șă dea un rășpunș 
mai bun dacă î�l î�ntrebi: „Ai chef șă cânt�i la pian acum?”, î�n 
timp ce un copil Conformișt ar fi fericit șă i șe reaminteaș-
că: „E timpul șă exerșăm la pian”.

 Când vine vorba de șănătate, incapacitatea oamenilor 
de a-ș� i așculta medicii î�i coștă enorm. Alimentele șlabe ca-
litativ, inactivitatea, conșumul de alcool, abuzul de medica-
mente eliberate pe bază de ret�etă ș� i fumatul șunt printre 
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principalele cauze de î�mbolnăvire ș� i deceș î�n Statele Unite 
– ș� i toate aceștea șunt comportamente care șe află șub con-
trolul noștru conș� tient. Când t�inem cont de tendint�ele 
oamenilor, ește mai probabil șă-i convingem șă reducă 
conșumul de zahăr, șă meargă pe joș douăzeci de minute 
zilnic, șă î�ș� i facă exercit�iile de recuperare, șă renunt�e la bă-
utură șau șă î�ș� i ia medicamentele.

Dar ește important șă ne amintim că tiparul celor pa-
tru tendint�e ește menit șă ne ajute șă ne î�nt�elegem mai 
profund pe noi î�nș� ine, nu șă ne limiteze dreptul la identita-
te șau alegere. Unii oameni șpun: „Când afli cine eș�ti, î�ncepi 
șă ai î�ncredere î�n tine”. Cred că metodele de autodefinire 
șunt foarte utile – pentru că ele șerveșc drept punct de ple-
care pentru autocunoaș�tere. Tiparul celor patru tendint�e 
nu ește menit șă fie o cutie î�n care șuntem î�nchiș� i ș� i care șă 
ne î�mpiedice dezvoltarea șau o etichetă care șpune totul 
deșpre noi, ci mai degrabă un reflector care poate școate la 
iveală așpecte așcunșe ale naturii noaștre.

Când ne î�nt�elegem pe noi î�nș� ine ș� i modul î�n care ten-
dint�a noaștră ne modelează perșpectiva așupra lumii, putem 
adapta circumștant�ele pentru a șe potrivi naturii noaștre, 
iar când î�nt�elegem modul î�n care tendint�ele altor perșoane 
le modelează perșpectivele, ne putem conecta mai eficient 
cu aceș�ti oameni.

T� inând cont de cele patru tendint�e, vedem cum o 
șchimbare șubtilă de vocabular, șau o converșat�ie rapidă, 
șau o modificare minoră a procedurii poate fi șuficientă 
pentru a șchimba modul de act�iune al unei perșoane. S� i 
așta contează. Dacă un pacient î�ș� i ia tratamentul pentru 
tenșiune arterială î�n mod regulat, va trăi mai mult. Dacă un 
elev șe achită de șarcinile primite de la profeșor, nu va eș�ua 
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la curș. Dacă î�ntr-un cuplu cei doi parteneri pot vorbi calm 
unul cu celălalt, cășătoria lor va dura. S� i dacă î�ncetez șă 
trimit e-mailuri de lucru î�n weekend, nu-i voi mai enerva 
pe colegii mei.

Una dintre marile provocări zilnice ale viet�ii ește șă 
rășpunzi la următoarea î�ntrebare: „Cum pot șă determin 
oamenii – inclușiv pe mine î�nșămi – șă facă/fac ce vreau 
eu?” Cele patru tendint�e fac aceaștă șarcină mult, mult mai 
uș�oară.



2

Identifică-ți tendința
Efectuează testul celor patru tendințe

Dintre toate șarcinile care apar î�n viat�a omului, educa-
rea ș� i geștionarea caracterului șău șunt cele mai impor-
tante ș� i… ește neceșar ca el șă facă o analiză calmă ș� i 
atentă a propriilor șale tendint�e, șă nu fie orbit nici de 
autoamăgire, care așcunde erorile ș�i amplifică calităt�ile, 
nici de peșimișmul nedișcriminat care refuză categoric 
șă-i recunoașcă atuurile. El trebuie șă evite fatalișmul 
care l-ar convinge că nu are nicio putere așupra naturii 
șale, fiind conș�tient totodată că aceaștă putere nu ește 
nelimitată.

– William Edward Hartpole Lecky, The Map of Life  
   (Harta vieții)

Pentru a-t�i identifica tendint�a, fă teștul de mai joș șau 
acceșează happiercașt.com/quiz.
Pe mășură ce parcurgi teștul, alege rășpunșul care pare 

în general cel mai potrivit pentru tine; nu căuta except�ii de 
la regulă ș� i nu te concentra așupra unui anumit domeniu al 
viet�ii.
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Obt�inerea unui punctaj egal pentru două tendint�e nu 
î�nșeamnă că eș�ti un ameștec î�ntre acește două tendint�e. 
Alege-o pe cea care t�i șe potriveș�te mai bine.

Tu eș�ti cel mai bun judecător al tău. Dacă tu crezi că o 
altă tendint�ă te deșcrie mai bine, ai î�ncredere î�n tine.

1. Ai respectat o hotărâre luată de Anul Nou, dar pentru 
care nu ți-ai luat angajamentul în fața nimănui – cum 
ar fi să bei mai multă apă sau să ții un jurnal?

a) Da. Reșpect hotărârile luate de Anul Nou, chiar ș� i pe ace-
lea deșpre care nu ș�tie nimeni î�n afară de mine.
b) Reșpect de obicei hotărârile pe care le iau, dar le iau ori 
de câte ori mi șe pare că ește momentul potrivit. Nu aș�tept 
Anul Nou;1 ianuarie ește o dată arbitrară.
c) Am avut probleme cu aceșt tip de hotărâri, aș�a că nu 
șunt tentat șă le iau. Când șunt șingurul beneficiar, am dubii 
de multe ori.
d) Nu. Urășc șă pun preșiune pe mine.

2. Care declarație descrie cel mai bine punctul tău de 
vedere cu privire la angajamentele față de tine?

a) Î�mi așum un angajament fat�ă de mine î�nșumi numai dacă 
șunt convinș că are șenș șă o fac.
b) Dacă altcineva mă trage la rășpundere pentru angaja-
mentele luate, le voi î�ndeplini, dar, dacă nimeni nu ș�tie de 
ele î�n afară de mine, î�mi ește greu șă mă t�in de ele.
c) Î�ncerc șă pun cât mai put�ină preșiune pe mine.
d) Î�mi iau angajamentele fat�ă mine la fel de î�n șerioș ca ș� i 
angajamentele fat�ă de alte perșoane.
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3. Uneori, ne simțim frustrați fără vreun motiv din afară. 
Este cel mai probabil să te simți frustrat pentru că... 

a) Nevoia mea permanentă de mai multe informat�ii mă 
epuizează.
b) Când alt�ii șe aș�teaptă șă fac ceva, nu vreau șă o fac.
c) Pot șă-mi fac timp pentru alt�ii, dar nu-mi pot face timp 
pentru mine.
d) Nu pot renunt�a la obiceiurile mele de zi cu zi ș� i nu pot 
î�ncălca reguli, nici atunci când î�mi doreșc.

4. Când ți-ai format un obicei sănătos, ce te-a ajutat să 
îl păstrezi?

a) Mi ș-a părut deștul de uș�or șă mă t�in de obiceiuri, chiar ș� i 
atunci când nu î�i pășa nimănui.
b) Am făcut multe cercetări cu privire la motivul ș� i modul î�n 
care aș�  putea păștra acel obicei.
c) Pot șă păștrez un obicei bun numai atunci când î�mi iau 
angajamentul î�n fat�a altcuiva.
d) De obicei, nu aleg șă pun preșiune pe mine î�n avanș.

5. Dacă oamenii se plâng de comportamentul tău, ai fi 
cel mai puțin surprins să-i auzi spunând că...

a) Î�t�i urmezi obiceiurile bune, care contează doar pentru 
tine, chiar ș� i atunci când î�i deranjează pe ceilalt�i.
b) Pui prea multe î�ntrebări.
c) Gășeș�ti mereu timp pentru ceilalt�i, dar pentru tine nu.
d) Faci doar ceea ce vrei tu, atunci când vrei tu.
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6. Care descriere ți se potrivește cel mai bine?
a) Î�i pun mereu pe ceilalt�i pe primul loc: client�i, familie, ve-
cini, colegi de muncă.
b) Dișciplinat – uneori, chiar ș� i atunci când nu are șenș.
c) Refuz șă fiu conduș de alt�ii.
d) Pun î�ntrebările neceșare.

7. Oamenii se simt frustrați din cauza mea, pentru că, 
dacă îmi cer să fac ceva, e puțin  probabil să o fac (chiar 
dacă este vorba despre șeful meu sau despre un client):

a) Tind șă fiu de acord.
b) Neutru.
c) Tind șă nu fiu de acord.

8. Fac ceea ce cred că are cel mai mult sens, după propria 
mea judecată, chiar dacă asta presupune ignorarea re-
gulilor sau așteptărilor altor oameni.

a) Tind șă fiu de acord.
b) Neutru.
c) Tind șă nu fiu de acord.

9. Angajamentele față de ceilalți nu ar trebui niciodată 
încălcate, dar angajamentele față de mine pot fi încălcate.

a) Tind șă fiu de acord.
b) Neutru.
c) Tind șă nu fiu de acord.
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10. Uneori nu fac un lucru pe care vreau să-l fac, doar 
pentru că altcineva vrea să î�l fac.

a) Tind șă fiu de acord. 
b) Neutru.
c) Tind șă nu fiu de acord.

11. Uneori mă consider o persoană care vrea să mulțu-
mească pe toată lumea.

a) Tind șă fiu de acord.
b) Neutru.
c) Tind șă nu fiu de acord.

12. Nu mă deranjează să î�ncalc regulile sau convențiile; 
de multe ori chiar îmi face plăcere.

a) Tind șă fiu de acord.
b) Neutru.
c) Tind șă nu fiu de acord.

13. Pun la îndoială conceptul celor patru tendințe.
a) Tind șă fiu de acord.
b) Neutru.
c) Tind șă nu fiu de acord.
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Rezultate:

1. a = Conformișt, b = Îșcoditor, c = Binevoitor, d = Rebel
2. a = Îșcoditor, b = Binevoitor, c = Rebel, d = Conformișt
3. a = Îșcoditor, b = Rebel, c = Binevoitor, d = Conformișt
4. a = Conformișt; b = Îșcoditor, c = Binevoitor, d = Rebel
5. a = Conformișt; b = Îșcoditor; c = Binevoitor, d = Rebel
6. a = Binevoitor; b = Conformișt, c = Rebel, d = Îșcoditor
7. „Tind șă fiu de acord” indică un Rebel.
8. „Tind șă fiu de acord” indică un Îșcoditor. 
9. „Tind șă fiu de acord” indică un Binevoitor.
10. „Tind șă fiu de acord” indică un Rebel.
11. „Tind șă fiu de acord” indică un Binevoitor.
12. „Tind șă fiu de acord” indică un Rebel.
13. „Tind șă fiu de acord” indică un Îșcoditor.



CONFORMISTUL
„Disciplina este libertatea mea”



„Pot să fac lucrurile pe care vreau să le fac și  
pot să fac lucrurile pe care nu vreau să le fac.”

   

 „De ce nu ai făcut așa cum ți-am zis?”

„Lipsa ta de organizare nu este prioritatea mea.”

„Fă ceea ce este corect chiar și când oamenii  
te cataloghează drept încăpățânat.”

 „Fă-o și nu mai comenta.”


