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T EGN
D YD

K ARAKTERSTYRKE

PÅ FRAVÆR AF

KARAKTERSTYRKEN

T EGN PÅ
OVERDRIVELSE AF
KARAKTERSTYRKEN

V ISDOM OG VIDEN
K OGNITIVE STYRKER DER
INDEBÆRER TILEGNELSE OG BRUG
AF VIDEN

MOD
E MOTIONELLE STYRKER DER
INDEBÆRER UDØVELSEN AF VILJE
TIL AT OPNÅ MÅL TRODS INDRE
OG YDRE MODSTAND

M ENNESKELIGHED
I NTERPERSONELLE STYRKER DER
INDEBÆRER PLEJE OG
OPRETHOLDELSE AF VENSKAB

KREATIVITET
At opfinde nye og produktive måder at handle og tænke på er en vigtig del af dig.
NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN
Du er interesseret i alting. Du stiller altid spørgsmål, og synes at alle emner er
spændende. Du kan lide at udforske og opdage nyt.
DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG MENTAL ÅBENHED
Du tænker tingene grundigt igennem, undersøger dem fra alle sider, og ændrer gerne
holdning når nye perspektiver dukker op.
GLÆDE VED AT LÆRE /VIDEBEGÆR
Du elsker at lære nye ting hvad enten det er på kurser eller selv. Du udnytter enhver
mulighed for at lære noget nyt og få mere at vide.
PERSPEKTIV
Dine venner sætter pris på dit syn på tingene og spørger gerne dig til råds. Du betragtes i
almindelighed som en klog person.
ÆRLIGHED, AUTENTICITET OG ÆGTHED
Du er en ærlig og oprigtig person, både med hensyn til dét du siger, og den måde du lever
dit liv på. Du er en ”ægte” person, som er helt nede på jorden.
TAPPERHED
Du er en modig person, som ikke viger tilbage for trusler og udfordringer. Du handler og
taler ud fra din overbevisning, også selvom andre er uenige.
VEDHOLDENHED, ARBEJDSOMHED OG GRUNDIGHED
Du arbejder altid hårdt på at gøre de ting færdig, du er begyndt på. Du lader dig ikke
distrahere og sætter en ære i at få ting gjort ordentligt og til tiden.
VITALITET, GEJST, ENTUSIASME OG ENERGI
Du imødegår livet med entusiasme og energi. For dig er livet en opdagelsesrejse.
VENLIGHED
Du er rar og storsindet over for andre mennesker og nyder at gøre tjenester for andre.
KÆRLIGHED/INTIMITET
Du værdsætter nære relationer til andre.
SOCIAL KOMPETENCE
Du er bevidst om dine egne og andres motiver og følelser, og er god til at tilpasse dig
forskellige situationer og få andre til at føle sig godt tilpas.
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KARAKTERSTYRKEN

T EGN PÅ
OVERDRIVELSE AF
KARAKTERSTYRKEN

R ETFÆRDIGHED
B ORGERSTYRKER DER
UNDERSTØTTER ET SUNDT
SAMFUNDSLIV

M ÅDEHOLD
S TYRKER DER BESKYTTER MOD
OVERDRIVELSE

T RANSCENDENS
S TYRKER DER SKABER
FORBINDELSE TIL DET STØRRE
UNIVERS OG SKABER MENING

FAIRNESS
Du sætter en ære i at behandle alle ens i forhold til princip om ret og retfærdighed. Du
giver alle en fair chance og dømmer ikke folk alene ud fra dine egne følelser.
LEDERSKAB
Du er dygtig til at organisere aktiviteter og få ting til at ske. Du motiverer mennesker til at
inkludere hinanden i et samarbejde.
SAMARBEJDE
Du udfolder dig maksimalt som en del af en gruppe. Du er et loyalt og engageret
gruppemedlem og arbejder hårdt for gruppens resultater.
TILGIVELSE
Du har nemt ved at tilgive personer, som har gjort dig uret. Du bærer ikke nag og søger
aldrig hævn.
BESKEDENHED OG YDMYGHED
Du er ikke dén, der søger spotlight, men foretrækker at lade dine bedrifter tale for sig
selv.
FORNUFT, FORSIGTIGHED OG DISKRETION
Du udviser stor omtanke i dine valg og siger eller gør ikke ting, du senere vil fortryde.
SELVREGULERING
Du har stor selvdisciplin, og du har styr på dine præferencer og følelser - de styrer
omvendt ikke dig.
VÆRDSÆTTELSE AF SKØNHED OG EXCELLENCE
Du sætter pris på skønhed og det unikke i alle livets forhold.
TAKNEMMELIGHED
Du værdsætter de gode ting, der sker for dig, og tager dem aldrig for givet. Du er
omhyggelig med at udtrykke og vise taknemmelighed.
HÅB
Du forventer dig det bedste af fremtiden og arbejder målrettet i den retning. Du tror på,
at fremtiden i høj grad er noget, man selv skaber.
HUMOR OG LEG
Du elsker at grine og drille. Det er vigtigt for dig at få andre mennesker til at smile.
ÅNDELIGHED, MENING OG TRO
Du har en stærk overbevisning om en højere mening med tilværelsen, og ser dig selv som
en del af en større sammenhæng. Dette er ofte dit grundlag for beslutninger og en kilde
til trøst.
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