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Capitolul 1
Bun venit în lumea
contrariilor

Te simfli frustratæ cæ soflul tæcut øi rezervat nu vrea niciodatæ
sæ avefli musafiri, iar flie îfli place enorm sæ socializezi øi sæ
te distrezi?

Consideri cæ partenera ta este rigidæ øi încordatæ fiindcæ te
bate la cap din cauza dezordinii de pe biroul tæu?

Îfli plac rutina øi orarul bine stabilit, dar prietenul tæu lejer
øi spontan vrea sæ te laøi dusæ de val færæ sæ øtii dinainte ce
se va întâmpla?

Te consideri genul creativ øi artistic, dar cu toate acestea
iubirea vieflii tale este domnul (sau doamna) Banalitate?

Atunci… bine ai venit în club!

Este un lucru obiønuit ca în relafliile noastre, mai ales în cele
intime, sæ fim atraøi de oameni diferifli de noi. Se pare cæ avem o
nevoie instinctivæ de a cæuta în cealaltæ persoanæ o anumitæ parte
„lipsæ“ din noi înøine, bazându°ne pe celælalt sæ ne ofere calitæflile
care ne lipsesc sau pe care nu ni le°am dezvoltat încæ. O persoanæ
rezervatæ, de exemplu, se poate baza pe un partener sociabil øi
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gregar pentru a°i oferi un cerc social, iar tipul vorbærefl øi sociabil
îøi poate dori foarte mult un partener care sæ nu concureze cu el
pentru atenflie. La început aceste diferenfle sunt pozitive, intere-
sante øi chiar uluitoare. Crezi cæ ai gæsit perechea perfectæ.

Apoi mai trece puflin timp. Flacæra pasiunii pæleøte, noutatea
dispare, iar luna de miere s°a terminat — øi tot ce era atrægætor
înainte începe sæ devinæ pur øi simplu iritant.

Poate cæ partenerul pe care înainte îl admirai pentru cæ era ce-
rebral øi logic, echilibrându°fli personalitatea instabilæ øi emotivæ,
te scoate acum din særite cu ræceala lui. În loc sæ te asculte cu
înflelegere, el îfli oferæ rapid un sfat legat de modul în care ar trebui
sæ „rezolvi“ problema. Pe de altæ parte, el nu înflelege de ce iei toate
remarcile atât de personal øi de ce te simfli rænitæ mereu.

Sau, în altæ situaflie, capacitatea partenerei tale de a conversa
cu mulfli oameni era încurajatoare øi înviorætoare la început. Acum
flecæreala ei te scoate din minfli øi îfli doreøti sæ°øi poatæ fline unele
gânduri doar pentru ea. Îfli place mult solitudinea øi vrei timp
pentru tine însufli. Este enervant sæ fii târât la evenimente sociale
în fiecare weekend. Nevoia ei de interacfliune, opusæ nevoii tale de
singurætate, te înnebuneøte.

Sau se poate ca soflul tæu sæ fie acel gen de persoanæ spontanæ,
care se lasæ în voia lucrurilor øi vrea întotdeauna sæ schimbe
planul în ultima clipæ, în timp ce tu vrei ca lucrurile sæ fie aranjate
øi decise dinainte. El trage de timp, amânæ øi întotdeauna ajunge
cu cel puflin o jumætate de oræ întârziere. Øi se întreabæ de ce nu te
relaxezi øi nu laøi lucrurile sæ meargæ de la sine din când în când.

BBæærrbbaaflfliiii  ssuunntt  ddee  ppee  PPææmmâânntt..  FFeemmeeiillee  ssuunntt  ddee  ppee  PPææmmâânntt..  
DDeessccuurrccaaflflii°°vvææ  ccuu  aassttaa..

GGEEOORRGGEE CCAARRLLIINN

Psihologii au multe teorii cu privire la motivele pentru care
oamenilor le este atât de greu sæ gæseascæ øi sæ menflinæ relaflii
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sænætoase øi satisfæcætoare. Adesea suntem învæflafli cæ genul este
de vinæ, pentru cæ bærbaflii øi femeile sunt fundamental diferifli. S°a
spus chiar, metaforic, cæ provin de pe planete diferite. Øi este
adeværat cæ unele femei se potrivesc stereotipului de a fi sensibile,
tandre øi emotive, la fel cum øi unii bærbafli se potrivesc stereo-
tipului de a fi logici, analitici øi reflinufli emoflional. Dar studiile
demonstreazæ cæ aceøti bærbafli øi aceste femei reprezintæ mai
puflin de jumætate din populaflie. Prin urmare, deøi teoriile bazate
pe diferenflele de gen pot fi în avantajul unora dintre noi, ele nu îi
sunt prea utile majoritæflii populafliei, ale cærei personalitæfli nu se
potrivesc acestor stereotipuri.

La început:

Dupæ øase luni:

Este 
atât de
logic!

Nu este DELOC
în contact 

cu sentimentele
lui!

Este TOTAL
NEREALISTÆ!

Ea este
atât de
creativæ!
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Prin urmare, dacæ genul nu ne explicæ în totalitate dificultæflile
øi conflictele în menflinerea unor relaflii satisfæcætoare, atunci ce
anume ar putea°o face? Acum 40 de ani am întâlnit conceptul de
preferinfle ale personalitæflii, la un seminar despre Myers–Briggs
Type Indicator (MBTI®) [Indicatorul Tipologic Myers–Briggs].
Am fost deopotrivæ fascinatæ øi uluitæ de aceastæ teorie a diferen-
flelor umane. Ea pærea sæ ræspundæ multora dintre vechile întrebæri
legate de motivele pentru care oamenii se descurcæ atât de greu în
relafliile lor, nu doar cu partenerii intimi, ci øi cu fraflii, copiii,
colegii de muncæ øi prietenii lor. Studiul MBTI pe parcursul
multor decenii, precum øi perspectiva mea de martor ocular în
calitate de terapeut de cuplu øi de familie m°au fæcut sæ ajung la
convingerea cæ preferinflele personalitæflii explicæ foarte mult din
ceea ce se întâmplæ între fiinflele umane.

UN SCURT ISTORIC

Conceptul de preferinfle ale personalitæflii a fost dezvoltat iniflial
de marele psihanalist elveflian Carl Jung øi a apærut în bine-cunos-
cuta sa carte Tipuri psihologice, publicatæ prima datæ în limba
englezæ în 19231. O americancæ, Katharine Briggs — cercetætoare
perspicace a naturii umane, care studia deja de câfliva ani
preferinflele personalitæflii în mod independent øi care îøi dezvol-
tase propria tipologie —, a fost profund impresionatæ de aceastæ
carte. Recunoscând cæ teoria lui Jung mersese mult mai departe
decât a ei, Briggs øi°a cooptat propria fiicæ, Isabel Myers, educatæ
la Swarthmore, în studierea øi chiar extinderea teoriei sale. Scopul

1 În limba românæ, Editura Trei, Opere complete, volumul 6, 2004. (N. t.)
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lor era sæ ajute oamenii sæ se înfleleagæ mai bine pe ei înøiøi øi pe
ceilalfli prin determinarea propriilor tipuri de personalitate.

În anii 1940, Briggs øi Myers au creat propria versiune a unui
chestionar devenit acum celebru, care mæsoaræ diferenflele ine-
rente øi observabile ale comportamentului uman — adicæ tipurile
de personalitate. Echipa formatæ din mamæ øi fiicæ a continuat sæ
perfecflioneze chestionarul de°a lungul anilor, prin cercetæri
asidue. În 1975, Consulting Psychologists Press (CPP) a preluat
publicarea chestionarului, iar acesta a devenit disponibil pentru
psihologi, consilieri ai carierei øi alfli specialiøti, precum øi pentru
aceia care doar cæutau sæ se înfleleagæ mai bine pe ei înøiøi. Astæzi,
MBTI este cel mai utilizat øi respectat instrument de evaluare a
personalitæflii, aplicat la aproximativ douæ milioane de oameni în
fiecare an.

Când au creat MBTI, Myers øi Briggs au avut în minte douæ
scopuri. Primul era sæ permitæ fiecærei persoane care completa
chestionarul sæ°øi identifice propriile preferinfle de bazæ, pe fiecare
dintre cele patru dimensiuni: (1) ce îi dæ energie; (2) cum percepe
lumea; (3) cum ia decizii; øi (4) cum îøi conduce viafla exterioaræ.
(O explicaflie a acestor patru dimensiuni importante este prezen-
tatæ mai jos). Al doilea scop al lui Myers øi Briggs era acela de a
identifica øi descrie fiecare dintre cele 16 tipuri de personalitæfli ce
rezultæ din interacfliunile între preferinflele de bazæ. De dragul
claritæflii, în aceastæ carte ne vom ocupa doar de primul scop —
adicæ identificarea preferinflelor, care sunt adeværata cheie pentru
înflelegerea teoriei Myers–Briggs.2

2 Pentru cei interesafli, voi oferi o scurtæ explicare a celor 16 tipuri în anexæ.
Acest aspect al MBTI este acoperit, de asemenea, în mod detaliat, în cartea
mea What Type Am I? (Ce tip sunt eu?) (Penguin, 1998).
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PREFERINfiELE PERSONALITÆfiII

MBTI este alcætuit din patru seturi de preferinfle de personalitate
opuse — extravertæ contra introvertæ, senzorialæ contra intuitivæ,
logicæ contra afectivæ øi raflionalæ contra perceptivæ. MBTI descrie
preferinflele aøa cum le°am enumerat mai sus — cu alte cuvinte, ca
adjective. Dar de dragul simplitæflii, în aceastæ carte eu le folosesc
ca substantive, adicæ extravertul — introvertul, senzorialul —
intuitivul, logicul — afectivul, raflionalul — perceptivul. Totuøi,
este important sæ pæstræm în minte sensul dat de MBTI fiecærui
termen. De exemplu, când te descrii drept un introvert, de fapt
este o modalitate prescurtatæ pentru a te descrie ca persoanæ
înclinatæ cætre partea introvertæ a scalei, o persoanæ care preferæ
introvertirea extravertirii.

Aceste preferinfle ale personalitæflii descriu diferite tipare de
comportament, care ne determinæ sau afecteazæ felul în care
funcflionæm øi acflionæm în lume. Diferenflele în ceea ce priveøte
preferinflele au un impact profund asupra fiecærui aspect al vieflii
noastre — de la modul în care ne obflinem energia, felul în care
vedem lumea øi ne focalizæm atenflia, modul cum luæm deciziile
pânæ la felul în care ne place sæ ne træim viafla zilnicæ.

1. Preferinfla pentru modul de energizare: tip extravert — tip
introvert
Aceastæ preferinflæ este legatæ de zona pe care ne focalizæm
atenflia øi care ne dæ energie.

• Extraverflii3 îøi focalizeazæ atenflia în exterior øi îøi obflin
energia din lumea exterioaræ, a oamenilor øi lucrurilor.

3 Nu, nu e o greøealæ de dactilografiere: MBTI foloseøte forma „extraversie“,
care este derivatæ din limba germanæ (în care a scris Jung).
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• Introverflii îøi focalizeazæ atenflia în interior øi îøi extrag
energia din propria lume interioaræ a gândurilor øi
insighturilor.

2. Preferinfla de percepflie: tip senzorial — tip intuitiv
Aceastæ preferinflæ este legatæ de modul în care percepem
lumea øi preluæm informaflia.

• Senzorialii percep lumea prin informafliile culese prin cele
cinci simfluri în momentul prezent. Ei se focalizeazæ pe
realitatea de aici øi acum.

• Intuitivii percep lumea prin abstractizare øi imaginaflie. Ei
îøi focalizeazæ atenflia pe viitor, pe posibilitæfli.

3. Preferinfla pentru luarea deciziilor: tip logic — tip afectiv
Aceastæ preferinflæ este legatæ de modul în care evaluæm infor-
mafliile øi luæm deciziile.

• Logicii iau decizii obiective sau impersonale, bazate pe
logicæ øi analizæ.

• Afectivii iau decizii în funcflie de valorile lor subiective, pe
baza a ceea ce este important pentru ei øi alflii, din punct de
vedere personal.

4. Preferinfla pentru stilul de viaflæ: tip raflional — tip perceptiv
Aceastæ preferinflæ este legatæ de modul în care ne conturæm
viafla exterioaræ.

• Raflionalilor le plac situafliile finalizate øi vor ca lucrurile sæ
fie stabilite øi decise cât mai curând posibil.

• Perceptivilor le place sæ°øi lase opfliunile deschise.
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Termenul „preferinflæ“ în contextul MBTI se referæ pur øi
simplu la felul în care preferæm în mod natural sæ facem lucrurile.
O preferinflæ este o tendinflæ de a fi, acfliona sau gândi într°un
anumit mod. Preferinflele sunt asemænætoare cu folosirea mâini-
lor. Avem douæ mâini, dreapta øi stânga, dar de obicei o „pre-
feræm“ pe una celeilalte.

Scrisul cu mâna pe care o folosim în fiecare zi este lipsit de
efort. Nici mæcar nu trebuie sæ ne gândim la asta. Când scriem cu
cealaltæ mânæ, ne ia mai mult timp øi trebuie sæ ne concentræm
mai mult, ni se pare ciudat øi dovedim mai puflinæ pricepere.

De asemenea, este important sæ øtim cæ posedæm cu toflii
elemente din ambele preferinfle. N°am fi putut funcfliona prea bine
dacæ nu le°am fi avut. Însæ atunci când acflionæm într°un mod
congruent cu preferinfla noastræ naturalæ, ne simflim mai siguri 
pe noi, mai competenfli øi energizafli în mod plæcut. Tindem sæ 
fim mai relaxafli øi, astfel, ne simflim mai comod øi ca având mai
mult succes.

Deøi diferite situaflii ne pot împinge cætre zona contraræ,
preferinfla noastræ de bazæ ræmâne constantæ de°a lungul vieflii. Cu
alte cuvinte, un extravert nu devine niciodatæ un introvert, iar un
introvert nu devine niciodatæ un extravert, un logic nu devine
niciodatæ un afectiv, iar un afectiv nu devine niciodatæ un logic øi
tot aøa. Cu toate acestea, de°a lungul timpului ne putem dezvolta
tot mai mult opusul preferinflei noastre øi îl putem utiliza cu tot
mai mare uøurinflæ, mai ales în a doua parte a vieflii. De exemplu,
un introvert care era îngrozit sæ le spunæ altora altceva decât care
le sunt responsabilitæflile lor de serviciu a devenit un vorbitor 
sigur pe el. Sau o persoanæ relativ dezorganizatæ îøi poate desco-
peri capacitatea de a pæstra pe deplin controlul situafliei atunci
când are grijæ de o persoanæ în vârstæ.

Însæ aceste patru seturi de preferinfle ale personalitæflii nu spun
întreaga poveste.

În timp ce fiecare dintre noi are o preferinflæ pentru o laturæ
sau alta a axei, trebuie sæ flinem cont, de asemenea, øi de forfla sau
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gradul preferinflei noastre. Prin urmare, fiecare preferinflæ a
personalitæflii nu este ceva absolut, ci doar un punct dintr°un
continuum. Pofli fi un logic pronunflat, de exemplu (având scoruri
ridicate pe continuumul logicitæflii), în vreme ce partenerul tæu
poate fi tot un logic, dar cu o tendinflæ mai puflin pronunflatæ.

NU UITAfiI CÆ…

• Toate preferinflele sunt la fel de valoroase. Nu existæ una
mai bunæ decât celelalte. Nu existæ descrieri negative øi nici
tipuri de personalitate „rele“. Fiecare preferinflæ este aso-
ciatæ cu multe atuuri potenfliale øi câteva puncte slabe. 

• Putem folosi toate cele opt preferinfle de multe ori pe zi, dar
noi suntem înclinafli sæ ne folosim cele patru favorite,
fiindcæ ni se par mai naturale sau confortabile.

• Preferinflele nu reprezintæ un indicator al capacitæflilor,
abilitæflilor sau inteligenflei. Fiecare preferinflæ indicæ ce
anume ne place sæ facem, nu ceea ce putem face.

• În timp ce noi ne putem schimba øi maturiza de°a lungul
vieflii, preferinflele noastre ræmân aceleaøi. Însæ forfla pre-
ferinflelor noastre poate varia considerabil în momente
diferite, în funcflie de ceea ce ne aduc experienflele de viaflæ
øi de ceea ce alegem sæ læsæm sæ ne influenfleze.

Înflelegerea preferinflelor oferæ insighturi puternice øi practice
asupra comportamentului uman, care ne pot fi de folos pe plan
individual sau în relafliile cu ceilalfli. La nivel personal, øtiind cæ
preferinflele noastre fac parte în mod esenflial din ceea ce suntem,
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ne putem accepta mai uøor pe noi înøine. Astfel, avem tendinfla sæ
ne sæ judecæm mai puflin aspru sau sæ ne simflim mai puflin vinovafli
de anumite aspecte ale noastre pe care înainte le consideram
defecte. Studiind preferinflele personalitæflii, începem sæ vedem cæ
existæ motive serioase pentru care nu putem face totul la fel de
bine în viaflæ øi cæ nu este nevoie sæ ne stræduim sæ fim ceea ce nu
suntem. De asemenea, putem decide mai uøor ce medii de lucru øi
ce cariere se potrivesc cel mai bine naturii noastre. Øi, speræm,
vom începe sæ ne luæm ceva mai puflin în serios øi chiar sæ râdem
copios de noi înøine în tot acest proces.

CCâânndd  nnuu  rrââzzii  ddee  ttiinnee  îînnssuuflflii,,  ppiieerrzzii  mmuullttee  ooccaazziiii  ddee  aa  rrââddee..

SSAARRAA JJEEAANNNNEETTTTEE DDUUNNCCAANN

Preferinflele ne pot ajuta, de asemenea, sæ obflinem insighturi
asupra comportamentului uman, care sæ ne fie de folos în relafliile
noastre. Dezvoltarea unei mai bune înflelegeri a celorlalfli ne
conduce cætre o atitudine de mai mare acceptare faflæ de partenerii
noøtri øi ne scade tendinfla de a încerca sæ°i schimbæm. Este mai
probabil sæ vedem comportamentul altor oameni ca fiind pur øi
simplu diferit de al nostru — øi nu „ræu“ sau „greøit“. De asemenea,
vom descoperi cu care oameni ne înflelegem în mod natural øi care
au øanse mai mari sæ ne scoatæ din særite — este o informaflie utilæ
nu doar pentru evaluarea succesului probabil al unei relaflii de
iubire, ci øi al tuturor celorlalte tipuri de relaflii.

Sper cæ noile cunoøtinfle despre preferinflele de personalitate
vor duce la o adâncire a înflelegerii øi aprecierii propriei persoane,
care°fli va facilita prefluirea øi dezvoltarea punctelor tari øi a
abilitæflilor cu care contribui în toate relafliile tale. De asemenea,
sper sæ pofli vedea diferenflele celorlalfli cu mai multæ compasiune
øi umor. Sper cæ noua înflelegere cæpætatæ îfli va da un sentiment de
mai mare detaøare când vei fi iritat de partenerul tæu øi vei realiza
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cæ modul lui de a se comporta provine dintr°o predispoziflie
naturalæ, øi nu din dorinfla de a°fli face flie viafla grea.

TToott  cceeeeaa  ccee  nnee  iirriittææ  llaa  aallflfliiii  nnee  ppooaattee  ffaaccee  ssææ  îînnflfleelleeggeemm  cceevvaa  ddeesspprree  nnooii  îînnøøiinnee..
CCAARRLL JJUUNNGG

Cunoøtinflele despre preferinfla personalitæflii îfli pot oferi flie øi
partenerului tæu un limbaj comun, astfel încât sæ putefli comunica
mai eficient. Chiar dacæ preferinflele de personalitate sunt doar o
piesæ din complexul mozaic al relafliilor noastre, ele sunt un
element important, ce ne poate ajuta sæ ducem relaflia într°o zonæ
de pace øi înflelegere. Sper ca aceastæ carte sæ væ ofere un ghid
practic pentru toate relafliile voastre.
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Capitolul 2
Descoperæ°fli
preferinflele
Pentru a te ajuta sæ°fli identifici preferinflele, am inclus o serie de
10 întrebæri (numitæ uneori „inventar“) la începutul fiecærui
capitol4. La fiecare întrebare bifeazæ ræspunsul care fli se potriveøte
cel mai bine — A sau B.

Te pofli identifica într°un fel cu ambele afirmaflii dintr°o pe-
reche, dar de obicei unul dintre ræspunsuri vine mai uøor, în timp
ce opusul lui pare mai puflin familiar. Cel mai bine este sæ nu te
gândeøti prea mult la întrebæri — mergi pe primul ræspuns care°fli
vine mai degrabæ automat. Nu uita, inventarele sunt concepute
doar sæ te ajute sæ afli un pic mai multe despre propria persoanæ.
Ele nu sunt teste øi nu existæ ræspunsuri „mai bune“ sau „corecte“.
Prin urmare, stræduieøte°te sæ ræspunzi conform cu ceea ce este
adeværat pentru tine, øi nu în concordanflæ cu ceea ce crezi cæ ar
trebui sæ fie adeværat.

La sfârøitul celor 10 întrebæri, în primul spafliu gol, noteazæ de
câte ori ai ales ræspunsul „A“. În al doilea spafliu gol, noteazæ de
câte ori ai ales ræspunsul „B“.

4 Væ rog sæ flinefli cont de faptul cæ întrebærile mele nu intenflioneazæ sæ
înlocuiascæ testul MBTI oficial, care este un chestionar mult mai lung øi mai
detaliat øi care poate fi administrat doar de cineva certificat în aplicarea lui
øi interpretarea rezultatelor.
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Cu cât scorul la inventar este mai mare, cu atât preferinfla ta
este mai pronunflatæ. Dacæ ieøi undeva pe la mijloc, pofli rezona cu
ambele preferinfle, însæ doar una fli se va potrivi cel mai bine.

10 — o preferinflæ foarte pronunflatæ
8 sau 9 — o preferinflæ pronunflatæ
6 sau 7 — o preferinflæ moderatæ
5 — echilibrat la mijloc… dar cel mai probabil vei rezona

mai mult cu una decât cu cealaltæ, atunci când vei citi
capitolul ce descrie cele douæ preferinfle.

Sunt mai frecvente situafliile în care se dau câteva ræspunsuri
„A“ øi câteva ræspunsuri „B“ decât cele cu o diferenflæ de tip 10–0
sau 0–10. Dacæ obflii un scor semnificativ mai mare la unul dintre
ræspunsuri — de exemplu, 9 la extravert øi 1 la introvert sau
viceversa —, atunci înseamnæ cæ fli°ai descoperit adeværata prefe-
rinflæ. Dacæ tendinflele tale sunt mai moderate, înseamnæ cæ eøti
legat, într°o anumitæ mæsuræ, de ambele preferinfle, atât extravertæ,
cât øi introvertæ. Totuøi, de obicei vei avea mæcar o uøoaræ
preferinflæ pentru una, în defavoarea celeilalte. Dacæ, de exemplu,
ai notat 6 la extravert øi 4 la introvert, atunci probabil cæ ai o
preferinflæ mai pronunflatæ pentru extravertire. Dacæ una din cele
douæ alternative ale preferinflei fli se potriveøte 60% sau 70%,
probabil cæ aceea este favorita. Dacæ ai scris 5 la extravert øi 5 la
introvert, ai putea lua în considerare repetarea inventarului.
Aproape întotdeauna avem o preferinflæ, indiferent cât de micæ,
într°o direcflie sau alta. Acest lucru va deveni mai clar dupæ ce
citeøti fiecare capitol øi afli mai multe despre fiecare preferinflæ.

Nu uitafli cæ scopul inventarului este sæ væ ajute sæ væ desco-
perifli preferinflele, nu sæ ofere etichete. Prin urmare, un 10 lângæ
extravert, de exemplu, înseamnæ cæ preferi sau te simfli mai confor-
tabil cu extravertirea — nu cæ eøti un extravert.

Cei cu un scor foarte înalt la una dintre preferinfle — un 9 sau
10, sæ zicem — sunt adesea surprinøi de cât de mult li se potriveøte
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Contrarii le se atrag. Nu mai læsafli diferenflele sæ væ despartæ

RENEE BARON

descrierea fæcutæ de mine. Totuøi, nu uitafli cæ nu væ vefli recu-
noaøte în fiecare cuvânt din descrierea preferinflei voastre. Pentru
claritate øi comoditate, tind sæ merg cætre extreme în descrierea
fiecærui tip; cei mai mulfli dintre noi nu sunt polarizafli aøa intens
ca în exemplele pe care le°am ales. De asemenea, cei cu tendinfle
mai moderate se vor identifica adesea cu ambele preferinfle 
dintr°o pereche.

Oricum ar fi, indiferent de scorul pe care°l obflii la fiecare
inventar, cel mai elocvent este gradul în care rezonezi cu descrie-
rile din fiecare capitol. Dacæ decizi cæ ai o preferinflæ pentru
logicitate în detrimentul afectului, nimeni nu va spune altceva —
tu øi numai tu te afli în poziflia de a øti cel mai bine.

DESCOPERIREA ADEVÆRATEI PREFERINfiE

Iniflial, unii oameni au probleme, la anumite inventare, în desco-
perirea adeværatei lor preferinfle. Dacæ acesta este øi cazul tæu, pro-
babil cæ unul din urmætoarele motive obiønuite produce confuzie.

• Senzaflia cæ ar trebui sæ te conformezi într°un anumit fel
poate face dificilæ separarea propriei experienfle de aøtep-
tærile altora. Te pofli simfli sau te°ai simflit presat de familie
ori de societatea în care ai crescut sæ te comporfli în anumite
feluri, care nu erau proprii Eului tæu. De exemplu, în SUA,
preferinfla extravertæ este stilul de comportament acceptat.
Introverflii simt adesea cæ ar trebui sæ fie mai sociabili øi mai
deschiøi.

• Aøteptærile legate de rolul de gen fac presiuni asupra
bærbaflilor sæ paræ logici, raflionali øi analitici, iar asupra
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femeilor sæ paræ calde, grijulii øi suportive. Un conflict între
aøteptæri øi realitate poate altera rezultatele tale la inventar.

• Dacæ ai o carieræ care°fli cere sæ nu°fli utilizezi preferinflele
naturale, ai putea constata cæ ræspunzi „în stilul de la
serviciu“ în loc sæ°fli urmezi adeværata preferinflæ. De exem-
plu, poziflia ta profesionalæ fli°ar putea solicita sæ ai un mod
de gândire organizat øi structurat — lucru de care eøti
perfect capabil, dar care, cu toate acestea, este stresant øi
mai puflin preferabil pentru tine.

• În anumite relaflii de cuplu, partenerii împærtæøesc de multe
ori aceleaøi preferinfle. Dacæ este øi cazul tæu, te pofli
surprinde alegând una dintre opusele preferinflelor tale,
pentru a echilibra relaflia. De pildæ, când este vorba despre
doi introverfli, unul dintre ei se va comporta uneori mai
degrabæ ca un extravert øi va adopta un rol mai deschis.
Asemenea comutæri pot ajuta cuplurile sæ funcflioneze mai
bine atât în viafla intimæ, cât øi în lumea din afaræ.

• Se poate sæ fi intrat într°o etapæ a vieflii adecvatæ dezvoltærii
opuselor preferinflelor tale. Pentru mulfli oameni este ceva
obiønuit ca, la mijlocul vieflii, sæ se deschidæ cætre pærflile mai
puflin dezvoltate din ei. În momentele de crizæ sau de schim-
bare radicalæ de situaflie, precum separarea, divorflul sau
moartea, putem sæ ne dorim, de asemenea, sæ ne schimbæm
sau sæ ne reinventæm, încercând noi comportamente øi
activitæfli.

• La anumite întrebæri pofli ræspunde diferit în momente
diferite, în funcflie de dispoziflie, evenimente care te influ-
enfleazæ sau alfli factori. Dacæ eøti în dubiu cu privire la un
ræspuns, alege°l pe cel care s°a dovedit adeværat cel mai
adesea pe termen lung.

Dacæ ai în continuare dificultæfli în identificarea unora dintre
preferinflele tale, probabil cæ te vei clarifica mai mult dacæ îfli vei
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