De 24 Styrker
1. Nysgerrighed og interesse for verden
Alt er spændende! Du stiller spørgsmål og finder det mest spændende og interessant. Du elsker at udforske og
opdage.
2. Videbegær
Du elsker at lære noget nyt – ved at blive undervist eller selv at udforske. Du har altid godt kunne lide at gå i skole,
på museer, at læse og nyder at blive klogere.
3. Dømmekraft, kritisk tænkning og åbenhed
„Kan det se anderledes ud fra hans side?" Du har de langsigtede briller på og ser tingene oppefra og udefra. Du
bruger altid hovedet, før du beslutter dig.
4. Kreativitet, opfindsomhed og originalitet
„Kan vi ikke gøre det lidt bedre – eller anderledes?" Det er dit valsprog. Du er ikke tilfreds med at gøre, som „vi
plejer". Du kan godt lide at finde nye veje
5. Social begavelse
Du kan mærke andre – hvordan de er, og hvordan de har det. Du er god til at få andre til at føle sig godt tilpas og
kan indgå i forskellige sociale sammenhænge
6. Perspektiv (visdom)
Selv om du ikke opfatter dig selv som klog, så synes dine venner, at du er det. De spørger dig til råds og sætter
pris på de råd, du giver, fordi de er kloge og fornuftige
7. Tapperhed og mod
Du kan godt tåle at konkurrere, selv om det gør ondt. Du er i virkeligheden et modigt menneske, der ikke er bange
ret meget – heller ikke at sige flertallet imod. Du står op for dig selv – og andre, selv om det koster på
popularitetskontoen.
8. Vedholdenhed, arbejdsomhed og grundighed
Du arbejder hårdt fra start til slut – uanset, hvad du kaster dig over, følger du tingene til dørs. Du bliver ikke
distraheret undervejs og nyder at komme i mål.
9. Ærlighed, autenticitet og ægthed
Du er ærlig, ikke bare, når du udtaler dig – du er jordbunden og lader ikke som om.
10. Venlighed og generøsitet
Du har aldrig for travlt til at hjælpe andre. Du kan lide at hjælpe til – også selv om du egentlig ikke kender dem, du
hjælper...
11. Evne til at elske og blive elsket
Du værdsætter nære relationer – intimitet og nærhed er vigtigt. De mennesker, du føler dig tæt knyttet til, føler sig
også tæt knyttet til dig.
12. Samarbejde og loyalitet
Du stortrives i en gruppe – du er en god samarbejdspartner, og du arbejder hårdt for gruppens succes.
13. Fairness, lighed og retfærdighed
Alle skal behandles lige – det er et af dine vigtigste principper. Dine personlige holdninger (eller fordomme) får
ikke lov til at påvirke den måde, du behandler andre på.
14. Lederskab
Du er god til at organisere og få en gruppe til at fungere, så alle føler sig behandlet retfærdigt og lige. Du sørger
for, at opgaven bliver løst – og for at bevare den gode tone og stemning.
15. Selvkontrol og selvbeherskelse
Du lader ikke følelserne løbe af med dig – du har styr på dine følelser og handlinger. Du er disciplineret og kan
udmærket styre dine spisevaner og dine følelser.
16. Fornuft, forsigtighed og diskretion
Du er omhyggelig og forsigtig. Du tænker før, du taler – og har en høj moral
17. Beskedenhed og ydmyghed
Du skal ikke på scenen – du vil hellere holde dig baggrunden. Du opfatter i det hele taget ikke dig selv som „guds
gave til menneskeheden", men er meget diskret. Dine omgivelser respekterer din beskedenhed.
18. Værdsættelse af det smukke og sublime
Er der noget mere sexet, end folk, der kan noget? Du elsker synet af smukke ting eller arbejde/kunst/musik udført
af mennesker, der er dygtige.
19. Taknemmelighed Du er meget opmærksom på de gode ting i dit liv, og du tager dem ikke for givet. Dine
venner og din familie opfatter dig som taknemmelig – fordi du ofte viser dem, hvor glad du er for dem.
20. Håb, optimisme og fremtidsorientering
Du forventer det bedste, og du arbejder hårdt på at få den fremtid, du drømmer om. Fremtiden er noget, du selv
skaber
21. Åndelighed, mening og tro
Du er overbevist om, at der er en dybere mening. Du føler, at du har en plads i den store plan. Du bruger din
livsopfattelse, når du skal træffe vigtige valg i tilværelsen...
22. Tilgivelse og barmhjertighed
Du tilgiver andre, hvis de har gjort dig ondt i hvert fald én gang. Alle fortjener at få en chance til – og du søger ikke
hævn
23. Humor og leg
Du elsker at grine og drille, du kan godt lide at få mennesker til at smile. Du prøver at se det positive i de fleste
situationer
24. Gejst, optimisme og energi
Du går til nye ting med stor begejstring. Du gør ingenting halvhjertet eller med et ben ude af døren – du går all in.
Livet er et eventyr...

