ESTILO
SOCIAL
T E S T E D E
E N E A G R A M A

PODEMOS MOVER-NOS:
COM AS PESSOAS, (COMPLACENTES)
CONTRA AS PESSOAS, (ASSERTIVOS)
OU
PARA LONGE DAS PESSOAS (RETIRADOS).
ESTE TESTE DETECTA O ESTILO SOCIAL DE
CADA UM.

OS ESTILOS
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OBJECTIVO

ESTILO
SOCIAL
DO
EGO

Nas descrições abaixo,
escolhe a mais próxima da
maneira como és, a que
melhor retrata a tua
"energia". Só podes escolher
uma de cada grupo!
Provavelmente não
concordarás com alguma
afirmação ou comentário da
descrição mas, não a rejeites
apenas por isso! CONCORDA
com a ideia geral. Não
analises demais! A
combinação das duas
escolhas dará um resultado.

GRUPO I
A - Costumo ser muito independente e confiante:
penso que a vida deve ser encarada de frente.
Desenho objetivos, comprometo-me e desejo que
as coisas aconteçam. Não gosto de ficar parado,
prefiro fazer algo grandioso e deixar a minha
marca. Não procuro necessariamente o
confronto, mas não me deixo enganar, nem
intimidar. A maior parte das vezes sei o que quero
e vou atrás disso. Tendo a trabalhar e disfrutar
muito.

GRUPO I
B - Costumo estar calado, e estou habituado a estar
sozinho. Normalmente não atraio muita atenção
no aspeto social e geralmente tento não me impor
pela força. Não me sinto confortável quando me
destaco ou sendo competitivo. Provavelmente
muitos dirão que tenho algo de sonhador, pois
disfruto com a minha imaginação. Não preciso de
estar sempre ativo, para me sentir realizado.

GRUPO I
C - Costumo ser muito responsável e dedicado.
Sinto-me mal se não cumpro os meus compromissos
ou não faço o que esperam de mim. Desejo que os
outros saibam que estou com eles e que farei tudo
que creio ser melhor para eles. Frequentemente
faço grandes sacríficios pessoais pelo bem de
outros, quer eles saibam ou não. Não sei cuidar bem
de mim mesmo; faço o trabalho que tenho de fazer e
relaxo (e faço o que realmente desejo) se me restar
tempo.

GRUPO II
X- Sou uma pessoa que normalmente mantém uma
atitude positiva, e que tudo se resolve pelo
melhor. Entusiasmo-me com tudo e não me custa
encontrar com o que me ocupar. Gosto de estar
com pessoas, e ajudar osoutros a ser felizes.
Agrada-me partilhar com eles o meu bem-estar (nem
sempre me sinto fabulosamente bem contudo não
deixo que isso transpareça). Manter esta atitude
positiva significa às vezes passar demasiado tempo
sem ocupar-me dos meus problemas.

GRUPO II
Y- Sou uma pessoa que tem fortes sentimentos de
respeito perante as coisas, a maioria das pessoas
nota quando me sinto desagradado com algo. Sei
ser reservado com os outros mas sou mais sensível
do que deixo ver. Desejo saber com quem posso
contar e a maior parte das pessoas sabem
claramente o que podem esperar de mim. Quando
estou alterado por algum desejo os outros reajem e
emocionam-se tanto como eu. Conheço as regras
mas não gosto que me digam o que fazer. Quero
decidir por mim próprio.

GRUPO II
Z- Costumo controlar-me e ser lógico. Não gosto
de lidar com os sentimentos. Sou eficiente ,
inclusivamente , perfecionista e prefiro trabalhar
sozinho. Quando há problemas ou conflitos
pessoais, trato de deixar os sentimentos de lado.
Alguns dizem que sou demasiado frio e objectivo,
mas não quero que as minhas reações emocionais me
distraiam do que realmente importa. Por norma
não mostro as minhas emoções quando as outras
pessoas me incomodam.
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OS TIPOS E OS SEUS ESTILOS
Ax - Tipo 7 "O Entusiasta" - Optimista, hábil, impulsivo
Ay - Tipo 8 "O Desafiador" - Seguro, decidido, dominante
Az - Tipo 3 "O Triunfador" - Adaptável, ambicioso, consciente da sua imagem
Bx - Tipo 9 "O Pacificador" - Receptivo, tranquilizador, complacente
By - Tipo 4 "O Individualista" - Intuitivo, estético, "ensimesmado"
Bz - Tipo 5 " O Investigador" - Perceptivo, inovador, objectivo
Cx - Tipo 2 " O Ajudador" - Humanitário, generoso, possessivo
Cy - Tipo 6 " O Leal" - Encantador, responsável, defensivo
Cz - Tipo 1 " O Reformador" - Racional, de sólidos princípios e autodomínio

A POSTURA ASSERTIVA - TIPOS 3, 7, 8
Esta tríade é vista como a postura “mover-se contra”.
Os tipos estão muito focados em agir de forma a conseguir o que desejam.
Eles são os tipos que pensam sobre o que eles querem e depois agem em direção a
isso. Foco no EU (combina com a associação freudiana do ego).
Afirmar-se, para eles, é uma segunda natureza.
Muito óbvio com o tipo 8,
pois eles afirmam-se muito frequentemente, às vezes até o ponto de agressão.
Brusco.
Quer autonomia e tem medo de ser controlado.
Para o Tipo 7, a asserção é vista quando eles perseguem novas coisas, afirmando
o seu direito à diversão. Desfoca facilmente.
Quer segurança e tem medo de ficar limitado ou restringido.
O tipo 3 afirma-se num sentido mais subtil,
concentrando-se mais nos seus próprios objetivos.
No entanto, quando alguém fica entre eles e esses objectivos, eles defendem
por si mesmos. Egoísta. Quer atenção e tem medo de não ter valor.

CONSELHO

O conselho geral para os tipos de postura assertiva é estarem
atentos às outras pessoas. Esses tipos geralmente podem agir
sem pensar em como as suas ações afectam as pessoas, às vezes
com consequências muito negativas. É a simples noção de pensar antes de agir, mas também pensar sobre os outros antes
de fazer. Também é interessante notar que estes tipos, por vezes, têm dificuldade em estabelecer relações profundas e significativas com as pessoas.

A POSTURA COMPLACENTE – TIPOS 1, 2, 6
Esta postura é uma conformidade com o superego. O foco é mais sobre a
sociedade e as pessoas ao seu redor, em vez de nelas mesmas, como os tipos
assertivos. Este tipo de pessoas “movem-se com” os outros, concentrando-se
em sentirem o que está a acontecer à sua volta e depois actuam de acordo.
Para o Tipo 2, esta ação é focada nas pessoas. O desejo de ajudar os outros e
atender às suas necessidades supera o foco nas suas próprias necessidades.
Sacrificam-se e esperam reconhecimento, mesmo não admitindo.
Quer atenção e tem medo de não ser amado.
O Tipo 1 orienta o seu foco para os padrões sociais.
Eles actuam para manter a justiça e preservar o direito social dentro dos seus
grupos. Regrados, rígidos e tensos. Organizadores natos, muito críticos.
Querem autonomia e têm muito medo de errar.
O tipo 6 irá actuar mais de acordo com situação em que estiverem presentes,
avaliando constantemente a sua segurança e trabalhando na construção de um
ambiente seguro. Desconfiados, astutos, e enfrentam os desafios ou medrosos e
paralizados. Podem ser as duas coisas. Quer segurança e tem medo de não ter
orientação.

CONSELHO
Para os complacentes, será bom olhar para dentro, para os
seus próprios desejos. Cada tipo pode ser abnegado de alguma
forma e, assim, estar ciente de como os seus próprios desejos
podem não estar de acordo com os desejos da sua sociedade é
importante para agirem de forma a atender ambos.
Estes tipos podem ser muito inconscientes de como a sua
forma de pensar e agir pessoal é fortemente influenciada
pelas comunidades em que estão envolvidos.

A POSTURA AFASTANTE – TIPOS 4, 5, 9
A postura afastante, são aqueles que “se afastam” das pessoas. Aqui encontramos
os tipos que se concentram no pensamento e no sentimento, tornando-os
altamente imaginativos. Relacionados ao “Id” de Freud, que observou que estes
tipos eram “pensadores e poetas” que estavam mais relacionados com o seu
subconsciente.
O tipo 5 geralmente retira-se mais fisicamente, afirmando fortemente a sua
necessidade de privacidade e retirando-se do mundo. Inteligente mas pouco
agressivo e participativo. Quer segurança e tem medo de ser incapaz ou
incompetente.
O tipo 4 retira-se socialmente, dedicando tempo para construir a sua própria
individualidade, separadamente da influência dos outros. Criativo e difícil de
entender. Artístico e dificilmente está satisfeito consigo mesmo. Quer atenção
e tem medo de não ter identidade própria.
Enquanto o Tipo 9 não se separa fisicamente do mundo, são acusados de ficarem
“nas nuvens” na presença de outras pessoas, numa retirada mental para um
santuário interno de estar. São pacientes, fortes e inteligentes, difíceis de
motivar exteriormente. Precisam de ser motivados para a acção regularmente.
Quer autonomia e tem medo de conflitos, deseja paz.

CONSELHO

Estes tipos beneficiarão em irem para o “mundo” e estarem realmente
presentes nele. Muitas vezes, estes tipos podem desenvolver
grandes habilidades e talentos a seu tempo por si sós, mas nunca
chegam a apresentá-los ao mundo, concentrando-se em manterem
tudo para si mesmos. Um desperdício.
É bom aprender que usar essas habilidades e mostrá-las para o
mundo pode ser tão gratificante quanto o desenvolvimento delas.
A postura afastante também tem uma peculiaridade única na medida
em que eles podem sentir uma desconexão com a sua humanidade,
muitas vezes sentindo-se separados do seu corpo e mais presentes
dentro da sua imaginação e fantasia.

Se tens dúvidas, ou estás a
necessitar de ir mais fundo em
alguma área da tua vida, por favor
entra em contacto:
William Maurício 9Coach
wdm9coach@gmail.com
+351 938 458 987
www.coachingwilliam.com

Ou és a soma dos teus sonhos
ou
és a soma dos teus medos
William Maurício

"Descobrir o meu Tipo do Eneagrama
transformou a minha vida.
Para retribuir, agora ajudo outros a
fazer o mesmo, com o meu programa de
transformação,
Conhece-te. Confia. Conquista"
CLICA AQUI

