Eneagrama tipo Um (o Perfeccionista)
com
Eneagrama tipo Quatro (o Romântico)
O que cada tipo traz para o relacionamento?
Os Uns e os Quatros têm um interesse mútuo e intenso
em trazer algo de bom e belo para o mundo.
Ambos são idealistas e preocupados em dar certo no
seu trabalho e autoexpressão. Ambos vêem como as
coisas poderiam ser, como um projeto se poderia
tornar uma expressão de uma forma ideal, se tudo
corresse na perfeição.
Ao trabalhar juntos, algo universal e transcendente
pode resultar do seu trabalho e do seu
relacionamento.

Como tende a ser a dinâmica entre ambos?
Os Tipo Um trazem um desejo de objetividade, verdade, valor e razão para o
relacionamento. Eles oferecem autodisciplina, bons hábitos de trabalho e
regularidade no relacionamento. São pessos conscienciosas e sublimam a si
mesmas e as suas necessidades pessoais para o bem maior, incluindo a visão
compartilhada e os objetivos que eles acham que estão no centro do próprio relacionamento.
Os Uns podem atuar como “pontos de ressonância” valiosas para o Quatro, oferecendo
conselhos e sabedoria quando o Quatro se confunde com a multiplicidade dos seus
sentimentos ou com as suas dúvidas.
Os Quatros trazem criatividade, sentimentos intensos, sensualidade,
espontaneidade, inspiração e a capacidade de explorar os sonhos, o inconsciente
e outras forças universais. A sua expressividade e emotividade podem ser um muito
bem-vindo contraponto à típica formalidade, senso de ordem e razão do Um.
Assim os Quatro dão permissão para explorar e expressar toda a gama de sentimentos e
paixões do Um, que bem precisa. Os Uns ajudam os Quatro a concretizar os seus
sonhos apoiando a criatividade com uma autodisciplina saudável e uma estrutura apropriada.
Em geral, os Uns trazem autocontrole ao relacionamento, o que pode servir de
modelo para o Quatro, que tende a ser mais "desregulado".
Ambos os tipos têm gosto por refinamento, beleza e cultivo das artes, e se ambos
apreciarem o que o outro oferece, eles podem criar uma equipa duradoura e
produtiva que ajuda a equilibrar as limitações do outro, e ao mesmo tempo
trazendo ao cima as qualidades presentes.
Uma das principais características de todos os bons relacionamentos.
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