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O PRECAVIDO 

                

             

 

 

“ O mundo é um lugar ameaçador e não confiável. Nem 

mesmo a autoridade é confiável, por isso, testo-a e 

questiono-a.” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pontos Alerta: 

 Antecipam facilmente cenários negativos (não é ser pessimista, mas sim precavido e 

antecipador de todos os riscos), 

 Na sua visão do mundo, este é um lugar ameaçador, 

 Desenvolve um diálogo interno muito rígido no sentido de antecipar os vários 

cenários e mover-se para evitar erros, 

 Extremamente eficazes no planeamento, comprometidos e de tendência gregária, 

 São indivíduos confiáveis, práticos, empenhados nos seus deveres, rigorosos e leais 

nos seus compromissos e relações, 

 Fazem predominar a lógica e racionalidade, 

 Predominância para o confronto e questionamento, o que pode alastrar às pessoas 

que mais gosta. 

Talentos Pontos Fracos 

Estrategas Críticos 

Gregários Inseguros 

Leais Desconfiados 

Cautelosos Fogem do risco 

Comprometidos Legalistas 

Fiéis Testam os outros 

Responsáveis Ansiosos 

Cooperantes Apáticos 

Organizados Focam-se em cenários negativos 
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RECURSOS DAS ASAS 
 

 
Características Positivas 
 

Asa 5 Asa 7 

 Lógicos  Bem humorados 

 Analíticos  Criativos 

 Criteriosos  Optimistas 

 Calmos nas crises  Espontâneos 

 Objectivos  Inventivos 

 Simples  Entusiastas 

 Ponderados  Curiosos 

 Perspicazes  Produtivos 

 Cultos  Capacidade de Síntese 

 

 
Com uma incidência na Asa 5: 
 
O perfil de personalidade 6, para se sentir mais seguro, precisa de ter mais 
conhecimento, mais informação, mais critérios, mais detalhes e mais parâmetros. Tem 
tendência a isolar-se para sentir segurança. 
 

Com uma incidência na Asa 7: 
 
O perfil de personalidade 6, tem a sensação de que ter múltiplas ideias lhe é vantajoso e 
se houver um imprevisto, não o percepciona como tal, mas sim como uma opção 
previamente analisada, o que lhe dá uma sensação de segurança e de conforto. Fica 
com mais capacidade para ver o lado bom da vida, aquilo que pode correr bem, e 
dedica-se a múltiplas actividades. 
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PONTOS DE SEGURANÇA E DE STRESS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ponto de Segurança – Tipo 9 
 

Fim do stress mental 

Quando esta sensação de segurança ocorre, o Tipo 6 tem um movimento de                 

                                                                                          

                                                                               -lhe 

descansar e reduzir os cenários negativos que projeta nos outros, atenuando a sensação de 

perigo 

 

Sensação de segurança 

                                                                    . Ao substituir as 

sensações mentais por sensações de caráter mais corporal ou instintivo, vai contribuir para 

acalmar a ansiedade e o medo e, deste modo, fica mais, recetivo mais descontraído e 

consegue confiar mais nele e nas outras pessoas. 
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Ponto de Stress – Tipo 3 
 

Altamente competitivo 

O movimento de regressão faz-se para o ponto 3, o que o torna hiper-desconfiado e 

impositivo, ao estilo mais agressivo de quem quer impor até sadicamente as suas ordens e 

não admite quaisquer comentários ou recusas, tornando-se arrogante, competitivo e agindo 

sem um planeamento devido. 

 

Arrogância e crítica 

Os que lhe são mais próximos percebem que há algo estranho, dado que o Tipo 6 tem 

normalmente uma personalidade mais gregária e, de repente, resolve «puxar pelos galões» 

e afirmar agressivamente que «Agora quem manda aqui sou eu!». Esta situação é ainda mais 

agudizada quando acontece algo que não estava previsto. Aí, o Tipo 6 interroga-se como foi 

possível não ter antecipado essa situação, não a ter previsto e surge-lhe um crítico interno, 

que vai provocar com que faça ainda mais coisas e se torne ainda mais workaholic. 

 
 


