
Sangviniki so energični, zabavni in odprti ljudje. So odlični spodbujevalci, so kreativni, imajo radi ljudi in navdušujejo. So odlični 

trgovci in pripovedovalci in imajo vsestransko dramatično in privlačno osebnost. To so tisti, ki jih prej slišite, kot vidite, izstopajo v 

idejah in se lotijo nenavadnih stvari. Njihov moto je; »zabavajmo se!«. Za njih slišimo izjave kot so: »ves čas govori«, »pozna prav vse 

ljudi«, »kramljač«, »pretirava«…. Vendar, ko pa gredo v skrajnosti, so lahko glasni in že nadležni s svojo ljubkostjo in pretirano 

očarljivostjo. Ponavadi niso dobri poslušalci, saj vedno vodijo pogovor. So pretirano občutljivi ljudje, ki hočejo ljubezen, pozornost in 

odobravanje od vseh. V večini primerov jih privlačijo PM in obratno. 

 

Kolerična oseba je tista, ki je po naravi usmerjena k ciljem, živi, da uspe in je hitra pri organizaciji. Koleriki so izjemno 

osredotočeni na naloge, obenem  pa odprti kot priljubljeni sangviniki. Njihov moto je; »samo naredi – takoj!«. Stvari hočejo imeti pod 

nadzorom, so odlični vodje, prevzamejo vodenje preden jih za to drugi prosijo, so zelo odkriti in odločni.  

Negativne lastnosti so, da so nagnjeni k temu, da se hitro razburijo in so zelo ukazovalni zaradi česar so tudi dobili ime kolerik. 

Velikokrat nastopijo zelo glasno in agresivno ter pričakujejo, da bodo vsi delali toliko kot oni. Lahko so nevljudni in neobzirni ter v 

trenutku čustveno prizadenejo ljudi. Mislijo, da je življenje tekmovanje, da so na olimpijadi in da morajo nenehno in povsod pobrati 

zlate medalje. Enako pričakujejo tudi od drugih. V življenju jih ne zanimajo drobnarije. Vedno se jim mudi, ter na počitnice gledajo kot 

na izgubo časa. Za njih slišimo izjave kot so; »ta je pa res težek«, če hočete, da bo kaj narejeno, dajte njemu«, »izvršilec«, »delavec«…. 

 

Melanholična oseba je tišja, bolj globoka in skrbna. Obožujejo elektronske napravice in predmete lahko razstavijo in jih zopet sestavijo 

bolje kot katerikoli drugi osebnostni tip. Oblačijo se brezhibno in so glede tega zelo dlakocepski. Vsak las imajo na svojem mestu, čevlji 

se jim svetijo in imajo konzervativen stil oblačenja. So zelo občutljivi in si stvari jemljejo zelo k srcu. Čeprav so skopi z izkazovanjem 

čustev, PM potrebujejo čustveno podporo in svoj mir. Nikoli jih ne boste našli brez seznamov, tabel ali pa planerja. PM stremijo za 

vsako ceno k popolnosti pri vsem, kar živijo za to, da je vse popolno in če se kaj izjalovi, lahko padejo v depresijo ali pa se tako 

vznemirijo, da jih to kar ohromi. Njihov moto je; »če je kaj vredno početi, potem to počnimo pravilno!« Zaradi usmeritve v popolnost, 

da vsak cilj mora biti dosežen s popolnostjo, so ti ljudje pretežno razočarani in depresivni večkrat kot drugi. Za njih slišimo izjave kot 

so; »tako je zbran/a«, »on je tak perfekcionist /ka,« »komplicira« »mislec«, 

 

Flegmatiki pa so bolj uravnoteženi,mirni in zadovoljni ljudje. Niso tako očitni in jih je malo težje prepoznati. Ne izstopajo kot drugi, 

ne čutijo potrebe  po tem, da bi spremenili svet ali da bi spremenili status quo. Držijo se povprečnega življenja, oblačijo se nevpadljivo, 

nočejo zbujati pozornosti. So zelo simpatični in se izogibajo soočenjem. Ker imajo izjemno resen odnos do varčevanja energije, 

flegmatiki celotno življenje gledajo, kako bi ohranili svoje moči. Njihov moto je; »zakaj bi stal, če lahko sedim, zakaj bi sedel, če se 

lahko uležem?« Bolj prizadevnim osebnostim se flegmatiki zdijo bolj počasni od drugih. Njihove slabosti so, da se obotavljajo, so 

neodločni in jih je lahko izkoriščati. Za njih slišimo izjave kot so; »tako je ljubezniv/a«, »tako prijazen človek je«, »gledalec in 

opazovalec«. 

 

Flegmatiki niso tako očitni in jih je malo težje prepoznati. Ostale tri osebnosti živijo svoje življenje do skrajnosti.  

Priljubljeni sangvinik se izjemno rad zabava, je izjemno glasen in izjemno energičen. 

Močni kolerik je izjemno prizadeven, izjemno osredotočen in izjemno usmerjen k ciljem. 

Popolni melanholik je izjemno skrben, izjemno tih in izjemno organiziran. 

 

Zgornja dva predstavljata PS in MK. Obema izmed teh dveh osebnosti je skupnih nekaj lastnosti, zardi česar sta  naravni kombinaciji v 

eni osebi. Obe sta ekstravertirani, optimistični in ljudje ju napolnijo z energijo. Mogoče imate doma družinskega člana PS ali MK, ki bo 

rekel, daje na smrt utrujen. Vendar tisti trenutek, ko ga pokliče prijatelj in mu predlaga, da nekaj počneta skupaj kar zaživi. Misel na 

aktivnost in druženje z ljudmi mu čudežno povrne energijo. 

Oseba s kombinacijo osebnosti PS in MK je zares energična, zares napeta, zares viharna, nekdo, ki doseže veliko in črpa 

energijo od drugih ljudi (vendar pozor -  jih ne izčrpa, temveč napolni tudi njih). 

PS/MK mora biti previden, da ne vodi pogovora in ne preglasi druge. Oseba pri kateri prevladujejo lastnosti PS bo usmerjala svojo 

pozornost bolj k ljudem, osebnost kjer prevladujejo lastnosti MK pa se bo osredotočala bolj na dosežke. 

 

Spodnja dva kvadrata sta rezervirana za mirnega flegmatika in popolnega melanholika. Oba osebnostna tipa sta introvertirana, 

pesimistična (ali kot pravijo oni »realistični«) in ljudje jih izčrpajo. Zaradi teh skupnih dejavnikov  sta PM in MF naravna kombinacija. 

Oseba, ki v sebi združuje lastnosti teh dveh parov, je zelo simpatična, poleg tega pa tudi opravi vse kar je potrebno. Kljub temu 

pa preti nevarnost, saj v primeru, da so njihove slabe lastnosti nebrzdane, te premagajo njihove prednosti. MF/PM lahko postanejo tako 

zadržani in introvertirani, da postanejo pravi zapečkarji in jih je težko spraviti ven iz hiše. Oseba pri kateri prevladujejo  lastnosti PM, bo 

bolj osredotočena na naloge, oseba pri kateri prevladujejo lastnosti MF pa na medsebojne odnose.  

 

Kvadrata na desni strani, MK in PM, sta prav tako naravna kombinacija, saj sta oba osredotočena na naloge Oseba s  

to kombinacijo lastnosti je izmed vseh najboljši delavec in je zato najbolj priljubljen pri večini delodajalcev. Vendar pa lahko ti ljudje 

vložijo toliko truda in časa v delo, da trpijo vsi njihovi osebni medčloveški odnosi.  

Če ste ta mešanica in ste bolj družabni, potem je pri vas verjetno dominantna osebnost MK. Če ste bolj zadržani in ste raje sami, potem 

pri vas najverjetneje prevladujejo lastnosti PM. 

 

Kvadrata na levi sta PS in MF. Ker sta obe osebnosti usmerjeni k medčloveškim odnosom, se naravno ujemata.  Ljudi s to kombinacijo 

imajo vsi najraje. PS v njih jih naredi zabavne in zaradi njihovih lastnosti MF so prijetni in sproščeni. Če ste starši takega otroka vas 

morda skrbi, ker jih ne morete pripraviti do tega, da se čemu posvetijo. Ne skrbite. Kljub temu, da ljudje s to kombinacijo  lastnosti redko 

postanejo izjemni eksperti na katerem koli področju, jim za to ni mar. Njihova očarljivost jim bo pomagala v večini okoliščin in ljudje 

jim bodo želeli pomagati.  Če pa imate sami kombinacijo teh dveh osebnosti, se zavedajte, da se morate še truditi, kar se tiče financ in 

osredotočanja na stvari.  

 


