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Nysgerrighed
Man er åben for omverdenen og mentalt og
emotionelt fleksibel i forbindelse med emner
eller informationer, der ikke umiddelbart passer ind i de første hypoteser eller antagelser.
Nysgerrigheden kan være specifik eller generel
og almen.

Kreativitet Opfindsomhed
Man er opfindsom, original og god til at finde
på nye og anderledes måder at nå et mål på.

Social intelligens
Videbegærlighed
Man holder af at lære nye ting og fordybe sig
og gå på vidensmæssige opdagelser.

Åbenhed
Handler om at gennemtænke, overveje og
undersøge en sag fra flere sider.

Man er lydhør over for atmosfærer og stemninger og over for egne følelser og behov og
kan bruge denne emotionalitet til at træffe
kloge beslutninger, som gavner både en selv og
omgivelserne.

Perspektiv - Visdom
Man kan se situationer i et større perspektiv
og har derfor en næsten gammelklog måde at
anskue verden på.
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Mod
Man tør tage intellektuelle eller følelsesmæssige standpunkter, der er upopulære, svære
eller farlige og lader sig ikke afskrække af de
konsekvenser, det kan have.

Vedholdenhed
Man er arbejdsom, utrættelig og flittig og sørger for at komme i mål med både store og små
projekter af både arbejdsmæssig og relationel
karakter.

Autenticitet - Ærlighed
Man taler sandt og uden forstillelse og udviser
integritet og jordbundethed. Man hviler i sig
selv uden behov for at pynte på virkeligheden.

Venlighed Betænksomhed
Man udviser gavmildhed over for andre og har
aldrig for travlt til at give en hjælpende hånd,
og der er fokus på andres behov og interesser.

Kærlighed
Man sætter pris på de nære og intime relationer, men først når disse positive følelser bliver
gengældt, er der tale om denne styrke. Man er
uendelig nem at holde af, og alle nyder samværet og sammenspillet med denne person.

Samarbejde - Loyalitet
Man er loyal og tager sin del af slæbet og
arbejder målrettet for at gruppen får succes.
Man formår at værdsætte gruppens mål og
formål, selv når disse afviger fra de personlige
antagelser.
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Fairness og rimelighed
Man lader ikke sine personlige følelser påvirke
sine beslutninger om andre. Man giver alle en
chance, og hverdagslivets handlinger er styret
af moralske principper om, at alle skal behandles ordentligt.

Lederskab
Man er god til at arrangere aktiviteter og projekter og sørge for, at det forløber efter planen. Man formår at være en effektiv leder, der
sikrer, at gruppens arbejde bliver gjort.

Selvkontrol
Man har let ved at styre sine impulser, lyster og
behov, når det er påkrævet. Man kan styre sine
følelser, så de ikke overvælder én og dermed
begrænser evnen til at tænke klart.

Omtanke
Man gør ikke noget uoverlagt og venter med
at handle, indtil alle relevante forhold er taget
i betragtning. Man kan modstå de kortsigtede
løsninger og i stedet gå efter succes på den
lange bane.

Beskedenhed
Man har en erkendelse af, at man ikke er verdens centrum, at man ikke ved alt, og at andre
også skal have lov til at komme til orde. Man
har en ydmyghed, der afføder en dyb indsigt,
som tillader andres meninger og holdninger at
komme frem.

Værdsættelse af skønhed
Man værdsætter skønhed, dygtighed og fortræffelighed i f.eks. natur, kultur, kunst, videnskab eller hverdagslivets små og store ting.
Oplevelsen af det smukke ledsages af ærefrygt
og beundring.
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