
49 trăsături de caracter 

La o privire mai atentă ne dăm seama că succesul nu constă în ceea ce vom realiza în 

viață, ci în ceea ce ne va propulsa spre aceste realizări: caracterul personal. Bifați 

trăsăturile care vă vor ajuta să vă atingeți țelurile! Ele sunt ilustrate și în natură (vezi 

manualele).  

 

Ascultare vs. Încăpățânare 

A îndeplini cu bucurie cerințele și dorințele celor ce sunt 

responsabili pentru tine. 

 

Atenție vs. Neatenție 

A-i acorda unui om prețuirea cuvenită, concentrându-te 

asupra spuselor sale. 

 

Autocontrol vs. Indulgență 

A-mi respinge dorințele greșite și a face ceea ce este 

corect. 

 

Blândețe vs. Mânie 

A ceda din drepturile și așteptările mele personale din 

dorința de a-i servi pe ceilalți. 



 

Bunătate vs. Severitate 

A manifesta respect și interes personal față de alții. 

 

Cinstire vs. Lipsă de respect 

A-i respecta pe cei care conduc datorită autorităților mai 

înalte pe care ei le reprezintă. 

 

Compasiune vs. Indiferență 

A investi tot ce este necesar pentru a vindeca rănile altora. 

 

Conștiinciozitate vs. Inconsecvență 

A săvârși ceea ce am consimțit să săvârșesc, chiar dacă 

aceasta pretinde sacrificii neașteptate. 

 

Creativitate vs. Neafirmare 

A aborda o necesitate, o sarcină de lucru sau o idee dintr-

o nouă perspectivă. 



 

Credință vs. Îndoială 

Încrederea că faptele care și-au avut înrădăcinarea într-

un caracter bun vor da roadele cele mai bune, chiar dacă 

nu putem ști cum și când. 

 

Cumpătare vs. Extravaganță 

A-mi îngădui, mie și celorlalți să cheltuiesc doar atât cât 

este necesar. 

 

Curaj vs. Teamă 

Încrederea că ceea ce am de spus sau de făcut este 

adevărat, drept și just. 

 

Determinare vs. Lașitate 

A-ți propune să atingi scopuri potrivite la timpul potrivit, 

indiferent de obstacole. 

 

Discernământ vs. Obtuzitate 

A înțelege cauzele mai adânci ale evenimentelor care se 

petrec în jurul tău. 



 

Discreție vs. Naivitate 

A recunoaște și a evita cuvinte, acțiuni sau atitudini care 

ar putea provoca eventuale consecințe de nedorit. 

 

Disponibilitate vs. Egocentrism 

A situa pe un plan secund propriile proiecte și priorități 

față de dorințele celor pe care îi servesc. 

 

Elocvență vs. Ceartă 

A călăuzi adevăruri vitale spre obstacolele mentale ale 

cuiva. 

 

Entuziasm vs. Apatie 

A manifesta bucurie în efectuarea oricărei sarcini, dând ce 

e mai bun din mine. 

 

Fermitate vs. Amânare 

Abilitatea de a recunoaște factorii-cheie și de a duce la 

capăt decizii dificile. 



 

Flexibilitate vs. Rigiditate 

Capacitatea de a-ți schimba planurile sau ideile în funcție 

de orientarea îndrumătorilor tăi. 

 

Generozitate vs. Zgârcenie 

Să-ți dai seama că tu ești doar un garant a tot ceea ce ai și 

să folosești orice mijloc în scopurile cele mai bune. 

 

Hărnicie vs. Lene 

A-mi investi timpul și energia pentru a duce la bun sfârșit 

orice sarcină încredințată mie. 

 

Iertare vs. Respingere 

A-mi șterge din minte greșelile celor ce mi-au făcut un rău 

și a nu păstra ranchiună. 

 

Ingeniozitate vs. Risipă 

A găsi folosințe practice pentru ceea ce alții nu bagă în 

seamă sau aruncă. 



 

Inițiativă vs. Trândăvie 

A recunoaște și a face ceea ce este de făcut înainte de a mi 

se cere să o fac. 

 

Înțelepciune vs. Prostie 

A vedea și a reacționa la situații din viață dintr-o 

perspectivă care depășește circumstanțele mele curente. 

 

Justiție vs. Corupție 

A-ți asuma responsabilitatea personală de a susține ceea 

ce este curat, drept și adevărat. 

 

Loialitate vs. Infidelitate 

A folosi vremurile grele pentru a-mi onora angajamentele 

față de cei pe care îi slujesc. 

 

Mărinimie vs. Egoism 

A veni în întâmpinarea nevoilor esențiale ale altora fără a 

avea ca motiv vreo recompensă personală. 



 

Meticulozitate vs. Ineficiență 

A ști ce factori, odată neglijați, vor diminua eficiența 

muncii ori a vorbelor mele. 

 

Mulțumire vs. Lăcomie 

A-ți da seama că adevărata fericire nu depinde de 

condițiile materiale. 

 

Onestitate vs. Înșelare 

A dobândi încrederea pentru viitor prin relatarea corectă 

a unor evenimente din trecut. 

 

Ordine vs. Confuzie 

A mă organiza pe mine și împrejurimile mele pentru a 

avea o eficiență mai mare. 

 

Ospitalitate vs. Izolare 

A împărți din inimă cu alții mâncarea, adăpostul sau 

conversația. 



 

Prudență vs. Pripeală 

A ști cât de important este să săvârșești la timpul potrivit 

acțiunile potrivite. 

 

Punctualitate vs. Întârziere 

A-mi manifesta respectul față de ceilalți făcând lucrul 

potrivit la timpul potrivit. 

 

Răbdare vs. Nervozitate 

A accepta o situație dificilă fără a-mi proiecta un termen 

final pentru curmarea ei. 

 

Recunoștință vs. Nemulțumire 

A le arăta altora prin cuvintele și faptele mele cât au fost 

de binefăcători pentru viața mea. 

 

Responsabilitate vs. Iresponsabilitate 

A ști și a face ceea ce se așteaptă de la mine. 



 

Rezistență vs. Descurajare 

Tăria lăuntrică de a ține piept solicitărilor și de a da ce e 

mai bun din mine. 

 

Sensibilitate vs. Asprime 

A percepe atitudinile și emoțiile adevărate ale celor din 

jurul meu. 

 

Siguranță vs. Îngrijorare 

A-ți structura viața în jurul a ceea ce nu poate fi distrus 

sau înlăturat. 

 

Sinceritate vs. Ipocrizie 

Dorința de a face ceea ce este bine din motive 

transparente. 

 

Smerenie vs. Mândrie 

Conștiința că reușitele sunt rezultatele investițiilor făcute 

de ceilalți în viața mea. 



 

Stimă vs. Grosolănie 

A-mi limita propria libertate astfel încât să nu stânjenesc 

dorințele celor din jurul meu. 

 

Toleranță vs. Acuzare 

A-ți da seama că toți oamenii se află la diferite nivele de 

formare a caracterului. 

 

Vigilență vs. Neglijență 

A fi conștient de tot ceea ce se află în jurul meu, astfel 

încât să am reacții potrivite. 

 

Virtute vs. Necurăție 

Excelența morală evidentă în viața mea, în măsura în care 

fac consecvent ceea ce este bine. 

 

Voioșie vs. Autocompătimire 

A păstra o atitudine pozitivă chiar și când te confrunți cu 

situații neplăcute. 



 


