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DESCRIÇÃO DO 

TIPO 3

PERSONALIDADE

PAIXÃO: ENGANO /
AUTOENGANO

ESSÊNCIA

VIRTUDE: VERACIDADE /
HONESTIDADE

MECANISMO DE DEFESA:
IDENTIFICAÇÃO



Proposição Básica 
O estado original indivisível da Esperança de que tudo funciona de
acordo com a lei universal, ou seja, não depende do esforço do executor,
vai para o segundo plano num mundo em que você percebe que
recompensa o “fazer” ao invés de “ser”. Consequentemente, você passa a
acreditar que pode conquistar o amor, a aceitação e o reconhecimento
por meio do desempenho, do fazer e da obtenção do “sucesso”. Ao
mesmo tempo em que você desenvolve a energia de ir em frente no
autoengano, a fim de se alinhar à imagem de sucesso e aprovação.
Atenção naturalmente vai para as metas e tarefas a realizar.

Para onde vai a atenção.
Vai para as muitas tarefas a realizar; convergindo para a meta em
questão, para a ação e busca da aprovação, para o que é positivo a ser
cumprido, para o futuro, para o autoempoderamento, ter as pessoas ao
redor como referência.

Preocupações resultantes 
Realizar e ser bem-sucedido, identificar-se com o desempenho,
eficiência, manter-se ocupado e ativo, ajustar-se e equiparar-se com a
imagem desejada, identificando aquilo que pode interferir nas
realizações, por exemplo, negativismo, sentimentos, percepção de
obstáculos, competir e vencer, manter a aparência; obter feedback
positivo e aprovação; ganhar status, prestígio e poder.

Dificuldades produzidas para si mesmo 
Autoengano a respeito das próprias necessidades; ausência dos próprios
sentimentos; incompletude (mover-se rapidamente para nova meta);
entrar em ação quando a tarefa é obter aceitação; não saber de onde
vem o sofrimento, tristeza e a ansiedade e quer afugentá-los a qualquer
custo; raiva e impaciência com estilos diferentes que são vistos como
obstáculos para se atingir o objetivo; desejar muita admiração e atenção
dos outros para si.



Dificuldades produzidas para os outros 
Quando percebe que o Tipo 3 não se preocupa com a pessoa,
especialmente em relação a sentimentos; Tipo 3 aparenta artificialidade
ou superficialidade, quando enxerga que as coisas materiais e metas
importam mais do que as pessoas; quando percebe a dificuldade dos
Tipos 3 de afrouxar, relaxar e refletir; quando percebem o Tipo 3
pegando atalhos e relativizando a verdade; sentir-se manipulado pela
agenda de realizações do Tipo 3.

Bênçãos 
Diligência, liderança, tudo é possível, entusiasmo, esperança na ação,
encorajamento, soluções, ser o provedor, eficiência, senso prático,
competência.

Estratégia básica para ajudar o Tipo 3 
Ajudar o Tipo 3 a diminuir o ritmo, acolher e valorizar os sentimentos,
perceber que o amor é ser, assim como fazer e ter.

Como os Tipos 3 podem se desenvolver 
Ao meditar, perceber a mente acelerando e indo para as muitas tarefas;
tomar tempo necessário para reduzir o ritmo e se desconectar do fazer;
desenvolver um observador interno para perceber os sentimentos e
prestar atenção às sensações físicas (especialmente o cansaço);
questionar-se sobre o que realmente é importante; aprender a distinguir
entre o que precisa ser mudado (fazer) e o que precisa ser aceito
(compreensão); aprender com a frustração relativas aos obstáculos para
apreciar as diferenças; perguntar-se se aquilo que você corre atrás é
real ou por imagem; reconhecer a fraqueza e ir em busca da essência
nas tarefas; trabalhar sob uma perspectiva introspectiva; elevar a
empatia ao mesmo patamar das realizações.

Como as pessoas podem ajudar os Tipos 3
Encorajar o Tipo 3 a buscar o seu desenvolvimento, por ex., dispender um
tempo com as coisas simples da vida, prestar atenção aos sentimentos,
ouvir as pessoas; ajudar o Tipo 3 a tornar os relacionamentos e os
sentimentos em “tarefas” a desenvolver; deixa-lo perceber que você se
preocupa com ele, independentemente daquilo que faz e fazê-lo
perceber que é realmente é importante para você.



DINÂMICAS DE
CRESCIMENTO DO

TIPO 3

OBSERVAÇÃO DE SI: 
PONHA A SUA ATENÇÃO
NISSO:

Observe sua necessidade de se mover rapidamente para fazer as
tarefas. O que pode acontecer quando você fica mais lento? Observe
como você resiste a diminuir o ritmo ou parar. O que há por trás da
necessidade de acelerar?

Observe como você gosta de ticar aquilo que foi feito na sua "lista de
tarefas". De onde vem a satisfação extrema de fazer coisas? O que você
faz para priorizar a sua lista de tarefas?

Observe como você está ocupado o tempo todo. Qual a motivação para
se manter em movimento e trabalhar tanto. Observe o que você pode
estar evitando por conta desse movimento.

Observe como você se relaciona com suas emoções. O que está
acontece quando você está acelerado e não deixa espaço para as
emoções? Em quais condições você entra em maior ou menor contato
com suas emoções?



Observe seu desejo de reconhecimento. Até que ponto isso o motiva a
realizar as coisas e ir em busca do sucesso? Isso é importante para
você? Quando você recebe reconhecimento, você o aceita com o seu
coração?

Perceba como você lê as pessoas ao seu redor e o contexto social em
busca de pistas de como se apresentar para o máximo benefício seu.
Esteja consciente de como você altera sua apresentação para se
adaptar ao seu público e o tudo aquilo que está por trás disso.

Observe o que você faz para evitar o fracasso. Por que o fracasso é tão
ruim?

Observe o que acontece quando algo interfere no caminho para o seu
objetivo. Quais sentimentos surgem?

Observe como você tende a priorizar o trabalho acima dos
relacionamentos. Por quê? Quais são as consequências disso?



PONTOS CEGOS DO

TIPO 3

VEJA O QUE VOCÊ TEM QUE
COMEÇAR A ENXERGAR.

Suas emoções e o valor das emoções em geral. Como parte de sua
motivação para fazer as coisas, o Tipo 3 geralmente evita, ignora ou
minimiza suas emoções. No entanto, como tipo de base nas emoções, ele
usa sua capacidade emocional muitas vezes negligenciada para ler as
pessoas e definir, em parte, como se apresentar. As emoções ajudam o
Tipo 3 a se desenvolver caso possam se conectar mais com seus
sentimentos não reconhecidos porque suas emoções o ajuda a saber
quem ele realmente é, o que realmente quer e o que realmente vale a
pena fazer.

O valor de desacelerar e ocasionalmente parar. Tipo 3 pode pôr em risco
sua saúde, seu bem-estar psicológico e, muitas vezes, seu
relacionamento, se não olhar como e por que se move tão rapidamente.
Isso o ajuda a reconhecer o valor de desacelerar conscientemente e
cuidar melhor de si mesmo.

Seu verdadeiro eu. Quem você realmente é além da sua imagem. O que
todos os Tipos 3 perdem ao desempenhar e atingir as metas são eles
mesmos. O Tipo 3 se concentra tanto na imagem que deseja criar e nas
conquistas que o ajuda a ter uma boa aparência e que muitas vezes não
sabe quem ele é, o que realmente quer e como quer viver. Descobrir que
você é pode literalmente salvar sua vida.



A importância do relacionamento. Muitas vezes, sem querer, o Tipo 3
sacrifica suas relações ou a qualidade de seus relacionamentos,
colocando toda a energia em seu trabalho. Pode ser difícil estar presente
com as pessoas e pode ser difícil estar presente o suficiente para
enxergar que não está presente. Quando o Tipo 3 trabalha para se
tornar autoconsciente, é importante que examine o estado de seus
relacionamentos e crie espaço suficiente para escolher conscientemente
priorizar sua presença com as pessoas, em vez de sacrificar
inconscientemente sua vida pessoal.

A necessidade de amor. O que está por trás da gestão da imagem e da
necessidade de reconhecimento? O Tipo 3 faz tudo para ser amado e
apreciado por quem realmente é. Então, é meio irônico que se esforce
para ser reconhecido e valorizado, mas fica tão ocupado e tão focado
em viver de uma imagem que parece não estar dentro de si para
receber calor real e a consideração positiva das pessoas. Tipo 3 na
trajetória de crescimento se beneficia ao perceber que o que realmente
os impulsiona é a necessidade de afeto.



DESCRIÇÃO DO 

TIPO 4

PERSONALIDADE

PAIXÃO: INVEJA

ESSÊNCIA

VIRTUDE:
EQUANIMIDADE

MECANISMO DE DEFESA:
INTROJEÇÃO



Proposição básica 
O estado ideal original de conexão profunda com todas as coisas vai
para o segundo plano em um mundo que você percebe que o abandona
e deixa que algo importante lhe falte. Consequentemente, você passa a
acreditar que pode recuperar o amor ideal original através da busca do
amor único e especial em que você acredita irá preenche-lo. Ao mesmo
tempo em que você desenvolve a inveja e a ânsia por aquilo que é
idealizado e que não está disponível. A atenção, naturalmente, vai para
aquilo de importante que está faltando.

Para onde vai a atenção 
Para o que está faltando ou para o que está indisponível e que você
julga ser especial; para o hábito do “puxa-empurra” ao perceber o que
aquilo que você tem no aqui e agora é negativo e aquilo que está
distante, ou que vai chegar, ou que já se foi, é positivo; foco na
amplificação dos sentimentos, especialmente a tristeza; para uma
posição de controle externa; para os extremos (longe do meio termo);
para o comportamento autorreferente.

Preocupações resultantes 
Ânsia por aquilo que percebe ser especial ou indisponível (amor,
trabalho, etc.); transformar sentimentos em “realidade”; ir em busca
daquilo que é único, intenso, especial e elitista; evitar o aspecto maçante
do aqui e agora e a monotonia do “caminho do meio”; não sucumbir ao
que é comum; criar crises; resistir a ser mudado.

Dificuldades produzidas para si mesmo 
Insatisfação e raiva da vida como ela é: sentimento de que “nada” é bom
o suficiente ajuda na rejeição; domínio da instabilidade de sentimentos;
dor associada à depressão, devastação, desdém, drama, decepção e
desvio; sentir-se diferente, uma pessoa que não se encaixa (o lado
doloroso do sentimento de ser único); dificuldades para sustentar um
relacionamento ou diretriz; dor associada à crise que foi criada (“viciado”
em sofrimento) e que foi estendida em demasia; inveja daqueles que
supostamente atingiram a realização.



Dificuldades produzidas para os outros 
Quando percebem que não conseguem satisfazê-los ou se sentirem em
déficit com eles; sentem a tendência do ir contra (resistência) e ao
sarcasmo; sentirem culpados por “desistir” do Tipo 4; dor e raiva pela
experiência da rejeição; ter que lidar com as crises recorrentes.

Bênçãos 
Sensibilidade, criatividade, alinhado com os sentimentos, empatia
(especialmente com relação ao sofrimento), intensidade, romance,
apreciação daquilo que é único e singular, paixão, idealismo.

Estratégia básica para os Tipos 4 
Ajudar o Tipo 4 a superar a ânsia por quilo que está faltando e que julga
ser importante, apreciar o que há de positivo no aqui e agora e fazê-lo
aceitar-se como alguém que pode ser amado, separado da sua
identificação com a singularidade.

Como os Tipos 4 podem se desenvolver 
Ao meditar, perceba como os sentimentos surgem e como a atenção vai
para o que está faltando e aquilo que anseia; observar os sentimentos
intensos e resistir a segui-los, pois isto cria mais sofrimento e crises;
praticar a valorização do caminho do meio (valorizar as coisas comuns)
e focar a atenção naquilo que é positivo no aqui e agora (praticando a
equanimidade); perceber que o sarcasmo, o sofrimento, a tentativa de
ser especial e seu comportamento autorreferente são substitutos
viciadores para a o sentimento de abandono; desenvolver o equilíbrio
entre os sentimentos, os pensamentos e as ações; adotar planos de ação
relevantes para não sucumbir aos sentimentos; manter-se equilibrado
quando "deixar a peteca cair"; apreciar o idealismo, sem se identificar
com ele.

Como as pessoas podem ajudar os Tipos 4 
Encorajando o Tipo 4 no seu desenvolvimento, por exemplo, não
permitindo que os sentimentos conduzam, comandem e prejudiquem o
Tipo 4, estabilizando a atenção, valorizando o caminho do meio e
apreciando o que está aqui agora; ter a compreensão do Tipo 4 (a
empatia deve vir antes da ajuda); mantendo-se firme com a intensidade
de sentimentos; revelando os seus próprios sentimentos e reações;
apreciando o idealismo do Tipo 4.



DINÂMICAS DE
CRESCIMENTO DO

TIPO 4

OBSERVAÇÃO DE SI: 
PONHA A SUA ATENÇÃO
NISSO:

Observe a diferença entre pensar com seus sentimentos e apenas
pensar de maneira objetiva.

Desenvolver a consciência do seu relacionamento com suas emoções:
você as reprime? Você as usa em excesso? Amplifica as emoções para
criar drama para evitar algo ou defender-se contra o vazio do
mundano? Fica preso a elas? Se utiliza das emoções para impactar ou
influenciar pessoas?

Esteja ciente que da tendência de permanecer com as emoções além da
data de validade e ter dificuldades de se desenredar delas e seguir com
a vida.

Observe como você se compara com as pessoas. Qual é o seu processo
e como quando você faz isso? Como isso faz você se sentir? O que o
motiva? Quais são as consequências disso?

Observe sua tendência a se concentrar no que está faltando ou no que
não está funcionando. Observe o que motiva isso e como isso afeta as
pessoas.



Observe se você tem dificuldade em se concentrar no que é positivo no
trabalho que está fazendo. Esteja ciente das maneiras pelas quais você
pode desvalorizar o que está acontecendo, aquilo que é bom ou ótimo,
desejando algo melhor, algo que você pode estar idealizando porque
está indisponível ou distante.

Observe qualquer tendência que você possa ter de competir com os
outros como uma maneira de provar seu valor ou combater os
sentimentos de ser indigno.

Observe qualquer desejo que você possa ter de precisar que os outros o
vejam como especial ou extraordinário para se defender contra o medo
de ser comum ou inadequado. Veja se você consegue detectar o que
está por baixo disso. O que motiva isso?

Observe a sua tendência a se concentrar no passado ou em velhas
mágoas ou decepções.



PONTOS CEGOS DO

TIPO 4

VEJA O QUE VOCÊ TEM QUE
COMEÇAR A ENXERGAR.

O que está funcionando bem ou o que é positivo na situação atual no
aqui-e-agora. As pessoas que lideram com um estilo do Tipo Tipo 4
geralmente mostram o que Carl Jung chamou de "sombra positiva". Isto
é, o foco mais consciente no que não está funcionando ou na naquilo
que o faz se sentir mal, de modo que a sua "sombra" ou os elementos do
"lado negro" que não quer reconhecer, se relaciona com aspectos
positivos de quem é ou o que faz.

O que é ótimo em você, seus dons, pontos fortes e qualidades positivas.
Tende a concentrar sua atenção naquilo que lhe falta, de modo que seu
ponto forte e capacidades positivas, aquilo que faz muito bem, pode se
transformar em pontos cegos. Ele não vê o que é bom no que faz,
arrisca minar seus esforços ou se sabotar, não vendo o bem em si
mesmo.

Sua tendência a ser excessivamente "autorreferente". O Tipo 4
automaticamente sintoniza seus sentimentos, pensamentos e sua
experiência interior, como foco principal. Às vezes ele pode não perceber
que os outros o vê como excessivamente focados em si mesmos.

Os sentimentos mais profundos de dor, medo e inadequação que estão
por baixo das emoções. O Tipo 4 tem mais conforto e coragem quando
se trata de emoções difíceis, como melancolia ou dor, em comparação
aos outros tipos. Por essa razão, nem sempre consegue ver como se
refugia em um sentimento específico, como tristeza ou dor, como uma
maneira de se distrair de um sentimento mais profundo e doloroso, como
o medo do fracasso ou da rejeição.

A gratidão pode ser uma maneira relativamente fácil para o Tipo 4 se
lembrar de ver o que é bom em suas vidas. Quando não fica em contato
com suas qualidades positivas, também pode deixar de pensar o quanto
jovial e edificante algo se torna quando se aprende a expressar gratidão
por tudo que possui.
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