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Sidan 122-2
De andra temperamenten om sangvinikern
Kolerikern som gärna uttalar sig tydligt om andra
upplever sig överlägsen i förhållande till den osäkra
och otydliga sangvinikern, som dessutom är så
känslig.
Lite bör man väl kunna tåla! Kolerikern tycker att
sangvinikern låter sig påverkas
för lätt, ändra sig hela tiden och är instabil.
Kolerikern, som vill få saker och ting gjort, kan ha
hjälp av den snabba och lätt entusiasmerande
sangvinikern. Dennes flexibilitet, förmåga att anpassa
sig och finna nya vägar är egenskaper som kolerikern
värdesätter liksom sangvinikerns blick för mänskligt
samspel - en av kolerikerns svaga sidor. Sangvinikern
gör iakttagelser som kolerikern lätt missar.
Flegmatikern kan bli störd av den snabba
sangvinikern "det är omöjligt att hänga med, man får
aldrig en chans". Sangvinikern har redan sagt och
gjort allt innan flegmatikern hinner formulera några
synpunkter. Man hinner precis vänja sig vid en viss
ordning, sedan ändras allt igen. Flegmatikern tycker
också att sangvinikern följer minsta motståndets väg.
Har svårt för dennes stärka känsloliv.

Sangvinikern har förmåga att skapa god stämning
omkring sig. Att ha det bra och trivsamt tillsammans
är något som flegmatikern uppskattar. Flegmatikern
tycker också att sangvinikern har förmåga att få lite
fart på honom.
Melankolikern tycker att sangvinikern är en ytlig
människa som man inte kan lita på.
När sangvinikern berättar en historia och kanske
broderar lite extra för att det ska bli roligare för
åhörarna så upplever melankolikern det överdrivet.
Kan till och med tycka att sangvinikern ljuger och är
opålitlig. Melankolikern frågar innerst inne
sangvinikern : "vem är du egentligen?"
När melankolikern upplever att allt är hopplöst kan
sangvinikern komma som en befriare. Förmågan att
inte fastna i det förgångna och istället ta sats inför en
ny och spännande framtid kan vara ett komplement
till melankolikerns tendens att fastna i tidigare
svårigheter och orättvis behandling. Sangvinikern
sprider glädje och värme. Det upplever
melankolikern som värdefullt; det dämpar känslan av
kyla och övergivenhet.

