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Harga Buku Personality Plus By terbaru wkwk - Jika Anda ingin membeli Buku Personality Plus By namun masih
bingung dengan harga yang ditawarkan, berikut ini adalah daftar harga Buku Personality Plus By murah terbaru yang
bersumber dari beberapa toko online Indonesia.

Jika ingin ringkasan lebih lengkapnya dalam bentuk file. Ringkasan Buku Personality Plus Dalam buku per
sonality plus ini kita akan diberitahukan bahwa kepribadian manusia itu ada empat macam, yaitu sanguinis,
koleris, melankolis, dan pleghmatis. Mengapa kita penting sekali untuk mengetahui kepribadian diri sendiri
dan orang lain karena setelah kita mengetahui kepribadian kita, kita akan bisa memahami jiwa , mengetahui
kekuatan dan kelemahan, serta bagaimana cara kita meningkatkan kekuatan yang kita miliki dan bagaimana
cara mengatasi atau mengurangi kelemahan yang ada pada diri sendiri. Selain itu setelah kita mengetahui
keperibadian yang kita miliki, kita akan dengan cepat memahami orang lain dan dengan cepat juga belajar
menyesuaikan diri dengan orang lain. Kita tidak akan meniru kepribadian orang lain tapi kita akan melakukan
hal yang paling baik dengan kepribadian yang kita miliki. Untuk memahami sifat dasar kita, kita akan
menyelidiki pengelompokkan kepribadian atau watak yang mula-mula ditetapkan dua ribu empat ratus tahun
yang lalu. Kita akan bersenang-senang dengan orang yang sanguinis popular, yang mengeluarkan antusiasme.
Kita akan serius dengan orang yang melankolis sempurna, yang berusaha mengejar kesempurnaan dalam
segala hal. Kita akan maju bersama orang yang korelis kuat, yang di lahirkan dengan bakat pemimpin. Dan
kita akan rileks dan santai dengan orang yang plhlegmatis damai, yang bahagia menerima kehidupan. Tidak
peduli dengan siapa diri kita entah kita itu sanguinis, korelis, phlegmatic, atau melankolis, kita punya sesuatu
untuk dipelajari dari setiap jenis kepribadian ini. Mari kita bersenang-senang dengan sanguinis populer Oh,,
betapa dunia ini membutuhkan sanguinis populer. Selain itu sanguinis populer memiliki sifat yang terbuka dan
optimis. Anak-anak sanguinis populer mulai tampak sejak dini yaitu memiliki pembawaan mencari
kesenangan dan permainan, sejak mereka masih kecil sanguinis populer suka bermain-main dengan apa saja
yang mereka temukan, tertawa, dan mengoceh, serta senang bersama orang lain. Ciri khas selanjutnya dari
sanguinis populer adalah memiliki kepribadian yang menarik. Sanguinis populer lebih banyak memiliki
kesenangan dari pada watak lainnya. Kepribadian mereka yang periang dan karisma mereka yang alami itu
yang membuat orang tertarik pada mereka. Sedangkan sebagai seorang ibu berkepribadian sanguinis yang
populer selalu membuat rumahnya menyenangkan. Walaupun begitu menyenangkan kegiatan sanguinis
populer kadang-kadang lepas kendali. Selanjutnya yaitu ciri khas dari sanguinis populer adalah suka bicara
dan bercerita. Cara yang paling nyata untuk menemukan seseorang sanguinis yang populer adalah dengan
mendengar-dengarkan disetiap kelompok satu orang yang paling keras bicara dan hampir mengobrol terus
menerus. Ciri khas selanjutnya adalah menghidupkan pesta karena keinginan untuk menjadi pusat perhatian
bersama ceritanya yang warna-warni, menjadikannya orang yang menghidupkan pesta. Selain itu, sementara
sanguinis populer tidak bisa mengingat nama, tanggal, tempat, dan fakta, mereka memiliki kemampuan yang
unik untuk mengingat-ingat perincian hidup yang warna-warni. Sanguinis populer sangat hangat dan
menyukai hal-hal fisik, mereka cendrung suka memeluk, mencium, menepuk, dan mengelus teman-temannya.
Hal seperti ini sangat biasa bagi mereka supaya mendapat kontak yang lebih akrab. Selanjutnya sanguinis
yang populer adalah satu-satu pemilik kepribadian yang selalu tampak polos dan lugu serta mempunyai
kesederhanaan kanak-kanak sampai usia lanjut. Sanguinis populer adalah seorang yang antusias dan ekspresif
terhadap hampir segala-galanya. Apa saja yang kita nyatakan, dia ingin melakukannya dan kemana saja yang
kita sebutkan akan pergi, pasti mereka akan ingin kesana. Sanguinis populer selalu penuh rasa ingin tahu dan
mereka tidak ingin ketinggalan apapun, mereka akan menyelidiki apa saja yang mereka belum ketahui.
Kepribadian lain dari sanguinis yang populer adalah selamanya kanak-kanak alasannya adalah karena dulu
mereka anak-anak yang menyenangkan. Mereka disayangi oleh orang tua dan guru. Alasan lainnya adalah
bahwa mereka tidak suka tumbuh menjadi dewasa. Karena sanguinis selalu ingin bisa membantu dan populer,
mereka mengajukan diri secara sukarela tanpa memikirkan konsekuensinya. Sanguinis populer juga kreatif
dan inovatif. Otak sanguinis yang selalu memikirkan gagasan yang inivatif dan kreatif serta menarik. Tetapi
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memerlukan babarapa teman yang rasional untuk membantu pelaksanaannya. Selain itu, karena sanguinis
yang populer memiliki energy dan antusiasme yang tinggi, mereka lebih cenderung mengilhami orang lain.
Selain itu sanguinis populer juga mudah berteman, tidak ada orang asing bagi mereka, sanguinis populer
membuka percakapan dengan siapa saja yang di temuinya. Sanguinis populer juga tampak menyenangkan
karena mereka lebih menghayati kehidupan yang lebih menyenangkan daripada teman- temannya. Apa yang
mereka lakukan bukan luar biasa, tetapi penceritaan kembali atas apa saja peristiwa yang mereka lakukan
menambah aktualitasnya. Orang yang melankolis yang sempurna adalah sosok yang selalu serius, dan
mengejar kesempurnaan dalam segala hal. Bahkan ketika masih bayi orang yang melankolis terlihat sudah
berpikir secara mendalam. Mereka diam, tidak menuntut dan suka menyendiri. Sebagai orang yang dewasa ,
orang melankolis adalah pemikir. Mereka adalah orang â€”orang yang serius terhadap tujuan, selalu tertib dan
teratur, serta menghargai keindahan dan kecerdasan. Mereka tidak senang pergi mencari kesenangan tetapi
mereka menganalisis rencana yang paling baik untuk kehidupan mereka. Jika sanguinis yang populer
ekstrovert, maka orang melankolis yang sempurna adalah introvert. Jika orang sanguinis yang populer suka
bicara dan mengungkapkan segala-galanya, orang melankolis yang sempurna , mendalam, tenang, dan penuh
pikiran. Orang melankolis yang sempurna dilahirkan dengan dengan sifat pesimis dan bisa melihat masalah
sebelum terjadi serta menghitung biaya sebelum membangun. Orang melankolis yang sempurna selalu
menginginkan inti persoalan dan menggali kebenaran. Orang melankolis yang sempurna adalah orang yang
tekun dan serius yang menetapkan tujuan jangka panjang dan hanya ingin melakukan apa yang mempunyai
tujuan. Orang melankolis juga jenius dan intelek. Mereka dilahirkan dengan potensi jenius yang jika
dikembangkan dan dimotivasi sebagaimana mestinya akan menghasilkan orang-orang besar. Orang melankolis
juga berbakat dan kreatif. Selain itu orang yang melankolis juga menyukai daftar, diagram, grafik, dan bagan
karena bagi meraka semua itu adalah bagian dari kehidupan. Melankolis sempurna sangat memperhatikan
sesuatu dengan rinci. Melankolis sempurna selalu mengutamakan ketertiban dan keteraturan, mereka juga
adalah orang yang sangat rapi. Melankolis sempurna juga selalu mementingkan kualitas, dan mereka selalu
berfikir jika pekerjaan itu layak dikerjakan, maka harus dilakukan dengan benar. Karena melankolis memiliki
selera yang tinggi dan perfectsionist. Melankolis juga merupakan sosok yang ekonomis. Orang melankolis
juga sangat memperhatikan orang lain dan peka terhadap keperluan mereka karena mereka memiliki sifat
belas kasihan dan perhatian yang mendalam terhadap orang lain. Orang melankolis yang sempurna bisa
menjadi penasihat yang baik karena memiliki kemampuan yang mendalam untuk melihat kedalam hati orang
lain. Mereka bersedia mendengarkan masalah orang lain, menganalisis dan menemukan pemecahan terhadap
masalah orang lain. Karsena orang melankolis adalah orang yang perfeksionis, mereka menginginkan teman
hidup yang sempurna juga. Mereka menjalin persahabatan dengan hati-hati, melihat apakah orang lain setara
dengannya dan mereka lebih suka punya sedikit teman tapi setia dan berbakti. Orang korelis yang kuat adalah
orang dinamis yang memimpikan hal-hal yang mustahil dan bertujuan meraih bintang yang berada diluar
jangkauannya. Orang yang koleris paling mudah dipahami dan mudah diajak bergaul, selama kita mengikuti
peraturan mereka. Orang korelis yang kuat bisa berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain, dan dia tahu
segala-galanya akan beres selama dia sebagai pimpinan. Orang korelis dilahirkan sebagai pemimpin, dia
memperlihat sikap kepemimpinan sejak masa dini kehidupannya. Korelis yang kuat sangat memerlukan
perubahan, mereka serba memaksa dan mereka merasa harus mengubah apa saja yang mereka lihat tidak pada
tempatnya dan mengoreksi apa saja hal tidak wajar dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya. Korelis yang
kuat adalah orang yang berkemauan kuat dan tegas. Karena semua organisasi, bisnis dan keluarga memerlukan
kekuatan, kemauan, dan kemampuan membuat keputusan. Mereka memecahkan masalah dan menghemat
waktu, walaupun tidak semua orang menghargai ketegasan mereka. Tetapi mereka jarang populer karena
kepastian dan sikap asertif mereka membuat orang lain merasa tidak aman, dan kemampuan mereka
memimpin dengan mudah bisa bisa membuat mereka tampak sok berkuasa. Orang yang korelis bisa
menjalankan apa saja. Orang korelis yang kuat selalu lebih tertarik untuk mencapai tujuan dari pada
menyenangkan orang lain. Mereka juga orang yang mampu mengorganisasi dengan baik. Asset terbesar dalam
diri korelis adalah kemampuan yang dimilikinya melebihi siapapun lainnya, dibantu dengan bakatnya
mengorganisasi. Jika mereka melihat suatu tugas mereka dengan cepat mngetahui cara menyelesaikannya.

Page 2

BUKU PERSONALITY PLUS pdf
Orang korelis yang kuat bukan hanya suka mencapai tujuan, tetapi mereka juga berkembang karena tantangan.
Mereka tidak pernah putus asa oleh kritikan. Orang korelis tidak butuh teman. Mereka tidak tidak memerlukan
siapapun disekelilingnya. Mereka beranggapan bahwa bergaul itu hanya membuang-buang waktu karena hal
itu tidak menghasilkan apapun. Biasanya mereka selalu benar dan menyukai keadaan darurat sehingga mereka
bisa muncul dalam situasi yang tidak terduga-duga. Mari Kita Rileks Dengan Pleghmatis Yang Damai Tuhan
menciptakan orang yang berkepribadian pleghmatis yang damai sebagai orang yang istimewa untuk menjadi
sandaran bagi emosi tiga watak lainnya, untuk memberikan kestabilan dan keseimbangan. Serba guna, orang
phlegmatis yang damai adalah orang yang paling mudah dari semua watak untuk diajak bergaul. Dari bayi
orang yang phlegmati yang damai merupakan berkat bagi orang tuanya, mereka kan menyenangkan untuk
dimiliki, mereka akan bahagia ditempatkan dimanapun, mereka menyukai banyak teman-teman tetapi merasa
bahagia sendirian dan mereka suka mengamatin orang yang lewat. Orang phlegmatis memiliki kepribadian
yang rendah hati. Kerendahan hati dan kelembutannya begitu menyenangkan sehingga orang yang berada
didekatnya merasa nyaman. Dia tidak ingin memikirkan terlalu jauh kedepan. Salah satu ciri khas orang
phlegmatis yang damai yang mengagumkan adalah kemampuannya untuk tetap tenang berada di atas masalah,
dia tetap bersikap tenang ,emosi tidak menguasainya dan kemarahan tidak pernah merasuk hatinya. Phlegmatis
yang damaiselalu sabar dan baik keseimbangannya, mereka tidak pernah tergesa-gesa dan tidak pernah merasa
terganggu oleh situasi yang mengganggu pikiran orang lain. Orang phlegmatis damai selalu berbahagia
menerima kehidupan. Orang phlegmatis yang damai sebagai pekerja yang cakap dan mantap orang yang bisa
menyesuaikan diri dengan siapa saja dan memiliki kemampuan mengurus administrasi. Phlegmatic yang
damai Memiliki keunggulan dari watak-watak lainnya dalam hubung kerja yang mantap kompeten. Orang
phlegmatic yang damai bangkit untuk menjaga perdamaian di jajarannya. Mudah bergaul adalah alasan
phlegmatis yang damai memiliki banyak teman. Sebagai anak-anak,dan remaja, orang phlegmatis yang damai
jarang memberikan kesulitan kepada ibunya dan menyenangkan sebagai teman sehingga mereka dalah sahabat
karib bagi semua orang.
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2: Personality Plus: How to Understand Others by Understanding Yourself by Florence Littauer
Personality Plus helped each member of our family to understand and appreciate his own temperament as well as the
temperaments of each other. In a lighthearted manner, Mrs. Littauer illustrates the differen Personality Plus was helpful
for our family when we read it almost twenty years ago.

Des29 Ada yang pernah baca Buku Personality Plus buku ini bertujuan untuk bagaimana kita memahami
karakter orang lain, dengan terlebih dahulu memahami karakter diri kita sebenarnya terlebih dahulu, dan
menjadikannya lebih baikâ€¦. Untuk mempermudah membedakan orang dari sifat dan karakternya ada salah
satu referensi buku yang menarik di tulis oleh Florence Littauer yang berjudul Personality Plus. Membawakan
topik klasik psikologi, yang konon sudah ditetapkan Hippocrates tahun yang lalu, yaitu empat kepribadian:
Sanguinis, Melankolis, Koleris, dan Phlegmatis. Kemampuan orang Sanguinis yang Populer untuk
melangsungkan percakapan yang mengasyikkan apakah mengenai Koperasi atau Kongo merupakan segi plus
yang membuat iri hati orang lain; tetapi kalau dibawa sampai ke ujung yang ekstrim orang Sanguinis yang
Populer bicara terus-menerus, memonopoli, menyela, dan menyimpang terlalu jauh dari kebenaran. Pemikiran
analitis yang mendalam dari orang Melankolis yang Sempurna merupakan ciri khas yang jenius, banyak
dihormati oleh mereka yang pikirannya lebih dangkal, walaupun demikian kalau dibawa sampai ke titik
ekstrim, dia jadi menyebabkan kemurungan dan menekan perasaan. Bakat orang Koleris yang Kuat untuk
kepemimpinan yang cepat dan tajam sangat diperlukan dalam setiap tahap kehidupan pada zaman sekarang;
tetapi kalau dibawa sampai titik esktrim, orang Koleris yang Kuat jadi sok berkuasa, mendominasi, dan
manipulatif. Sifat orang Phlegmatis Damai yang mudah bergaul merupakan perpaduan yang mengagumkan
dan menjadikannya orang yang paling disukai dalam kelompok mana saja; namun kalau dibawa sampai ke
titik ekstrim, orang Phlegmatis yang Damai tidak peduli melakukan apa pun, masa bodoh, dan tidak punya
kepastian. Keempat tipe kepribadian tersebut, menurut Littauer, juga bisa bercampur dalam diri seseorang.
Littauer membedakannya menjadi empat: Campuran alami adalah Sanguinis Koleris dan Melankolis
Phlegmatis. Campuran pelengkap yang berorientasi hubungan Sanguinis Phlegmatis Campuran pelengkap
yang berorientasi tujuan Koleris Melankolis Campuran berlawanan dianggap sebagai pertikaian batin yaitu
Sanguinis Melankolis dan Koleris Phlegmatis. Sedangkan yang mempunyai sedikit dari segalanya, dengan
asumsi sudah mengikuti tes kepribadian dengan benar, dianggap mungkin Phlegmatis, mungkin orang
sempurna, atau mungkin orang yang masa kecilnya terlalu diarahkan, dikontrol, dan ditindas sehingga tidak
mengenali diri sendiri. Pada hubungan dengan orang lain bagian IV , Terdapat bab yang menarik yaitu: Seperti
sunnatullah bahwa apa yang berlawanan akan saling menarik berlaku juga dalam hubungan antar manusia.
Dan kebetulan antara si-penulis Florence dan Fred suaminya memiliki kepribadian yang berlawanan. Watak
istri adalah Sanguinis sementara watak suami adalah Melankolis. Hingga merupakan contoh yang jelas-jelas
nyata dan cukup detail diterangkan oleh penulis. Dan dari pengalaman penulis meneliti tentang watak-watak,
diperoleh bahwa, jarang menemukan orang dari watak yang sama saling menikahi lainnya. Karena orang
Sanguinis periang bisa meningkatkan semangat orang Melankolis. Karena orang Melankolis terorganisasi
maka membuat orang Sanguinis mendapat keutuhan. Setelah kami bisa mengerti bahwa kekuatan seorang
teman hidup mengisi kelemahan lainnya, kami bisa bersyukur untuk perbedaan kami dan berhenti berusaha
mengubah orang lainnya. Dikatakan oleh penulis Selama bertahun-tahun Fred memahat dan mengikis
kegagalan saya â€” dan saya secara teratur mengampelas garis-garisnya yang salah. Tetapi tidak seorang pun
di antara kami yang makin membaik! Untuk mengurangi potensi konflik, tiap pasangan mula-mula harus
memahami watak mereka masing-masing yang saling bertentangan dan kemudian berusaha antara satu dan
lainnya agar hal-hal yang ekstrim ini bergerak menuju titik tengah berkompromi. Orang Sanguinis harus
merapikan kehidupannya, sementara orang Melankolis harus menyadari alangkah berat hal itu untuk mereka
lakukan. Orang Melankolis harus menurunkan standarnya dan tidak merasa tertekan kalau didapat
pasangannya adalah orang yang tidak sempurna. Kenali diri kita sendiri sebelum mengenali orang lainâ€¦
seperti apa kepribadian anda.
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3: Jual Buku Personality Plus. Florence Littauer (Kepribadian Plus) - Om Botak | Tokopedia
personality pkus adalah buku tentang mempelajari perilaku manusia dan cara agar menjadi orang yang hebat buku ini
sangat poenting di baca by reizaforex in Types > Books - Non-fiction and personality plus bahasa indonesia.

Gue muncul lagi untuk membagii cerita dan cinta kepada kalian semuaaahhh yeeeyy. Dibilang kan, terlalu
banyak yang mau gue bagi, hahaha. Selain itu kemarin gue terlalu cenderung untuk menunjukkan sisi diri gue
yang lain yang suka nulis unyu unyu. Kadang emang nulis dengan kata kata kayak gitu asik, tapikalo
kebanyakan? Liburan kali ini gue habiskan salah satunya dengan membaca buku, I love books!. Membaca
membuat gue lupa sejenak kalau dunia ini masih penuh dengan masalah dan tuntutan dewasa lainnya.
Bukannya gue takut untuk menjadi dewasa, tapi terkadang, menjadi dewasa dengan segala tekanan itu bikin
capek. Everybody need a refreshment and there it is, Books. Tapi setelah gue pindah, gue nggak pernah beli
buku lagi. Buku terakhir yang gue beli adalah karya Ahmad fuadi, trilogi terakhir dari Negeri 5 Menara, novel
pertamanya, yang ceritanya ditutup secara apik dengan Rantau 1 Muara. Gue pengen banget sebenarnya
mereview tentang novel tersebut, but well, saat itu karna terlalu disibukkan dengan laporan, gue hanya punya
sedikit waktu untuk leyeh leyeh. Bukannya gak ada waktu untuk nulis disini, tapi karena laporan gue jadi
nggak kepikiran buat banyak cing cong, istilahnya mah, laporan mengalihkan duniaku, gitu. Sedihnya, di Kota
gue yang baru Salatiga, satu satunya toko buku yang gue cintai ternyata telah berubah menjadi outlet baju
unyu unyu, itu sedih banget sih: Selain itu, salah satu buku yang gue baca adalah Personality Plus karya
Florence Littauer. Sebenarnya, buku ini punya om gue yang paling kece. Dia agen buku jadi punya banyak
buku buku kece yang manggil banget buat dibaca. Kebanyakan sih buku buku Islami sains, yaa karena emang
dia bekerja pada satu penerbit yang khusus menerbitkan buku buku seperti itu. Dan menemukan buku
Florence disana adalah keajaiban. Gue sudah lama nyari buku ini, dimana mana, dan nggak ada. Dimana mana
means Internet, hahaha. Karena sejujurnya gue belum pernah nyari buku ini di gramedia hahaaha. Gue
berusaha keras sampe bercucuran keringat dan darah untuk nyari pdfnya tapi apa daya, berujung nothing.
Emang agak susah kalau nyari free pdf buku buku yang tidak terlalu populer dan komersil, apalagi buku yang
bagus kayak gini. Akhirnya menemukan buku ini langsung aja dong gue lahap dengan penuh nafsunya.
Masalahnya adalah, waktu gue terbatas, karna satu dan lain hal gue hanya bisa baca setengah, itu pun loncat
loncat. Tapi percaya gue, isinya? Kalo boleh di sum up, buku ini menjelaskan tentang kepribadian manusia di
dunia, jadi buat yang merasa tinggal di dunia lain gue nggak tanggung ya. Liat aja kali taglinenya "Bagaimana
memahami orang lain dengan memahami diri sendiri". Tagline itu tepat sasaran, karna dalam buku ini kita
diajak untuk memahami diri kita sendiri dulu, baru memahami orang lain dan cara menghadapi mereka dengan
berbagai macam kepribadian. Menurut gue pribadi itu penting banget sih untuk menunjang kehidupan
bersosialisasi, apalagi kesuksesan juga dipengaruhi faktor koneksi. Istilahnya mah, koneksi itu kayak pelumas
dalam bisnis yang kita bangun. Terlebih memahami diri sendiri, karena sebenernya seorang pemenang itu
bukannya dilahirkan tanpa cacat, tapi dia tau dengan tepat apa kecacatannya and fix that!. Thats why we have
to know our self in the first place. Dalam buku ini dijelaskan ada 4 Tipe kepribadian utama manusia, yaitu
Sanguinis, Koleris, Plegmatis, Melankolis. Tipe ini yang nantinya menciptakan kombinasi kepribadian
manusia yang kita lihat selama ini. Ada yang Sanguinis koleris, Koleris plegmatis, dan seterusnya. Biasanya
seorang manusia punya 2 tipe kepribadian yang dominan sih. Dua tipe itu yang mempengaruhi sifat,
kebiasaan, tindakan dan cara berfikir kalian. Thats what makes us different. Penjelasan dibuku ini pun
dikelompokkan berdasarkan 4 tipe itu. Pertama, kalian diajak mengerti bagaimana memahami diri sendiri lalu
memperbaiki kelemahan tersebut. Hal itu dijabarkan dengan penjelasan karakteristik dari masing masing Tipe
manusia. Gue nggak baca semuanya, tapi secara umum nih ya, kalau boleh digambarkan, Sanguinis itu adalah
kembang apinya kehidupan, rame!. Koleris bisa diartikan sebagai leader abis, karna emang dia cenderung
memimpin dan punya kemauan yang keras. Nah kalau Melankolis, tolong ya jangan mengidentikkan tipe ini
dengan cewe yang sukanya nangis terus walaupun bisa dibilang emang itu adalah salah satu bagian dari
karakteristik sifat tersebut , tapi ternyata melankolis itu adalah seseorang yang pengen segala sesuatunya serba
sempurna, perfecto. Yang terakhir plegmatis, kalian pernah ngebayangin kalau di dunia cuma ada ketiga tipe
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itu tanpa plegmatis, rusuh!. Ketiga tipe itu masing masing punya ego masing masing yang tinggi banget kalau
dia pure, maksud gue pure adalah bener bener sanguinis, atau bener bener koleris. Dan plegmatis ada untuk
menekan ego ketiga tipe tersebut. Dia bisa selow dengan kepanikan Sanguinis, bisa bodo amat dengan
kekhawatiran Melankolis akan ketidaksempurnaan, dan dia bisa merendah untuk ego Koleris yang mau jadi
pemimpin demi kesuksesan proyek. Phlegmatic is a peace keeper -. Buku ini juga dilengkapi dengan saran dan
contoh dari Florence yang bisa ngebantu lo banget untuk memahami logika buku ini, yaaa karna sama seperti
penyakit buku buku terjemahan lain, kadang bahasanya terlalu terjemahan dan nggak ramah sama logika
Bahasa Indonesia. Contohnya pun sederhana karna kebanyakan dia ambil dari kehidupan real Florence dan
relasinya. Setelah dianggap sukses memahami diri sendiri, kalian diajak untuk memahami orang lain.
Bagaimana jadi tombol stop untuk Sanguinis yang cerewet, atau gimana kalem di depan Melankolis yang
perfeksionis. It helps a lot in our relation with the others. Menurut tante gue yang seorang marketing,
memahami kepribadian orang itu penting untuk mengantarkan kita ke Closing Deal. Berhubung buku ini
dijabarkan menurut ke empat tipe kepribadian tersebut ya otomatis kalian harus tau termasuk kepribadian yang
manakah kalian. Sederhana banget kok tenang aja, soalnya ada 40, terdiri 20 kelebihan dan 20 kekurangan,
satu nomor terdiri ari 4 kata sifat dan kalian harus milih satu dari 4 kata tersebut, dan seterusnya samapi ke
nomer Pilihannya emnag disediakan dalam bahasa inggris tapi tenang aja, ada terjemahannya kok. Setelah
selesai silahkan buka kunci jawaban. Ada pengelompokan sifat sifat tersebut sesuai dengan tipe kepribadian,
naaah tinggal diliat deh dari hasil tersebut lebih condong kemana. Gue sendiri pun mendapatkan kalau ternyata
gue perpaduan antara Sanguinis dan Plegmatis, serta sedikit dipengaruhi Koleris. Setelahnya pun gue jadi
kepo untuk baca semuanya karna ternyata buku itu asik banget: Bagi gue sendiri selama membaca itu gue
berkali kali berkata "Dih iya, bener banget" "Aakk gue banget" dan "Pantesan ya selama ini gue kayak gitu".
Hah seolah olah buku itu bisa membaca gue, hahahha. Menyenangkan sih ketika akhirnya lu bisa memahami
apa yang terjadi sama diri lu selama ini yang lu fikir itu hanya kelainan lu aja. Theres a reason why you act
like that. Dan itu membantu gue untuk memperbaiki apa yang salah selama ini: Setelah membaca setengah
gue jadi tertarik untuk membeli buku ini, Yes! Buat lu sendiri, dan buat generasi penerus lu. Membantu banget
dalam membangun diri, your pesonality, agar bisa lebih baik lagi dan mudah beradaptasi. Gue fikir adaptasi
itu soal perasaan, tapi ternyata ada ilmunya! Yah gimanapun, selama lu hidup didunia ini, lu nggak bisa hidup
sendiri, kalian harus bersosialisasi sama orang lain. Nah masalahnya adalah kadang ada friksi yang muncul
karna ketidakcocokan itu kan? Dan jangan pula merubah dan mennjudge diri kita jelek hanya karna kita nggak
cocok sama orang lain. The worst part from a war is you lose yourself in the chaos. Karena itu, sebenarnya
yang terbaik dari buku ini adalah dia menunjukkan bahwa semua kepribadian itu punya positif pun sisi
negatif. Kita harus belajar untuk memahami agar dapat menerima dan meperbaiki, bukan mengacuhkan,
membuang, dan menyesali. God always have a reason why He makes every circumstances. Kalau ada yang
penasaran tentang isi buku ini, nih gue menemukan blog yang merangkum isi dari buku itu, lets have a visit!
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Harga Buku Personality Plus terbaru - www.enganchecubano.com membantu Anda menemukan katalog Buku
Personality Plus dengan harga terbaik dan yang WOW www.enganchecubano.com tampilan minimalis lebih
memudahkan Anda dalam mencari Buku Personality Plus dengan cepat dan banyak pilihan harga.

Littauer paling dikenal untuk seri buku-bukunya berdasarkan Personality Plus sistem kepribadian. Latar
belakang Littauer dibesarkan di toko ayahnya di Haverhill, Massachusetts , dengan dia berbagi tiga kamar
dengan keluarganya. Dia menghadiri University of Massachusetts pada beasiswa, [4] di mana ia menerima
gelar Bachelor dalam bahasa Inggris dengan minor dalam psikiatri. Anak ketiga mereka, Fred Jr, meninggal
karena masalah yang berkaitan dengan kejang ia menderita selama masa bayi dan anak keempat mereka,
Larry, menderita gangguan otak dan dilembagakan. Dia pertama kali mulai melihat ke dalam kelompok
kepribadian sebagai cara untuk mencoba untuk menjelaskan perbedaan kepribadian antara dirinya dan
suaminya. Sistem ini mengklasifikasikan empat kelompok kepribadian "pemarah", "Melankolis", "Sanguine",
dan "apatis". Tidak seperti sistem Hippocrates itu, Littauer menyatakan bahwa individu dapat terdiri dari
beberapa tipe kepribadian bukan hanya diklasifikasikan menjadi satu. This adalah jenis yang dominan, kuat,
tegas, keras kepala dan bahkan arogan orang. Mereka cenderung untuk menjadi pemimpin yang baik karena
mereka didorong untuk mendapatkan sesuatu, namun mereka mungkin menyinggung beberapa orang di
sepanjang jalan. Cholerics juga dikenal sebagai "poweful" tipe. Tipe kepribadian Melankolis dijelaskan oleh
Littauer menjadi jenis mental, dengan kepribadian mereka menampilkan penekanan kuat pada pemikiran,
evaluasi, dan assessment. Perilaku mereka khas melibatkan proses berpikir, menilai, membuat daftar,
mengevaluasi positif dan negatif, dan analisis umum fakta-fakta. Mereka mencintai peta, diagram dan grafik.
Mereka biasanya yang paling cerdas dari empat jenis, namun mereka cenderung untuk memikirkan detail.
Sebuah Melankolis adalah perencana, memastikan hal itu terjadi, meskipun kadang-kadang mereka dapat
melumpuhkan diri dengan analisis over-. Daftar dan "melakukan hal-hal dengan cara yang benar" adalah
karakteristik dari tipe kepribadian ini. Melancholies juga dikenal sebagai "Sempurna" tipe. Sanguines adalah
tipe kepribadian sosial, menampilkan karakteristik seperti kecenderungan untuk bersosialisasi dan menghibur:.
Mereka menikmati kesenangan, bersosialisasi, mengobrol, bercerita - dan menyukai menjanjikan dunia,
karena itulah hal yang ramah yang dapat dilakukan. A Sanguine mendapat baik dengan orang-orang dan bisa
membuat orang lain bersemangat tentang isu-isu, tetapi tidak selalu dapat diandalkan untuk menyelesaikan
sesuatu. Mereka mencintai berinteraksi dengan orang lain dan memainkan peran penghibur atau pusat
perhatian dalam interaksi kelompok. Mereka memiliki kecenderungan untuk over-janji dan di
bawah-memberikan. Sanguines juga dikenal sebagai "Popular" tipe. Phlegmatics digambarkan memiliki
kepribadian yang datar-jenis, yang santai dan menginginkan lingkungan yang damai di atas semua else.
Mereka easy going, santai, acuh tak acuh, unexcitable dan santai. Menginginkan lingkungan yang tenang dan
damai di atas segalanya. Mereka tidak cenderung kepada orang-orang secara aktif marah, tapi ketidakpedulian
mereka dapat menggagalkan orang. Mereka mencoba untuk tidak membuat keputusan, dan umumnya pergi
untuk status quo. Mereka baik sebagai mediator karena mereka biasanya tidak memiliki banyak musuh.
Mereka juga memiliki rasa "kering" dan cepat humor. Phlegmatics juga dikenal sebagai "Damai" tipe. Tak
satu pun dari jenis khusus digambarkan sebagai positif atau negatif. Mereka masing-masing memiliki
keuntungan dan kerugian. Karakteristik adalah untuk mengamati dan mengidentifikasi, daripada menilai. Cara
Kerja Berhasil dengan Siapapun Referensi:

Page 7

BUKU PERSONALITY PLUS pdf
5: Jual Buku personality plus - TOKO Grosir PaLuGaDa | Tokopedia
Florence Littauer is the best-selling author of Silver Boxes, Personality Plus for Couples, Personality Plus for Parents,
and several other books. She speaks internationally at seminars and retreats and is the president of CLASS Speakers,
Inc.

Anda bisa mencarinya di situs marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, atau situs yang sejenis. Karena di
sana Anda dapat menemukan para penjual Buku Personality Plus By dengan bebas menawarkan produk Buku
Personality Plus By sebanyak mungkin dengan varian yang juga banyak. Namun beberapa situs e-commerce
yang menjual Buku Personality Plus By seperti Elevenia, Lazada, Mataharimall,alfacart dll dan situs
e-commerce lain juga patut diperhitungkan. Orang-orang juga mencari tas wanita her mes dan tas wanita her
mes. Ada pula fitur perbandingan harga yang bisa Anda gunakan untuk menentukan harga Buku Personality
Plus By terbaik pilihan Anda yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. Katalog harga Buku Personality
Plus By terbaru di atas merupakan harga sementara dan sewaktu waktu bisa berubah. Untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut tentang Buku Personality Plus By terbaik yang berkualitas dan juga diskon yang
ditawarkan atau gambar Buku Personality Plus By lebih banyak silahkan mengunjungi website sumber.
Gambar Buku Personality Plus By sumber gambar: Hati-hati dalam membeli Buku Personality Plus By di
berbagai toko. Bagi Anda yang menghargai copyright dan suka dengan produk yang asli bisa membeli Buku
Personality Plus By original dengan harga yang agak mahal. Namun bagi yang belum mempunyai budget atau
anggaran memadai Anda bisa membeli produk Buku Personality Plus By kw yang memiliki kualitas hampir
sama dengan Buku Personality Plus By ori. Namun guna mendapatkan barang berkualitas tanpa takut tertipu,
Anda bisa menerapkan beberapa tips berbelanja online Buku Personality Plus By paling bagus yang aman dan
tepat. Beberapa tips berbelanja online berikut bisa Anda gunakan saat ingin berbelanja Buku Personality Plus
By secara online dengan aman atau ketika Anda pertama kali berbelanja online. Kini, hanya dengan
smartphone, laptop atau komputer Anda bisa membeli Buku Personality Plus By melalui toko online yang
sudah banyak di Indonesia seperti Lazada, Bhinneka, Blibli, Tokopedia, Dinomarket, Bukalapak atau toko
online terpercaya lainnya. Kemudahan belanja online tentu membawa dampak positif dan negatif yang perlu
diketahui. Beberapa dampak positif belanja online diantaranya Anda tidak harus keluar rumah jadi lebih
efisien waktu dan tenaga, Buku Personality Plus By yang dijual pun bervariatif, serta harganya lebih murah
dari harga yang ditawarkan di toko-toko. Sedangkan dampak negatif berbelanja online diantaranya ongkos
kirim yang harus Anda tanggung dari beberapa penjual online dan resiko barang rusak atau cacat. Namun
Anda bisa meminta penjual melakukan packing Buku Personality Plus By lebih rapi dan kuat jika perlu
dilengkapi asuransi. Anda harus berhati-hati karena Buku Personality Plus By yang dipajang di web biasanya
akan terlihat berbeda dari aslinya, jadi jangan tertipu oleh penjual yang tidak bertanggung jawab. Tips Belanja
Online Buku Personality Plus By Dikutip dari berbagai sumber, berikut beberapa tips berbelanja online yang
aman saat melakukan belanja online untuk membeli Buku Personality Plus By di berbagai situs toko online
dan marketplace di Indonesia guna mengurangi dampak negatif berbelanja online: Telitilah mulai dari foto
Buku Personality Plus By, deskripsi, penjual yang akan dijabarkan dibawah ini. Padahal membaca kebijakan
toko online tersebut itu perlu agar kita tahu apa saja informasi penting dalam kebijakan tersebut terutama
dalam pengembalian Buku Personality Plus By apabila tidak sesuai. Karena pada toko online kita tidak bisa
melihat Buku Personality Plus By secara langsung. Karena alamat website dengan awalan https memiliki
keamanan dan kevalidan lebih bagus daripada website yang hanya menggunakan http. Karena saat ingin
melakukan transaksi untuk membeli Buku Personality Plus By dan Anda diharuskan melakukan pengisian
data pribadi, nomer rekening atau kartu kredit maka lewat situs yang mempunyai Https, informasi Anda akan
dienkripsi dan data masukan akan aman. Di zaman ini, barang dijual online sangat banyak sekali dengan
beragam harga yang ditawarkan. Oleh karenanya tips ini penting bagi Anda untuk mendapatkan Buku
Personality Plus By yang sesuai dengan kebutuhan Anda tentu dengan harga lebih murah. Baca setiap review
yang diberikan konsumen kepada penjual tersebut. Bila perlu, cek juga penjual tersebut ramah dan fast respon
atau tidak. Pastikan apakah kondisi Buku Personality Plus By adalah barang baru atau sudah memiliki minus.
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Hal ini meminimalisir Buku Personality Plus By yang lebih lama sampainya atau resiko rusak yang tinggi
serta ongkos kirim yang mahal. Carilah Penjual yang Memberi Garansi Buku Personality Plus By Penjual
Buku Personality Plus By yang sudah memiliki reputasi bagus dan menjual banyak barang belum tentu akan
memberikan pelayanan yang baik juga seperti fast respon dan bergaransi. Konfirmasi apakah penjual bisa
memberikan garansi Buku Personality Plus By atau tidak. Selain garansi internasional dan garansi resmi, ada
barang yang bergaransi personal artinya jika terdapat kerusakan maka penjual yang bertanggung jawab.
Packing yang Kuat, Safety dan Asuransi Hal ini penting dilakukan apalagi jikalau barang pesanan Anda
bernilai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Dan jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi maka Anda bisa
tenang karena sudah ada jaminan Asuransi dan juga garansi penjual. Pilih Metode Pembayaran yang Aman
Kemudahan berbelanja Buku Personality Plus By secara online kian nyaman dan aman berkat banyaknya situs
pelapak online yang mendukung berbagai metode pembayaran. Bagi yang belum memiliki rekening bank kini
bisa dipermudah dengan membayar via minimarket seperti indomaret, alfamart dll. Kami sarankan untuk
pembelian online memakai rekening bank karena memiliki keamanan dan kecepatan yang baik. Pembeli
mengirim uang terlebih dahulu ke pihak ketiga, kemudian pihak ketiga menginformasikan kepada penjual
bahwa uang sudah berada di pihak ketiga. Setelah itu penjual akan segera mengirim Buku Personality Plus By
kepada pembeli. Jika pembeli sudah menerima barangnya sesuai pesanan. Uang dari pihak ketiga akan
diteruskan kepada penjual. Jika Buku Personality Plus By yang dibeli tak sesuai atau tak kunjung diterima
maka uang pembeli akan dikembalikan dengan utuh. Selain mengantisipasi penipuan juga mencegah Anda
kirim uang. Pastikan juga jumlah uang yang dikirimkan pas dan sesuai dengan persetujuan. Simpan Akun
Login Anda Tidak sedikit toko online yang mengharuskan Anda mendaftar register sebelum berbelanja disana.
Buatlah password yang unik dan simpan baik-baik. Kalau Anda bertransaksi di warnet misalnya, Setelah
melakukan transaksi pembelian Buku Personality Plus By segera logout untuk mencegah akun Anda
disalahgunakan. Pastikan kondisi barang sebelum memberikan testimoni kepada penjual. Simpan Bukti
Pembayaran Kalau penjual Buku Personality Plus By tidak menyertakan struk dalam bungkus pengiriman,
pada history pembayaran bisa Anda foto atau screenshoot. Simpan sampai masa garansi habis untuk
mengantisipasi jika terjadi sesuatu. Itulah beberapa informasi mengenai harga Buku Personality Plus By
sekaligus tips membeli secara online yang aman dan benar agar belanja online Anda lebih nyaman. Semoga
informasi Buku Personality Plus By di atas bisa membantu Anda dalam mencari referensi sebelum
membelinya. Nantikan update harga terbaru lainnya hanya di Hargano.
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Ada yang pernah baca Buku Personality Plus (buku ini bertujuan untuk bagaimana kita memahami karakter orang lain,
dengan terlebih dahulu memahami karakter diri kita sebenarnya terlebih dahulu, dan menjadikannya lebih baik. dan
pada bagian awal buku terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pembaca, yang pilihan jawabannya sudah
di buat sesuai karakter, sehingga karakter si pembaca.

Apakah termasuk sanguin, koleris, melankolis ataukah Plegmatis? Jika Anda juga ingin mengetahui
kepribadian dominan yang Anda milik, Anda bisa mengikuti kuisioner tes kepribadian ini. Silahkan isi
kuisioner berikut dengan jujur dan berurutan, jika ingin lebih serius Tulis jawaban Anda pada secarik kertas.
Kalau tidak sempat, Anda bisa membeli buku "Personality Plus" yang ada di semua toko buku di kota anda.
Atau jika anda seorang fesbukers, bisa install aplikasi berikut ini http: Suka pamer, memperlihatkan apa yang
gemerlap dan kuat, terlalu bersuara. Suka memerintah, mendominasi, kadang-kadang mengesalkan antar
hubungan orang dewasa. Menghindari perhatian akibat rasa malu. Kurang teraturannya mempengaruhi hampir
semua bidang kehidupannya. Merasa sulit mengenali masalah dan perasaan orang lain. Sulit memaafkan dan
melupakan sakit hati yang pernah dilakukan, biasa mendendam. Cenderung tidak bergairah, sering merasa
bahwa bagaimanapun sesuatu tidak akan berhasil. Suka menceritakan kembali suatu kisah tanpa menyadari
bahwa cerita tersebut pernah diceritakan sebelumnya, selalu perlu sesuatu untuk dikatakan. Berjuang,
melawan untuk menerima cara lain yang tidak sesuai dengan cara yang diinginkan. Sering memendam rasa
tidak senang akibat merasa tersinggung oleh sesuatu. Tidak bersedia ikut terlibat terutama bila rumit. Punya
ingatan kurang kuat, biasanya berkaitan dengan kurang disiplin dan tidak mau repot-repot mencatat hal-hal
yang tidak menyenangkan. Langsung, blak-blakan, tidak sungkan mengatakan apa yang dipikirkan. Bersikeras
tentang persoalan sepele, minta perhatian besar pada persoalan yang tidak penting. Sering merasa sangat
khawatir, sedih, dan gelisah. Lebih banyak bicara daripada mendengarkan, bila sudah bicara sulit berhenti.
Sulit bertahan untuk menghadapi kekesalan. Sulit dalam membuat keputusan. Bisa bergairah sesaat dan sedih
pada saat berikutnya. Bersedia membantu kemudian menghilang. Berjanji akan datang tapi kemudian lupa
untuk muncul. Merasa sulit memperlihatkan kasih sayang dengan terbuka. Tuntutannya akan kesempurnaan
terlalu tinggi dan dapat membuat orang lain menjauhinya. Tidak tertarik pada perkumpulan atau kelompok.
Tidak punya cara yang konsisten untuk melakukan banyak hal. Bersikeras memaksakan caranya sendiri.
Standar yang ditetapkan begitu tinggi sehingga orang lain sulit memuaskannya. Lambat dalam bergerak dan
sulit untuk ikut terlibat. Memperbolehkan orang lain, termasuk anak-anak untuk melakukan apa saja
sesukanya untuk menghindari diri kita tidak disukai. Punya harga diri tinggi dan menganggap diri selalu benar
dan yang terbaik dalam pekerjaan. Dalam mengharapkan yang terbaik, biasanya melihat sisi buruk sesuatu
terlebih dahulu. Memiliki kepribadian yang biasa saja dan tidak suka memperlihatkan banyak emosi. Memiliki
perangai seperti anak-anak yang mengutarakan diri dengan ngambek dan berbuat berlebihan tetapi kemudian
melupakannya seketika. Mengobarkan perdebatan karena biasanya selalu benar dan terkadang tidak peduli
bagaimana situasi saat itu. Mudah merasa terasing dari orang lain dikarenakan rasa tidak aman atau takut
jangan-jangan orang lain tidak merasa senang bersamanya. Bukan orang yang suka menetapkan tujuan dan
tidak berharap menjadi orang yang seperti itu. Memiliki perspektif yang sederhana dan kekanak-kanakan,
kurang pengertian terhadap tingkat kehidupan yang lebih mendalam. Penuh keyakinan, semangat, dan
keberanian sering dalam pengertian negatif. Sikapnya jarang positif dan sering hanya melihat sisi buruk dari
setiap situasi. Mudah bergaul, tidak peduli, dan masa bodoh. Merasa senang mendapat penghargaan dari orang
lain. Sebagai penghibur menyukai tepuk tangan, tawa, dan penerimaan penonton. Menetapkan tujuan secara
agresif serta harus terus produktif, merasa bersalah bila beristirahat, bukan terdorong oleh keinginan untuk
sempurna melainkan imbalan. Suka menarik diri dan memerlukan banyak waktu untuk sendirian atau
mengasingkan diri. Secara konsisten merasa terganggu atau resah. Suka berbicara dan sulit mendengarkan.
Kadang-kadang menyatakan diri dengan cara yang agak menyinggung perasaan dan kurang pertimbangan.
Terlalu introspektif dan mudah tersinggung kalau disalahpahami. Lebih suka mundur dari situasi sulit. Kurang
memiliki kemampuan dalam membuat kehidupan menjadi teratur. Dengan paksa mengambil kontrol atas
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situasi atau orang lain, biasanya dengan mengatakan apa yang harus dilakukan. Hampir sepanjang waktu
merasa tertekan. Mempunyai ciri khas selalu tidak tetap dan kurang keyakinan bahwa suatu hal akan berhasil.
Tidak menentu, serba berlawanan dengan tindakan dan emosi yang tidak berdasarkan logika. Tampaknya tidak
bisa menerima sikap, pandangan, dan cara orang lain. Pemikiran dan perhatian ditujukan ke dalam, hidup di
dalam diri sendiri. Merasa bahwa kebanyakan hal tidak penting dalam suatu cara atau cara yang lain. Hidup
dalam keadaan tidak teratur, tidak dapat menemukan banyak benda. Mempengaruhi dengan cerdik dan penuh
tipu untuk kepentingan sendiri; dengan suatu cara dapat memaksakan kehendak. Tidak punya emosi yang
tinggi, tetapi biasanya semangatnya merosot sekali, apalagi bila merasa tidak dihargai. Bicara pelan kalau
didesak, tidak mau repot-repot bicara dengan jelas. Perlu menjadi pusat perhatian, ingin dilihat. Bertekad
memaksakan kehendaknya, tidak mudah dibujuk, keras kepala. Tidak mudah percaya, mempertanyakan motif
di balik suatu perkataan. Tidak sering bertindak atau berpikir cepat, sangat mengganggu. Tawa dan suaranya
dapat didengar di atas suara lainnya di di dalam ruangan. Tidak ragu-ragu mengatakan benar dan dapat
memegang kendali. Memerlukan banyak waktu pribadi dan cenderung menghindari orang lain. Menilai
pekerjaan dan kegiatan dengan ukuran berapa banyak tenaga yang dibutuhkan. Tidak punya kekuatan untuk
berkonsentrasi atau menaruh perhatian pada sesuatu. Punya kemarahan yang menuntut berdasarkan
ketidaksabaran. Kemarahan yang dinyatakan saat orang lain tak bergerak cukup cepat atau tidak
menyelesaikan apa yang diperintahkan. Cenderung mencurigai atau tidak mempercayai gagasan orang lain.
Lambat untuk memulai, perlu dorongan yang kuat untuk termotivasi. Menyukai kegiatan baru terus-menerus
karena tidak merasa senang melakukan hal yang sama sepanjang waktu. Bisa bertindak tergesa-gesa tanpa
memikirkan dengan tuntas terlebih dahulu, biasanya karena ketidaksabaran. Tidak bersedia untuk ikut terlibat
dalam suatu hal. Rentang perhatian kekanak-kanakan dan pendek, butuh banyak perubahan dan variasi supaya
tak merasa bosan. Cerdik, orang yang selalu bisa menemukan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Selalu mengevaluasi dan membuat penilaian, sering memikirkan dan menyatakan reaksi negatif. Sering
mengendurkan pendiriannya, bahkan ketika merasa benar untuk menghindari terjadinya konflik. Penuh
kehidupan, sering menggunakan isyarat tangan, lengan, dan wajah secara hidup. Orang yang mau melakukan
sesuatu hal yang baru dan berani bertekad untuk menguasainya. Suka menyelidiki bagian-bagian yang logis.
Mudah menyesuaikan diri dan senang dalam setiap situasi. Penuh kesenangan dan selera humor yang baik.
Meyakinkan seseorang dengan logika dan fakta, bukan dengan pesona atau kekuasaan. Melakukan sesuatu
sampai selesai sebelum memulai yang lain. Tampak tidak terganggu dan tenang serta menghindari setiap
bentuk kekacauan. Orang yang memandang bersama orang lain sebagai kesempatan untuk bersikap manis dan
menghibur, bukannya sebagai tantangan atau kesempatan bisnis. Orang yang yakin dengan caranya sendiri.
Bersedia mengorbankan dirinya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dengan mudah menerima pandangan
atau keinginan orang lain tanpa perlu banyak mengungkapkan pendapat sendiri.
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Buku Personality Plus Florence Littauer Di buku ini dijabarkan bahwa ada empat kepribadian di dunia ini yaitu Sanguin,
Melankolis, Koleris dan Phlegmatis. Juga di buku ini diberikan tes kepribadian untuk melihat kepribadian kita itu yang
mana.

Bina Rupa Aksara, Jakarta Cetakan: I, Jenis Cover: Pada waktu kumpul bareng di kediaman dosen aku 17 Mei
pukul Sc, terlihat buku yang buanyak buanget, buku itu tertata rapi dan sangat mengundang orang yang
melihatnya untuk yaâ€¦sekedar mendekat dan mengetahui buku apa aja yang ada di sana. Tanpa banyak bicara
aku beranikan diri untuk pinjam buku itu. Heheâ€¦ Ada banyak hal yang saya dapati dari buku ini. Awalnya,
Fikri menyarankan agar say langsung menuju ke halaman test-terakhirnya aja. Aku coba mengawali membaca
buku itu dari halaman terakhir, aku coba untuk testnya dahulu. Setelah 40 soal aku jawab lebih dari 1 hari
jiehâ€¦40 soal aja ngerjainnya lebih 1 hari, katanya pengen banyak membaca tow Ris???? Perasaan tidak enak
pada Ibu Yuli sudah mulai muncul, di sudut pojok buku itu aku tulis namaku dan tanggal aku pinjem buku,
sengaja aku tulis memakai pensil, biar mudah nantinya untuk aku hapus, soalnya bukan buku aku. Dari
perasaan tidak nyaman itulah aku paksa diriku untuk memlihat-lihat dan membaca buku itu. Itulah awal
mulanya aku menulis catatan ini. Mari kita bahas apa sich catatan dari sebuah buku yang menarik ini. Pertama,
kita harus tahu dulu ada berapa macam tipe kepribadian itu. Dalam buku ini, dijelasin ada 4, yaitu Sanguinis,
Koleris, Melankolis, dan Phlegmatis. Pertolongan kegembiraan di masa sulit. Sentuhan kepolosan di bidang
yang kasar. Kata yang bijak ketikaa kita terhimpit beban. Pertolongan humor ketika hati kita berat. Cahaya
harapan untuk meniup habis awan hitam Antusiasme dan energy untuk memulai lagi Kreativitas dan pesona
untuk memarnai hari yang sendu Kesederhanaan anak-anak dalam situasi yang rumit. Sangunis popular punya
bawaan mencari kesenangan dan permainan, dan sejak saat mereka masih kecil mereka suka menyelidiki dan
periang. Sanguinis popular melihat kesenangan dalam setiap pengalaman dan mengulangi rasa setiap
kesempatan dalam pemerian yang warna-warni. Ia bersifat terbuka dan optimis. Mereka cenderung suka
memeluk, mencium, menepuk, dan mengelus teman-temannya. Kontak ini demikian alami bagi mereka,
shingga mereka tidak memperhatikan orang Melankolis Sempurna mundur ke sudut, sementara sanguinis
menghampirinya dengan tangan terbuka lebar. Apa yang anda nyatakan, dia ingin melakukannya, kemana
anda memerintah, dia ingin pergi ke sana. Mereka bergerak, melompat, melambai, dan menggeliat. Kedalaman
untuk melihat ke hati dan jiwa kehidupan. Sifat artistic untuk mengahrgai keindahan dunia. Bakat untuk
menciptkan karya besar ketika tidak ada apa pun sebelumnya. Kemampuan untuk menganalisa dan sampai ke
pemecahan yang semestinya. Mata untuk melihat perincian sementara lain-lainnya melakukan pekerjaan yang
rendah mutunya. Tujuan untuk menyesaikan apa yang dimulai. Dia pendiam, tidak menuntut, dan suka
menyendiri. Sebagai orang dewasa, orang melankolis yang sempurna adalah pemikir. Mereka adalah
orang-orang yang serius terhadap tujuan, mengabdi ketertiban dan keteraturan, serta sangat menghargai
keindahan dan kecerdasan. Mereka tidak menghambur pergi tapi menganalisis rencana yang paling baik bagi
kehidupan mereka. Tanpa orang melankolis yang sempurna, kita tidak akan memliki banyak puisi, seni rupa,
kesusastraan, falsafah, atau simfoni. Kita bias kehilangan budaya, peradaban, cita rasa, dan bakat yang begitu
mendalam. Kita hanya akan memiliki sedikti insinyur, pencipta, dan ilmuwan. Orang melankolis yang
sempurna adalah jiwa, pikiran, semangat, dan jantung kemanusiaan. Kalau orang sanguinis yang sempurna
memandang dunia dengan kacamata berwarna merah, orang melankolis yang sempurna dilahirkan dengan sifat
pesimistis, dan bias melihat masalah sebelum terjadi serta menghitung biaya sebelum membangun. Orang
melankolis yang sempurna selalu menginnginkan inti persoalan, dan tidak meneriama banyak hal menurut
nilai nominalnya, tetapi menggali kebenaran isinya. Ia mau menekuni kegiatan rutin yanfg membosankan
kalau mereka bias melihat hasilnya di masa mendatang. Di bawah mata orang melankolis yang sempurna
awas, orang lain bia gelisah dan resah. Saying sekali, mereka biasanya menikah dengan orang yang menyukai
kesenagan dan keemewahan hidup sehingga ia pun merasa tertekan oleh hal-hal sepele yang menggembirakan
teman hidupnya. Penulis, pelukis, musikus biasanya mereka Melankolis yang Sempurna karena mereka
dilahirkan dengan potensi jenius, yang kalau dikembangkan dengan semestinya akan membuahkan
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raksasa-raksasa. Mereka tergerak oleh kebesaran semua medium, dan merasa kagum dengan keajaiban alam.
Orang Sanguinis yang sempurna bias bekerja di atas meja tulis yang acak-acakan, tetapi orang Melankolis
yang sempurna harus tertib segala-galanya, kalau tidak mereka tidak bias berfungsi. Kaum prianya tampak
efisien dan kaum wanitanya menata rambutnya dengan rapi. Menurut mereka, kualitas lebih penting dari pada
kuantitas. Ketika Ia jadi pemimpin, maka pekerjaan akan diselesaikan dengan benar dan pada waktunya.
Mereka bersedia mendegarkan, menganalisisnya dan menemukan pemecahan masalah yang bias
dilakukannya. Penguasaan yang kuat ketika orang lain kehilangan penguasaan mereka Potongan keputusan
bagi pikiran yang berkabu Cengkeram kepemimpinan untuk membimbing kita menuju kebaikan Kesediaan
mengambil resiko dalam situasi yang meragukan Keyakinan untuk tetap teguh menghadapi ejekan Kebebasan
untuk berdiri sendirian dan masuk hitungan Peta jalan menuju kehidupan ketika kita tersesat. Sementara
sanguinis yang popular bicara dan orang melankolis yang sempurna berfikir, orang koleris yang kuat
mencapai. Dia punya watak yang mudah dipahami dan mudah diajak bergaul. Orang koleris yang kuat mirip
dengan sanguinis yang popular dalam hal mereka sama-sama mudah bergaul dan optimis. Orang koleris yang
kuat bias berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain, dan dia tahu segala-galanya akan beresâ€”selama
dia memegang pimpinan. Mereka akan memberitahu orang tuanya apa yang diharapkan dari kehidupan ;
mereka akan menuntut hak sejak masih kecil, mereka akan menggunakan suara keras atau sikap ngambek
untuk mengukuhkan kekuasaan. Mereka secara alami melihat jawaban yang praktis terhadap masalah hidup
dan tidak bias membayangkan mengapa tidak ada orang lain yang memikitkan gagasan yang tepat. Ini
merupakan hal yang positif sekaligus negative, dalam hal bahwa mereka cenderung akan mencapai puncak
sendirian. Mereka tidak patah semangat oleh kritik atau mundur oleh rasa tidak tertarik. Dia punya proyek dan
beranggapan bergaul hanyalah membuang-buang waktu. Dia mau bergabung dalam kelompok yang ada
tujuannya dan mau terjun ke dalamnya untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi dia tidak perlu
membuang-buang waktu untuk mengobrol. Ia juga tidak mau menjadi terlalu terkesan dengan keputusan
cemerlang oleh orang Koleris yang kuat. Ia juga tidak menganggap terlalu serius rencana rumit orang
Melankolis yang Sempurna. Tidak ada seorang pun yang rupanya mengganggu dia, dan dia suka mengamati
orang yang lewat. Dia tidak membuat membuat orang-orang disekitarnya untuk jadi tetarik dengan dirinya.
Kalau koleris suka menjalankan segala-galanya, sementra dia cenderung suka menahan diri dan menunggu
untuk diminta dan tidak pernah memaksa. Selalu tenang, tidak cepat marah, terkendali di bawah stress, tidak
pernah impulsif, logis, nisa dihandalkan, loyal, dan sabar.
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Dalam buku per sonality plus ini kita akan diberitahukan bahwa kepribadian manusia itu ada empat macam, yaitu
sanguinis, koleris, melankolis, dan pleghmatis.

Lalu besoknya bikin lagi. Kalau semua sudah dipahami, kita akan sangat terbantu sekali berhubungan dengan
berbagai macam karakter atau tipe kepribadian orang lain. Kita jadi mengerti mengapa seorang suami tiba-tiba
marah sekali ketika meja kerjanya yang sebelumnya berantakan kita atur menjadi rapi. Kita juga akan mudah
mengerti mengapa seorang istri nggak mau dengar sedikitpun pendapat suaminya, tak mau kalah, terus saja
mempertahankan diri, selalu merasa benar dengan pendapatnya dan makin sengit bertengkar kalau kita mau
coba-coba untuk mengalahkannya. Apa saja 4 karakter kepribadian tersebut? Mereka yang memiliki karakter
ini cenderung ingin populer, ingin disenangi oleh orang lain. Hidupnya penuh dengan bunga warna-warni.
Mereka senang sekali bicara tanpa bisa dihentikan. Gejolak emosinya bergelombang dan transparan. Pada
suatu saat ia berteriak kegirangan, dan beberapa saat kemudian ia bisa jadi menangis tersedu-sedu. Jika suatu
kali anda lihat meja kerja pegawai anda cenderung berantakan, agaknya bisa jadi ia seorang yang punya
kepribadian sanguinis. Menariknya, kalau diminta melakukan sesuatu, ia dengan cepat mengiyakannya dan
terlihat sepertinya betul-betul hal itu akan ia lakukan. Dengan semangat sekali ia buktikan bahwa ia bisa dan
akan segera melakukannya. Tapi percayalah, beberapa hari kemudian ia tak lakukan apapun juga. Karakter
manusia golongan ini sangat berseberangan dengan tipe sanguinis. Sifat dasarnya cenderung serba teratur,
rapi, terjadwal, tersusun sesuai pola. Umumnya manusia dengan tipe kepribadian ini suka dengan fakta-fakta,
data-data, angka-angka dan sering sekali memikirkan segalanya secara mendalam. Dalam sebuah pertemuan,
orang sanguinis selalu saja mendominasi pembicaraan, namun manusia melankoli cenderung menganalisa,
memikirkan, mempertimbangkan, lalu kalau bicara pastilah apa yang ia katakan betul-betul hasil yang ia
pikirkan sudah secara mendalam. Orang dengan sifat melankoli selalu ingin serba sempurna. Segala sesuatu
ingin teratur. Dan jangan pula coba-coba mengubah isi lemari yang telah disusun istri melankoli anda, sebab
betul-betul ia tata-apik sekali, sehingga warnanya, jenisnya, klasifikasi pemakaiannya sudah ia perhitungkan
dengan rapi. Kalau perlu ia tuliskan satu per satu tata letak setiap jenis pakaian tersebut. Ia akan dongkol
sekali kalau susunan itu tiba-tiba jadi berubah. Ia tak ingin ada penonton dalam aktivitasnya. Bahkan tamu pun
bisa saja ia suruh melalukan sesuatu untuknya. Orang-orang berusaha menghindar, menjauh agar tak jadi
korban karakternya yang suka ngatur dan tak mau kalah itu. Akan tetapi karakter koleris ini senang dengan
tantangan dan suka petualangan. Baginya tak ada istilah tidak mungkin. Seorang wanita koleris, bisa jadi mau
dan berani diajak naik tebing, memanjat pohon, bertarung ataupun memimpin peperangan. Ia tak mudah
menyerah, tak mudah mengalah. Kelompok ini tak suka konflik, karena itu disuruh apa saja ia mau lakukan,
sekalipun ia sendiri nggak suka. Baginya kedamaian adalah segala-galanya. Jika timbul masalah atau
pertengkaran, ia akan berusaha mencari solusi yang damai tanpa timbul pertengkaran. Ia mau merugi sedikit
atau rela sakit, asalkan masalahnya nggak terus berkepanjangan. Kaum dengan karakter phlegmatis ini,
biasanya kurang bersemangat, kurang teratur dan tampak serba dingin. Cenderung diam, kalem, tapi kalau
memecahkan masalah umumnya akan sangat menyenangkan. Dengan sabar ia mau jadi pendengar yang baik.
Tapi kalau disuruh mengambil keputusan sendiri, ia akan terus menunda-nunda. Kalau anda lihat tiba-tiba ada
sekelompok orang berkerumun mengelilingi satu orang yang asyik bicara terus, maka pastilah para pendengar
yang berkerumun itu orang-orang phlegmatis, sedang yang bicara tentu saja sang Sanguinis. Terkadang sedikit
serba salah berurusan dengan para phlegmatis ini. Jadi kalau anda punya staf atau pegawai phlegmatis, anda
harus rajin memotivasinya sampai ia termotivasi sendiri oleh dirinya. Mencoba Mengerti Orang Lain Anda
masuk tipe apa? Dan anda pun akan tertawa sendiri mengingat-ingat berbagai perilaku dan kejadian selama
ini. Ya, tapi apakah persis begitu? Florence Litteur, berdasarkan penelitiannya bertahun-tahun telah melihat
bahwa ternyata 4 sifat dasar manusia itu pada hakikatnya juga dimiliki oleh setiap manusia. Yang berbeda
hanyalah kadarnya. Oleh sebab itu muncullah beberapa kombinasi watak karakter manusia. Ada orang yang
tergolong Koleris Sanguinis. Artinya kedua watak itu dominan dalam mempengaruhi cara kerja dan pola
hubungannya dengan orang lain. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang koleris sanguinis ini. Ia suka
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mengatur-atur orang, tapi juga senang bicara dan mudah juga jadi pelupa. Ada pula golongan Koleris
Melankolis. Mungkin anda akan kurang suka bergaul dengan dia. Bicaranya dingin, kalem, kaku, suka
mengatur, tak mau kalah dan kalau bicara kadang kerasa agak menyakitkan walau mungkin sebetulnya ia tak
bermaksud begitu. Setiap jawaban anda selalu ia kejar sampai mendalam. Sehingga serasa diintrogasi, sebab
memang ia ingin kondisi sempurna, mengetahui secara lengkap dan mendalam. Menghadapi orang koleris
melankolik, anda harus fahami saja sifatnya yang memang begitu lalu sedikit naikkan tingkat kesabaran anda.
Yang penting sekarang anda tahu, bahwa ia sebetulnya juga baik, walau tampak di permukaan kadang kurang
simpatik, itu saja. Lain lagi dengan kaum Phlegmatis Melankolis. Pembawaannya diam, tenang, tapi ingatâ€¦
semua yang anda katakan, akan ia pikirkan, ia analisa. Lalu saat mengambil keputusan pastilah keputusannya
berdasarkan perenungan yang mendalam dan ia pikirkan matang-matang. Banyak lagi tentunya
kombinasi-kombinasi yang ada pada tiap manusia. Akan tetapi yang penting adalah bagaimana
memanfaatkannya dalam berbagai aktivitas hidup kita. Jika suami istri saling mengerti sifat dan watak ini,
mereka akan cenderung berusaha memaafkan pasangannya. Lalu berusaha untuk menyikapinya secara
bijaksana. Begitu pula saat menerima calon pegawai. Untuk bidang-bidang yang membutuhkan tingkat
ketelitian dan keteraturan yang tinggi, jauh lebih baik anda tempatkan orang-orang yang melankolik sempurna.
Sedang di bagian promosi, iklan, resepsionis, MC, humas, wiraniaga, tentu jauh lebih tepat anda tempatkan
orang-orang koleris sanguinis. Tapi jangan coba posisikan orang-orang phlegmatis di bagian penagihan
ataupun penjualan. Hasilnya mungkin akan mengecewakan. Begitulah, manusia memang sangat beragam.
Muncul sedikit tanda tanya, diantara semua watak itu, mana yang paling baik? Jawabannya, menurut Florence,
tak ada yang paling baik. Tanpa manusia sanguinis, dunia ini akan sepi. Tanpa orang melankoli, mungkin tak
ada kemajuan di bidang riset, keilmuan dan budaya. Tanpa kaum koleris, dunia ini akan berantakan tanpa arah
dan tujuan. Tanpa sang phlegmatis, tiada orang bijak yang mampu mendamaikan dunia. Yang penting bukan
mana yang terbaik. Sebab kita semua bisa mengasah keterampilan kita berhubungan dengan orang lain
interpersonal skill. Seorang yang ahli dalam berurusan dengan orang lain memiliki people skill , ia akan
mudah beradaptasi dengan berbagai watak itu. Ia tahu bagaimana menghadapi sifat pelupa dan watak acaknya
kaum sanguinis, misalnya dengan memintanya untuk selalu buat rencana dan memintanya melakukan segera.
Ia pun jago memanas-manasi menantang potensi orang koleris mencapai goal-nya, atau membakar sang
phlegmatis agar segera bertindak saat itu juga. Belajarlah jadi pengamat tingkah laku manusiaâ€¦ lalu
tertawalah.
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Buku karangan Forence Littauer ini pertama terbit pada tahun di Amerika Serikat. Mulai dialihbahasakan ke dalam
bahasa Indonesia pada tahun

Mulai dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun Penulisan buku ini terinsipirasi dari karya Tim
LaHaye yang menjabarkan 4 watak, yang awal mula digagas oleh Hippocrates. Buku ini memberikan
wawasan berharga untuk mengetahui jenis kepribadian yang dianugrahkan Tuhan. Berdasarkan pengalaman,
memang sebagian orang tidak setuju dengan pengelompokan kepribadian ini, hal ini dianggap
mengkotak-kotakan seseorang. Berbeda halnya bagi praktisi psikologi dan medis, pemahaman kepribadian ini
sangat membantu dalam mendiagnosa masalah karakter dan kejiwaan pasiennya. Pada saat melamar pekerjaan
pun hal ini dijadikan bahan acuan untuk psikotest oleh HRD Human Resource Development dalam
penjaringan karyawan-karyawannya. Dalam kehidupan sehari hari, kita akan bisa memahami seseorang bila
kita mengenal terlebih dahulu kepribadian diri kita sendiri. Memahami diri sendiri akan menuntun kita
bagaimana cara sebaik-baiknya dalam memaksimalkan aset yang telah Tuhan berikan. Penulis di sini
memandang bahwa manusia lahir dengan seperangkat kepribadian yang telah Tuhan ciptakan. Kekurangan
dan kelebihan masing-masing watak merupakan anugrah dari Tuhan yang harus dimaksimalkan potensinya.
Setiap individu itu unik dan istimewa. Mengenal 4 jenis kepribadian dalam buku Personality Plus, yaitu:
Sanguinis Kepribadian sanguinis yang popular cenderung ekstrovert terbuka , pembicara yang baik dan
berjiwa optimis. Karakter ini juga memiliki selera humor yang hebat, periang, emosional, lugu, polos, berhati
tulus dan dapat menghidupkan suasana. Melankolis Kepribadian melankolis sempurna cenderung introvert
tertutup , pemikir dan perfeksionis. Karakter ini cenderung pemikir, jenius, analitis, penuh kesadaran, artistic
atau musical, suka berkorban, idealis, terorganisir dan menetapkan standar yang tinggi. Koleris Kepribadian
koleris yang kuat cenderung ekstrovert, berbakat pemimpin dan memiliki kepribadian yang kuat. Karakter ini
juga memiliki sikap yang tegas, bebas, mandiri, tidak emosional dalam bertindak dan tidak mudah patah
semangat. Plegmatis Kepribadian phlegmatis yang damai cenderung introvert, pengamat dan tenang. Karakter
ini juga memiliki kepribadian yang rendah hati, santai, konsisten, tenang tapi cerdas, bahagia menerima
kehidupan dan dapat diandalkan. Disamping kelebihannya masing â€”masing karakter memiliki masalah
serius yang harus dicarikan pemecahannya. Littauer bersama suaminya telah mengamati selama puluhan
tahun, terkait tipe-tipe kepribadian tersebut sehingga tak hanya mengkategorikan namun juga menyuguhkan
solusi dari permasalahan yang kerap muncul dari tiap karakter. Kisah dan pengalaman sosial yang Ia temui
juga tertuang ke dalam buku ini, sebagai gambaran dan contoh rinci dari permasalahan dan jalan keluarnya.
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