
اكتشف شخصیتك العمیقةاختبار
  
  

  .طبیعتكغموضاً في یتناول ھذا االختبار القسم األكثر
؟كیف تتصرف أمام األحداث الخفیة ،والمواقف المرعبة ،واللقاءات الغریبة

كیف أن إن اإلجابات ستكشف عن الوعیك أو عقلك الباطن ، وتظھر
 .الیومیةالبدائیة تؤثر على مواقفك في الحیاة غرائزك

انظر وحسب إلى الصور،. لدى اإلجابة على ھذا االختبارتفكر كثیراً ال
 .، بصورة عفویةمالئمةأكثر واختر الجواب الذي یبدو لك

  

بسم هللا نبدأ
  

؟األقرب إلى رّد فعلك لدى رؤیتك ھذا األبلھ ھو الشعورما
  
  .االفتتان) أ(
  
  .االشمئزاز) ب(
  
  .الفضول) ج(
  
  .االحتقار) د(

.الشفقة) ھـ(
  
  
  



  
  
  
  
  

  لو اضطررت أن تكون وسط ھذه كیف تشعر فیما
الدائرة السحریة ؟

 .مسّمراً في مكانك) أ(

 .أكثر الناس قلقاً ) ب(

 .متضایقاً قلیالً ) ج(

 .مبالیاً ال) د(

 .مسروراً ، باألحرى) ھـ(

المرأة في رأیك ؟ماذا تمّثل ھذه

 .یتملّكھا الجنّ ) أ(

 .إنھا صورة كابوس) ب(

.تتألم حقاً وبعمقإنھا) ج(

 .إنھا مجنونة) د(

.امرأة ھستیریة تتصرف بتطّرف أمام شيء ما)ھـ(



فعلك أمام ھذا النوع من الظواھر ؟ماذا سیكون رد

 .الشعور العمیق باالتصال النفسي)أ(

 .الذي یجعل الدم یتجّمد في عروقيالشعور ) ب(

 .الشعور بالشك ولكن مع الحیرة أیضاً ) ج(

 .الشعور بالشك المطلق) د(

 .الخوف في طفولتي األولىالدھشة المصحوبة بذكریات) ھـ(

ماھو رّد فعلك تجاھھ ؟ 

.قلق) أ(

. مرّوع ) ب(

. فضولي ) ج(

.المباٍل ) د(

. مسرور ، باألحرى ) ھـ(



فكیف تتصّرف ؟ .المنعزلتصّور أنك تشاھد مثل ھذا النوع من األمكنة أثناء نزھة في الریف 

.تشعر شعوراً رائعاً بالتجانس مع المكان ، والجو ) أ(

. أحب ھذا المكان ، یجب أن أغادره ال. تشعر بالخوف ) ب(

ھو حقیقي ؟ أأنا أحلم ؟ھل . تشعر بالدھشة ) ج(

.تشعر بنوع من التقزز الّساّر نوعاً ) د(

. تشعر بالرغبة في استكشاف المكان ومعرفة تاریخھ ) ھـ(

ھو رّد فعلك األول لدى رؤیتك ھذه المرأة ؟ ما

. أود التحدث إلیھا والتعّرف بھا . مباشرافتتان) أ(

. غریزة التراجع . الشعور بالخوف والغثیان ) ب(

أي نوع من األشخاص ھي؟ أھي حقاً ساحرة؟. صدمة ثم فضول ) ج(

ُتختطف ؟لماذا ال. قرف ) د(

. أراھاأو التظاھر بأنني ال. قرف تجاه ھذا التشویھ الغریب . منزعج وحائر ) ھـ(



ھو رّد فعلك أمامھ ؟ ما

. أجده ساحراً ) أ(

. أجده عدوانیاً ) ب(

.  أجده جّذاباً ) ج(

.أجده سخیفاً ) د(

. أجده سوقیاً ) ھـ(

ھو التفسیر الذي یخطر ببالك ؟ ما

.جریمة طقسیة عقائدیة) أ(

. انتحار) ب(

. اغتیال ) ج(

. ضحیة حرب ) د(

.حادث سیر ) ھـ( 



بماذا تحس إذا تكّھنت لك ھذه المرأة بأمر مزعج ؟ . أنت في معرض شعبي 

.أكون شاكراً لھا على تحذیرھا ، الستطاعتي العمل على تجنب الكارثة ) أ(

.سیسمرني الخوف والقلق ، وسأفكر في ذلك طوال أسابیع ) ب(

بضعة أیام في حال صدق قولھا أكون حذراً خالل . أنزعج في أول األمر ، ثم أتردد وأتضایق ) ج(

.أجد ھذه الفكرة سخیفة جداً ، فال أولیھا أي اھتمام ) د(

. أشعر بصدمة للحظة واحدة ، ثم سأنبذ ھذا التفكیر سریعاً ) ھـ(

الجنائزیة التي تضم خصلة شعر شخص میت ؟ ةالمیدالیھو رد فعلك تجاه ھذه ما

.إنھ تذكار حلو ورقیق ) أ(

. ھذا یخیفني ) ب(

.عاطفي وقدیم الزّي ) ج(



. سخیف للغایة) د(

.شعور غریب ولكن غیر مؤٍذ ) ھـ(

  النتائج
) أ(نسبة كبیرة من 

. أنت مدرك للنواحي القائمة في الطبیعة البشریة 

تحب االتصال باألمور الخفیة 

. ترضى بمشاعر الخوف العمیقة التي تشكل جزءاً ھاماً من حیاتك، وتشجعھا

. أنت شدید االعتقاد بالخرافات 

غیر المعروفة علمیاً ، وتعلّق أھمیة كبیرة على تحب أن تمتلك قوى تتعلق بالظاھرات النفسیة
أوروسكوبك، أو أي اإلشارات أو الھواجس إلى درجة أنك تتخذ القرارات یوماً فیوماً ، بمساعدة

. طریقة أخرى للتكھن أو التنبؤ 

وبالبحث عن رعشة المرضي،على الصعید الخیالي یمكن أن تتھم أحیاناً باالفتتان 
ھو فوق العادي للتھرب من المجتمع وبالرغبة في استخدام ماثمن،الھلع بأي 

. والحیاة الیومیة 

.المخاطرةلك میل إلى ریب، تحب المقامرة، وإنك، وال

تولد بسھولة تامة، انفعاالتك

. ترغب في معظم األوقات في مّد أحاسیسك واختباراتك إلى أقصى حد

میلك إلى األمور الخفیة تثیرھا جزئیاً مواھب حقیقیة من الحدس والتفھم ، 

. كما یثیرھا جزئیاً ، من ناحیة أخرى ، سعیك وراء األحاسیس 

. تبعاً لغریزتك وتتصرفأنت تفكر 

یمكن، بوجھ االحتمال، أن تجد نفسك غالباً في حاالت غیر عادیة، 



. تأخذ ذلك بعین االعتبار كثیراً ألنھ ربما كان ذلك نتیجة خیالك الحادولكن ال

ھذه المیول إلى الظاھرات النفسیة غیر المعروفة علمیاً یعززھا حدوث بعض األشیاء الغریبة 
. حیاناً حولك ، أ

یمكنك بطریقة واعیة معالجة األحداث واألحاسیس ، 

ُتـَصّدق في حاالت یجدك سواك مّمـن وتكون میاالً أیضاً إلى رؤیة معاٍن ال
. ھم أقل خیاالً وقصوراً منك ، طبیعیة جداً 

.یك إن اھتمامك باألمور الخفیة یضیف بعداً ومعنى إلى حیاتك ھما ثمینان جداً بالنسبة إل
  
  

  
  

) ب(نسبة كبیرة من 

. تمیل إلى رؤیتھ عبر مخاوفك 

.األسودالبد أنك كنت في طفولتك تخشى اللون 

. رؤیة صور تفكیرك وأنت طفل وشكل ھذا التفكیرإلىحتى انك حالیاً تمیل 

.لكذلك لیس دائماً مریحاً أنإالحّدة، أكثروإدراكاوھذه الطریقة في العمل تمنحك حدساً أكبر، 

  تجرؤ على ذلك ، تحس كثیرة تحّس بالرغبة في المعرفة والفھم، وفي الوقت نفسھ الأحیانفي 
  

. مفتون أنتبالخوف، ومع ذلك 

. الغامضة األمورلدیك رغبة حارة في الغوص في 

  الغریبة،االختبارات وأصدقائك،الغامضة مع األمورالرعب والحدیث عن أفالمتحب ربما 

.ماحاالت مقلقة نوعاً إلىبالتعرض واإلحساسغیر العادیة، واألجواء



كذلك،تستطیع أن تكون ولكنك السمحا،أنت تعرف أن الطبیعة البشریة لیست 

. بأن الناس لطفاء وأن العالم طیب دفي الواقع أنك تشعر بالحاجة الضروریة لالعتقا

یمكنك احتمال التفكیر في القسوة، مھما یكن شكلھا ، ال

أنت تتعاطف كثیراً مع اآلخرین 

. بحیث تحس باآلالم التي یعانون منھا ، فتحمل على كتفیك بالتالي مایحملون 

. تشّف دائماً حتى إذا جھدت في إخفائھا انفعاالتك

.مباشرةأحكامك وخاصة تلك التي تتعلق بمن یحیط بك ھي غریزیة و

مثل الدوائر على سطح بحیرة متركزةتتأثر بسھولة بما یجري حولك وتنتشر حساسیتك في دوائر 

.تماماً مع أن كل مشاعرك وتفسیراتك شخصیة 

.بعمقإالّ أن مخاوفك تمنعك أحیاناً من اكتشافھ الغامض،تحس بمیل نحو 

  الوجود الیومي إلثارة مخیلتك والسعي وراءومع ذلك تشعر بالحاجة إلى إلقاء نظرة أبعد من 
  

.التفسیرات
  

) ج(نسبة كبیرة من 

أنت متفّتح كثیراً فكریاً ، 

علمیاً، المعروفةوتھتم بما یتعلق بالظاھرات النفسیة غیر 

. قادر على الجمع بین الحدس والتفكیر والتأمل األكثر مادیةأنت

. باستطاعتك استخالص األفضل في ھذین العالمین 

  أو الشخصیة،وبما أنك تشعر باالتصال بالناحیة العمیقة من شخصیتك فإن لك إیماناً بغریزتك 
  

. تبدي اھتماماً بالحیاة التي تتجاوز الواقع والیومي 



. وتظھر تفھماً نحو اآلخرین 

. وتمتاز بدعم أحكامك الغریزیة بحسن الفھم والتحلیل المنطقي 

. ذھنك الحاد دقیق المراقبة یتیح لك التقاط رسائل ضمنیة وفروقاً دقیقة في تصّرف اآلخرین 

. من نواٍح كثیرة تتكشف عن عالِم نفساني ھاٍو وأنت تحلل باستمرار الناس والحاالت 

وبدراسة فلسفات الحیاة، مادمت تود معرفة أكثر األحالم،یمكن أن تفتتن بتفسیر 
. یمكن في میادین كثیرة ما

. أنت تتأثر باألجواء 

.. یمكنك إظھار الناحیة العمیقة في طبیعتك باستخدام حدسك وبتنمیة مخیلتك 

. یبدو لك غامضاً نوعاً ما بواسطة تفكیرك تمیل إلى استكشاف كل ما

. اإللھامتجد لذة في التثقف على المدنیات القدیمة ، وتجد فیھا غالباً 

. لإلبداعیستبعد أن تشعر بالحاجة إلى وسیلة تعبیر فنیة أو ضرورة ومن ھنا ال

لك سیطرة على انفعاالتك، فإنھ من السھل علیك كذلك أن تنقاد مع أنك على العموم موضوعي ، و
بمخیلتك واستیھامك 

) . ستیھام تصور تخیلي خادع من حلم وھلوسة اال( 

تشعر بالرغبة العمیقة في توسیع معارفك ، ولدیك افتتان حقیقي بغیر المألوف ، 
. وفضول كبیر للغامض 

.الداخلیةتلك ھي المكونات األكثر أھمیة في حیاتك 

) د(نسبة كبیرة من

. تبدو واعیاً، بالطبع، وُتظھر تشاؤماً حتى تقع على دلیل دامغ یتعذر دحضھ 

. إذن لیس ثمة مكاناً للمذھل والغامض في حیاتك 

. أرائكالوقائع أكثر من التأمالت تحدد 



أنت ترى بوضوح ، على العموم، وتظھر قدرة على الموازنة بین الدلیل وعكسھ بطریقة 
. االنفعاالت لجعل القضایا غامضة موضوعیة دون أن تتدخل

تتمتع بحس التأكید ، وتثق بأنك على صواب فیما یتعلق باختیاراتك وآرائك ، 
. وال تتأثر بسھولة بآراء اآلخرین 

ومع أنك تنبذ الظاھرات الفوق العادیة إال أنك تستطیع قبول الجوانب المخیفة 
.ذلكمن الطبیعة البشریة دون أن یقلقك 

. أنت ترى العالم كما ھو وترتاح لمظاھره األكثر بشاعة 

تمیل إلى إصدار أحكام واضحة 

. ومسلكك في الحیاة یظھر صالبتك وشجاعتك 

. تتمتع بالسیطرة على مشاعرك وال تصاب إال بمخاوف قلیلة 

یشاطرونك وجھات نظرك ، أنت شجاع وعملي ، وتبدو أحیاناً غیر متسامح تجاه اآلخرین الذین ال
. ذلك بأنك تمیل غالباً إلى اعتبار الحساسیة ضعفاً 

لّف عندك وال دوران، تتناول مشكالت الحیاة كما ھي ، أنت امرؤ مباشر ، ال
. وتحلھا بطریقتك الخاصة 

فالحقیقة أن جداً،وحتى إذا كنت تحسب نفسك شخصاً منطقیاً ذلك،ومع 
. مك حدسیة عدداً من مشاعرك وأحكا

.ذلكإنك في الواقع تنساق وراء غرائزك دون أن تنتبھ إلى 

) ھـ(كبیرة من نسبة

أنت تحترم معتقدات اآلخرین 

. وتبدو متسامحاً جداً بالنسبة إلى غیر المعلّل دون نبذه كلیاً 

. تتجھ مطلقاً نحو ھذا العالم لتجد فیھ تعلیالً أو راحة غیر أنك ال

باختصار تكون قادراً على رؤیة الظاھرات الفوق العادیة كامتداد للقوة البشریة 
. أكثر منھا كشيء یتجاوز السیطرة البشریة 



. وتقرن المنطق بالخیال في أحكامك على الناس والمواقف الحقیقي،أنت تھتم بالعالم 

. المعرفة والفكر تتمتع بطبیعة فضولیة بالنسبة إلى العالم المحیط بك وتسعى وراء

تفضل إقامة أفكارك ونظریاتك الخاصة على البراھین بدالً من االستناد إلى 
. المعتقدات التقلیدیة 

وقادر على رؤیة المشكلة في العمق مباشرة الذھن،أنت حاد 

. وبالتالي اتخاذ القرارات بسرعة وسھولة 

البد منھ، تتقبل الجوانب المضطربة في الطبیعة البشریة كشرّ 

. تتوقف ملیاً عند ھذا المظھر من األمورولكنك ال

. تبدي إالّ القلیل من المخاوف ، وال تتصرف إالّ حسب مشیئتك أنت ال

. تحّس عموماً بأنك قادر على حلّ مشاكلك ومواجھة معظم المصاعب 

نفسك تحررك الفكري یمنحك االستعداد لتفّھم المخاوف العمیقة و تمأل
الذین ال یشاطرونك وجھات نظرك إلىبالشفقة 

. تتمتع بالكثیر من االھتمامات ، وأنت منفتح على األفكار الجدیدة 

فأنت أیضاً شخص خالّق یحب االبتكار كبیراً،ومع أن لشخصیتك مظھراً عملیاً 

  مع تمنیاتنا لكم بالسعادة
  
  
  
  
  
  
  

http://www.mbti4arab.com







اختبار اكتشف شخصيتك العميقة





 يتناول هذا الاختبار القسم الأكثر غموضاً في طبيعتك.

كيف تتصرف أمام الأحداث الخفية ،والمواقف المرعبة ،واللقاءات الغريبة؟

إن الإجابات ستكشف عن لاوعيك أو عقلك الباطن ، وتظهر كيف أن غرائزك البدائية تؤثر على مواقفك في الحياة اليومية . 

لا تفكر كثيراً لدى الإجابة على هذا الاختبار. انظر وحسب إلى الصور، 
واختر الجواب الذي يبدو لك أكثر ملائمة، بصورة عفوية. 




بسم الله نبدأ 


ما هو الشعور الأقرب إلى ردّ فعلك لدى رؤيتك هذا الأبله ؟ 


(أ) الافتتان.



(ب) الاشمئزاز.



(ج) الفضول.



(د) الاحتقار.



(هـ) الشفقة. 

















كيف تشعر فيما لو اضطررت أن تكون وسط هذه 

الدائرة السحرية ؟



)أ) مسمّراً في مكانك . 



)ب) أكثر الناس قلقاً. 


)ج) متضايقاً قليلاً . 


) د) لا مبالياً . 


)هـ) مسروراً ، بالأحرى . 













ماذا تمثّل هذه المرأة في رأيك ؟ 


)أ) يتملّكها الجنّ . 



)ب) إنها صورة كابوس . 

)ج) إنها تتألم حقاً وبعمق. 


)د) إنها مجنونة . 


)هـ(امرأة هستيرية تتصرف بتطرّف أمام شيء ما .





















ماذا سيكون رد فعلك أمام هذا النوع من الظواهر ؟ 

)أ( الشعور العميق بالاتصال النفسي . 



)ب) الشعور الذي يجعل الدم يتجمّد في عروقي . 

)ج) الشعور بالشك ولكن مع الحيرة أيضاً . 



)د) الشعور بالشك المطلق . 

)هـ) الدهشة المصحوبة بذكريات الخوف في طفولتي الأولى . 










ماهو ردّ فعلك تجاهه ؟ 



(أ) قلق.



(ب) مروّع . 



(ج) فضولي . 



(د) لامبالٍ .



(هـ) مسرور ، بالأحرى . 





























تصوّر أنك تشاهد مثل هذا النوع من الأمكنة أثناء نزهة في الريف المنعزل. فكيف تتصرّف ؟ 



(أ) تشعر شعوراً رائعاً بالتجانس مع المكان ، والجو .



(ب) تشعر بالخوف . لا أحب هذا المكان ، يجب أن أغادره . 



(ج) تشعر بالدهشة . هل هو حقيقي ؟ أأنا أحلم ؟



(د) تشعر بنوع من التقزز السّارّ نوعاً .



(هـ) تشعر بالرغبة في استكشاف المكان ومعرفة تاريخه . 



















ما هو ردّ فعلك الأول لدى رؤيتك هذه المرأة ؟ 



(أ) افتتان مباشر. أود التحدث إليها والتعرّف بها . 



(ب) الشعور بالخوف والغثيان . غريزة التراجع . 



(ج) صدمة ثم فضول . أي نوع من الأشخاص هي؟ أهي حقاً ساحرة؟



(د) قرف . لماذا لا تُختطف ؟



(هـ) منزعج وحائر . قرف تجاه هذا التشويه الغريب . أو التظاهر بأنني لا أراها. 

















ما هو ردّ فعلك أمامه ؟ 



(أ) أجده ساحراً . 



(ب) أجده عدوانياً . 



(ج) أجده جذّاباً  .



(د) أجده سخيفاً .



(هـ) أجده سوقياً . 













ما هو التفسير الذي يخطر ببالك ؟ 



(أ) جريمة طقسية عقائدية.



(ب) انتحار . 



(ج) اغتيال . 



(د) ضحية حرب . 



( هـ) حادث سير .

















































أنت في معرض شعبي . بماذا تحس إذا تكهّنت لك هذه المرأة بأمر مزعج ؟ 



(أ) أكون شاكراً لها على تحذيرها ، لاستطاعتي العمل على تجنب الكارثة .



(ب) سيسمرني الخوف والقلق ، وسأفكر في ذلك طوال أسابيع .



(ج) أنزعج في أول الأمر ، ثم أتردد وأتضايق . أكون حذراً خلال بضعة أيام في حال صدق قولها 



(د) أجد هذه الفكرة سخيفة جداً ، فلا أوليها أي اهتمام .



(هـ) أشعر بصدمة للحظة واحدة ، ثم سأنبذ هذا التفكير سريعاً . 







ما هو رد فعلك تجاه هذه الميدالية الجنائزية التي تضم خصلة شعر شخص ميت ؟ 



(أ) إنه تذكار حلو ورقيق .

 

(ب) هذا يخيفني . 



(ج) عاطفي وقديم الزيّ .



(د) سخيف للغاية. 



(هـ) شعور غريب ولكن غير مؤذٍ .





النتائج

نسبة كبيرة من (أ) 



أنت مدرك للنواحي القائمة في الطبيعة البشرية . 



تحب الاتصال بالأمور الخفية 



ترضى بمشاعر الخوف العميقة التي تشكل جزءاً هاماً من حياتك، وتشجعها. 



أنت شديد الاعتقاد بالخرافات . 



تحب أن تمتلك قوى تتعلق بالظاهرات النفسية غير المعروفة علمياً ، وتعلّق أهمية كبيرة على الإشارات أو الهواجس إلى درجة أنك تتخذ القرارات يوماً فيوماً ، بمساعدة أوروسكوبك، أو أي طريقة أخرى للتكهن أو التنبؤ . 





على الصعيد الخيالي يمكن أن تتهم أحياناً بالافتتان المرضي، وبالبحث عن رعشة 

الهلع بأي ثمن، وبالرغبة في استخدام ما هو فوق العادي للتهرب من المجتمع 

والحياة اليومية . 



إنك، ولا ريب، تحب المقامرة، و لك ميل إلى المخاطرة. 



انفعالاتك تولد بسهولة تامة، 



ترغب في معظم الأوقات في مدّ أحاسيسك واختباراتك إلى أقصى حد. 



ميلك إلى الأمور الخفية تثيرها جزئياً مواهب حقيقية من الحدس والتفهم ، 



كما يثيرها جزئياً ، من ناحية أخرى ، سعيك وراء الأحاسيس . 



أنت تفكر وتتصرف تبعاً لغريزتك . 



يمكن، بوجه الاحتمال، أن تجد نفسك غالباً في حالات غير عادية، 



ولكن لا تأخذ ذلك بعين الاعتبار كثيراً لأنه ربما كان ذلك نتيجة خيالك الحاد. 



هذه الميول إلى الظاهرات النفسية غير المعروفة علمياً يعززها حدوث بعض الأشياء الغريبة حولك ، أحياناً . 





يمكنك بطريقة واعية معالجة الأحداث والأحاسيس ، 



وتكون ميالاً أيضاً إلى رؤية معانٍ لا تُـصَدّق في حالات يجدك سواك ممّـن 

هم أقل خيالاً وقصوراً منك ، طبيعية جداً . 





إن اهتمامك بالأمور الخفية يضيف بعداً ومعنى إلى حياتك هما ثمينان جداً بالنسبة إليك .











نسبة كبيرة من (ب) 



تميل إلى رؤيته عبر مخاوفك . 



لابد أنك كنت في طفولتك تخشى اللون الأسود. 



حتى انك حالياً تميل إلى رؤية صور تفكيرك وأنت طفل وشكل هذا التفكير. 



وهذه الطريقة في العمل تمنحك حدساً أكبر، وإدراكا أكثر حدّة، إلا أن ذلك ليس دائماً مريحاً لك. 



في أحيان كثيرة تحسّ بالرغبة في المعرفة والفهم، وفي الوقت نفسه لا تجرؤ على ذلك ، تحس 



بالخوف، ومع ذلك أنت مفتون . 



لديك رغبة حارة في الغوص في الأمور الغامضة . 



تحب ربما أفلام الرعب والحديث عن الأمور الغامضة مع أصدقائك، و الاختبارات الغريبة، 



والأجواء غير العادية، والإحساس بالتعرض إلى حالات مقلقة نوعاً ما. 



أنت تعرف أن الطبيعة البشرية ليست سمحا، ولكنك لا تستطيع أن تكون كذلك، 



في الواقع أنك تشعر بالحاجة الضرورية للاعتقاد بأن الناس لطفاء وأن العالم طيب . 



لا يمكنك احتمال التفكير في القسوة، مهما يكن شكلها ، 



أنت تتعاطف كثيراً مع الآخرين 



بحيث تحس بالآلام التي يعانون منها ، فتحمل على كتفيك بالتالي مايحملون . 



انفعالاتك تشفّ دائماً حتى إذا جهدت في إخفائها . 



أحكامك وخاصة تلك التي تتعلق بمن يحيط بك هي غريزية و مباشرة. 



تتأثر بسهولة بما يجري حولك وتنتشر حساسيتك في دوائر متركزة مثل الدوائر على سطح بحيرة 



مع أن كل مشاعرك وتفسيراتك شخصية تماماً. 



تحس بميل نحو الغامض، إلاّ أن مخاوفك تمنعك أحياناً من اكتشافه بعمق. 



ومع ذلك تشعر بالحاجة إلى إلقاء نظرة أبعد من الوجود اليومي لإثارة مخيلتك والسعي وراء



التفسيرات.





نسبة كبيرة من (ج) 



أنت متفتّح كثيراً فكرياً ، 



وتهتم بما يتعلق بالظاهرات النفسية غير المعروفة علمياً، 



أنت قادر على الجمع بين الحدس والتفكير والتأمل الأكثر مادية. 



باستطاعتك استخلاص الأفضل في هذين العالمين . 



وبما أنك تشعر بالاتصال بالناحية العميقة من شخصيتك فإن لك إيماناً بغريزتك الشخصية، أو 



تبدي اهتماماً بالحياة التي تتجاوز الواقع واليومي . 



وتظهر تفهماً نحو الآخرين . 



وتمتاز بدعم أحكامك الغريزية بحسن الفهم والتحليل المنطقي . 



ذهنك الحاد دقيق المراقبة يتيح لك التقاط رسائل ضمنية وفروقاً دقيقة في تصرّف الآخرين . 



من نواحٍ كثيرة تتكشف عن عالِم نفساني هاوٍ وأنت تحلل باستمرار الناس والحالات . 



يمكن أن تفتتن بتفسير الأحلام، وبدراسة فلسفات الحياة، مادمت تود معرفة أكثر 

ما يمكن في ميادين كثيرة . 



أنت تتأثر بالأجواء . 



يمكنك إظهار الناحية العميقة في طبيعتك باستخدام حدسك وبتنمية مخيلتك .. 



تميل إلى استكشاف كل ما يبدو لك غامضاً نوعاً ما بواسطة تفكيرك . 



تجد لذة في التثقف على المدنيات القديمة ، وتجد فيها غالباً الإلهام . 



ومن هنا لا يستبعد أن تشعر بالحاجة إلى وسيلة تعبير فنية أو ضرورة للإبداع . 



مع أنك على العموم موضوعي ، و لك سيطرة على انفعالاتك، فإنه من السهل عليك كذلك أن تنقاد بمخيلتك واستيهامك 

( الاستيهام تصور تخيلي خادع من حلم وهلوسة ) . 



تشعر بالرغبة العميقة في توسيع معارفك ، ولديك افتتان حقيقي بغير المألوف ، 

وفضول كبير للغامض . 



تلك هي المكونات الأكثر أهمية في حياتك الداخلية. 





نسبة كبيرة من(د) 



تبدو واعياً، بالطبع، وتُظهر تشاؤماً حتى تقع على دليل دامغ يتعذر دحضه . 



إذن ليس ثمة مكاناً للمذهل والغامض في حياتك . 



الوقائع أكثر من التأملات تحدد أرائك . 



أنت ترى بوضوح ، على العموم، وتظهر قدرة على الموازنة بين الدليل وعكسه بطريقة موضوعية دون أن تتدخل الانفعالات لجعل القضايا غامضة . 



تتمتع بحس التأكيد ، وتثق بأنك على صواب فيما يتعلق باختياراتك وآرائك ، 

ولا تتأثر بسهولة بآراء الآخرين . 



ومع أنك تنبذ الظاهرات الفوق العادية إلا أنك تستطيع قبول الجوانب المخيفة 

من الطبيعة البشرية دون أن يقلقك ذلك. 



أنت ترى العالم كما هو وترتاح لمظاهره الأكثر بشاعة . 



تميل إلى إصدار أحكام واضحة 



ومسلكك في الحياة يظهر صلابتك وشجاعتك . 



تتمتع بالسيطرة على مشاعرك ولا تصاب إلا بمخاوف قليلة . 



أنت شجاع وعملي ، وتبدو أحياناً غير متسامح تجاه الآخرين الذين لا يشاطرونك وجهات نظرك ، ذلك بأنك تميل غالباً إلى اعتبار الحساسية ضعفاً . 



أنت امرؤ مباشر ، لا لفّ عندك ولا دوران، تتناول مشكلات الحياة كما هي ، 

وتحلها بطريقتك الخاصة . 



ومع ذلك، وحتى إذا كنت تحسب نفسك شخصاً منطقياً جداً، فالحقيقة أن 

عدداً من مشاعرك وأحكامك حدسية . 



إنك في الواقع تنساق وراء غرائزك دون أن تنتبه إلى ذلك. 



نسبة كبيرة من (هـ) 



أنت تحترم معتقدات الآخرين 



وتبدو متسامحاً جداً بالنسبة إلى غير المعلّل دون نبذه كلياً . 



غير أنك لا تتجه مطلقاً نحو هذا العالم لتجد فيه تعليلاً أو راحة . 



باختصار تكون قادراً على رؤية الظاهرات الفوق العادية كامتداد للقوة البشرية 

أكثر منها كشيء يتجاوز السيطرة البشرية . 



أنت تهتم بالعالم الحقيقي، وتقرن المنطق بالخيال في أحكامك على الناس والمواقف . 



تتمتع بطبيعة فضولية بالنسبة إلى العالم المحيط بك وتسعى وراء المعرفة والفكر . 



تفضل إقامة أفكارك ونظرياتك الخاصة على البراهين بدلاً من الاستناد إلى 

المعتقدات التقليدية . 



أنت حاد الذهن، وقادر على رؤية المشكلة في العمق مباشرة 



وبالتالي اتخاذ القرارات بسرعة وسهولة . 



تتقبل الجوانب المضطربة في الطبيعة البشرية كشرّ لابد منه، 



ولكنك لا تتوقف ملياً عند هذا المظهر من الأمور. 



أنت لا تبدي إلاّ القليل من المخاوف ، ولا تتصرف إلاّ حسب مشيئتك . 



تحسّ عموماً بأنك قادر على حلّ مشاكلك ومواجهة معظم المصاعب . 



تحررك الفكري يمنحك الاستعداد لتفهّم المخاوف العميقة و تملأ نفسك 

بالشفقة إلى الذين لا يشاطرونك وجهات نظرك 



تتمتع بالكثير من الاهتمامات ، وأنت منفتح على الأفكار الجديدة . 



ومع أن لشخصيتك مظهراً عملياً كبيراً، فأنت أيضاً شخص خلاّق يحب الابتكار 







مع تمنياتنا لكم بالسعادة
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