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Ruth Campbell –  Scanare din 27 Apr 2018, 14:10

1 Dinamica temperamentală

Acest raport relevă proporțiile temperamentale care se manifestă în prezent în
personalitatea acestui examinat.

60% Sangvinic

40% Coleric

0% Melancolic

0% Flegmatic

Proporția temperamentală este de 60% SANGVINIC și 40% COLERIC. Această
configuraţie  temperamentală  este  una  pendulară.  Dinamica  ei  poate  varia  în
funcție  de  starea  psihofiziologică  a  persoanei,  alternând  între  tipurile
SANGVINIC  şi  COLERIC.  De  aceea,  personalitatea  acestui  individ,  care  se
manifestă specific tipului PROMOTOR, se poate manifesta, în condiții favorabile,
într-un mod specific unui COLABORATOR, revenind apoi la tipul iniţial.

SANGVINICUL  poate  iniţia  uşor  interacţiuni  interpersonale,  poate  fi  adaptabil,
flexibil  şi  creativ,  cu  bune  abilităţi  de  comunicare  şi  socializare,  cu  simţul
umorului, cu tendinţă spre optimism, cu expresivitate emoţională ridicată. Poate
avea o nevoie accentuată de aprobare şi o toleranţă mai scăzută în faţa criticii.
COLERICUL  poate  avea  abilităţi  de  organizare,  conducere,  rezolvare  de
probleme  şi  luare  de  decizii.  Este  extravertit  şi  încrezător.  Poate  fi  predispus
spre autoritate şi toleranţă scăzută în faţa opiniilor contrare. Poate avea control
emoţional redus, răbdare scăzută, nevoia de control şi aprobare, având tendinţa
de a îi influenţa pe ceilalţi.
MELANCOLICUL  poate  fi  atent  la  detalii,  corect  şi  exact,  preferând  analiza  şi
schematizarea în defavoarea activităţilor spontane. Poate avea standarde înalte
şi tendinţa spre perfecţionism, poate manifesta o toleranţă scăzută la frustrare,
dificultăţi  de  comunicare  sau  preferinţe  pentru  individualism  şi  activităţi
solitare.
FLEGMATICUL  poate  fi  calm,  echilibrat  şi  sobru,  conciliant  şi  de  încredere,
rezistent la efort, consecvent şi meticulos, poate fi stabil în opinii si previzibil în
reacţii. Poate avea o nevoie accentuată de respect pentru propriul ritm şi o
flexibilitate  mai  scăzută  în  faţa  schimbării.  Poate  avea  tendinţe  spre
spiritualitate.

introvert extravert

2 Tipologia de personalitate

Raportul ierarhizează un număr de 16 tipologii
de personalitate într-o diagramă de tip radar
oferind  posibilitatea  identificării  rapide  a
tipologiei  de  bază  (cea  mai  potrivită),  a
tipologiilor potențiale (cele mai apropiate) și a
tipologiei ”umbră” (cea mai puțin potrivită).

Tipul de personalitate cel mai activ la momentul testării este cel de PROMOTOR, care are stilurile comportamentale: MEDIATOR și
EXPERIMENTATOR, fiind specific temperamentului de tip SANGVINIC.

PROMOTORUL este intuitiv, flexibil, afectiv, deschis, entuziast, prietenos şi amuzant, curios şi nerăbdător, impulsiv şi subiectiv, sensibil şi
empatic, creativ, explorator şi idealist, caritabil  şi loial, cu abilităţi lingvistice, abilităţi de relaţionare şi muncă în echipă. Aspecte
negative posibile: poate avea o predispoziţie spre plictiseală, dezorganizare, ezitare, nefinalizarea sarcinilor sau imprudenţă.

Personalitatea acestui individ se poate oricând manifesta specific tipurilor: COLABORATOR, EXPLORATOR, DIPLOMAT și POLITICIAN.

Tipul de personalitate opus sau „umbra” reflectă un set de caracteristici opuse persoanei evaluate. Este posibil ca unele dintre acestea
să se regăsească şi în configuraţia temperamentală principală a persoanei, însă, pentru o dezvoltare personală optimă, poate fi benefică
îmbunătăţirea aspectelor negative ale tipului „umbră”. În cazul de față, tipul opus este cel de INSPECTOR, vocație ce aparține tipului
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temperamental  FLEGMATIC.  Persoana  examinată  poate  avea  de  câştigat  dacă  îmbunătăţeşte  aspectele  negative  specifice  tipului
INSPECTOR,  în  scopul  de  a  optimiza  configuraţia  temperamentală  a  tipului  PROMOTOR,  dacă  acest  lucru  este  considerat  util.  Dacă
persoana consideră  că  tipul  de  personalitate  principal  identificat  nu  o  avantajează,  atunci  i  se  recomandă să  dezvolte  caracteristicile
specifice tipului potențial adecvat.

INSPECTORUL este practic, organizat, logic, rezervat, calm, rezonabil şi detaşat, realist şi analitic, respectabil şi demn de încredere,
perseverent şi consecvent, inteligent şi ager, independent şi conservator, meticulos, clar şi categoric. Aspecte negative posibile: poate fi
predispus spre scepticism, toleranţă, empatie şi flexibilitate mai scăzută.

3 Tendințe

ACTIVITĂŢI VERBALE puternic manifestat Utilizarea cuvintelor în mod creativ pentru informare şi comunicare.

ACTIVITĂŢI ARTISTICE puternic manifestat Utilizarea imaginaţiei pentru exprimare prin scris, artă, muzică sau
design.

ACTIVITĂŢI FIZICE manifestat Folosirea  forţei  fizice  pentru  activităţi  lucrative,  sportive  sau  de
agrement.

ACTIVITĂŢI EXPERIMENTALE puternic manifestat
Utilizarea abilităţilor ştiinţifice şi de cercetare, cum ar fi observaţia,
înregistrarea,  deducţia,  obţinerea  de  cunoştinţe  sau  analiza
rezultatelor.

ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE manifestat Utilizarea  eficientă  şi  responsabilă  a  resurselor,  administrarea  şi
reglementarea  aspectelor  financiare,  juridice  sau  de  altă  natură.

ACTIVITĂŢI DE BUSINESS manifestat Utilizarea  capacităţii  de  a  identifica  şi  valorifica  oportunităţi  în
afaceri,  valorificarea  motivaţiei  de  reuşită  şi  câştig  personal.

ACTIVITĂŢI SOCIALE puternic manifestat Utilizarea  resurselor  personale  pentru  a-i  ajuta  pe  ceilalţi  în
dezvoltarea lor, activităţi de consiliere, îngrijire sau asistenţă.

4 Abilități și aptitudini

CAPACITATE DE CONCENTRARE manifestat Necesară  pentru  executarea  tipurilor  de  activităţi  la  care  este
esenţială atenţia la detalii;

VEDERE SPAŢIALĂ puternic manifestat Indică  potenţial  în  design,  arhitectură,  dar  şi  înclinaţii  spre
tehnologie sau inginerie;

ANALIZĂ TEHNICĂ manifestat Relevă  înţelegerea  fenomenelor,  dispozitivelor,  problemelor
conceptuale  asociate  ingineriei;

ÎNŢELEGERE VERBALĂ puternic manifestat Utilă  în  utilizarea  cuvintelor  în  analiză,  în  precizia  comunicării,
asociată domeniului literar, juridic, administrativ, comunicaţiilor;

ABILITĂŢI NUMERICE manifestat
Relevă resurse în utilizarea numerelor pentru activităţi comerciale
bazate pe statistică,  în  activităţi  tehnice bazate pe cercetare şi
documentare;

ABILITĂŢI LOGICE manifestat
Relevă  gândirea  logică  necesară  în  ştiinţă  pentru  obţinerea
informaţiilor  prin  cercetare şi  documentare,  pentru desprinderea
detaliilor esenţiale;

ABILITĂŢI DE ANALIZĂ-SINTEZĂ manifestat Relevă abilitatea de a aborda logic rezolvarea unor probleme fără a
fi infuenţat de informaţii nesemnificative sau de factori subiectivi;
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5 Frecvențele cerebrale
Frecvență cerebrală Emisfera Stângă Frecvență cerebrală Emisfera Dreaptă

Diagramele prezintă frecvențele cerebrale pentru cele două emisfere, oferind informație despre starea de repaus cerebral, starea de
activitate normală sau activitate intensă, dar și despre existența unei sincronicități de frecvență pe cele două emisfere (acolo unde
acest lucru este identificat), fapt ce indică stabilitate corticală (normalitate). Dacă această sincronicitate nu există, se vor recomanda
evaluări clinice avansate.

Cortexul  stâng  se  află  în  activitate  normală.  Cortexul  drept  se  află  în  activitate  normală.  Între  cele  două  emisfere  cerebrale  există
sincronicitate de frecvență.

*Acest raport relevă proporțiile temperamentale care se manifestă în prezent în personalitatea examinatului.

**Înaintea derulării unei scanări cu sistemul MindMi™, puteţi lua în considerare informaţiile pe care deja le aveţi despre persoana
examinată (ex. din interviu, teste psihologice sau probe practice), combinând aceste informaţii cu propriile cunoştinţe de specialitate. E
important să menţionăm că informaţiile oferite de sistemul MindMi™ nu au valoare de diagnostic sau de tratament.


