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Potenţialul inteligenţei emoţionale introspective.
Coeﬁcientul său furnizează persoanei informaţii
privitoare la aspectele emoţionale în raport cu sine.
Aceste informaţii se referă la împlinire, siguranţă,
autoîncredere, asertivitate şi independenţă. Ele relevă
nivelul de raportare la sine al persoanei, manifestându-şi
potenţialul în relaţia cu ceilalţi.
Potenţialul inteligenţei emoţionale relaţionale.
Coeﬁcientul său furnizează informaţii privitoare la
aspectele emoţionale în raport cu ceilalţi. Aceste
informaţii se referă la percepţia interpersonală, empatie,
altruism, abilitatea emoţională şi responsabilitate. Relevă
nivelul abilităţilor de socializare şi relaţionare.
Potenţialul imaginii de sine; confortul interior.
Coeﬁcientul său furnizează informaţii privitoare la
confortul interior. Aceste informaţii reﬂectă optimismul şi
confortul emoţional. Ele relevă perspectiva asupra
propriilor stări interioare şi modul de raportare personală
la acestea.
Potenţialul adaptabilităţii integrative. Coeﬁcientul său se
referă la abilitatea persoanei de a se adapta la situaţii,
de a acorda încredere celorlalţi, de a se aﬁrma în faţa lor
şi de a manifesta ﬂexibilitate. Aceste informaţii se referă
la adaptabilitate, încredere interpersonală, aﬁrmare
identitară şi ﬂexibilitate.
Potenţialul rezistenţei la stres. Coeﬁcientul său
furnizează informaţii privitoare la modul în care persoana
rezistă factorilor de stres. Aceste informaţii se referă la
rezistenţa afectivă la stres şi la controlul impulsivităţii.
Ele relevă măsura în care persoana este tolerantă la
factorii de stres, se poate stăpâni, îşi poate controla
impulsivitatea atunci când factorii externi devin agresivi.

*Acest raport măsoară indicatori pe o scală de la 75 la 265, cu focus pe intervale delimitate statistic, în funcţie de raportarea ﬁecărui
indicator la media populaţiei generale.
**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.
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