
 



 
 

 
THÔNG TIN TỔNG HỢP 

 

Họ tên: BỐ   

 

ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH 
TIỀM NĂNG TIẾP THU KIẾN THỨC ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP 

Dung lượng:  
Cao (145) 

Tốc độ 
 và thao tác: 

Rất nhanh (31 độ) 

Hình thức học:  
Thính giác 

Phong cách học:   
Phản biện 

TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG 
(Tư duy ngược) TRÍ NĂNG NỔI TRỘI 

- Cách suy nghĩ khác người. 
- Có khả năng xem xét, quy hoạch vấn đề ở 

nhiều góc độ. 
- Quan sát,lý giải tốt. 
- Thích phản biện, phê phán, thể hiện. 
- Tính sáng tạo cao, độc đáo. 

- Nhạy cảm với con số. 
- Nhạy cảm với nhu cầu của bản thân, 

nhu cầu của người khác. 
- Nhạy cảm với âm thanh. 

CHÚ Ý KHÍ CHẤT 

- Nhạy cảm với môi trường, cái đẹp, nghệ thuật. 
- Phản ứng nhanh, tỉ mỉ, cẩn thận, cầu toàn, 

dễ bị áp lực. 
- Độ chính xác khi nghe không cao. 

- Khả năng tập trung chú ý không cao. 
- Tính kiên trì không cao. 
Chú ý:  
Cơ địa dị ứng, tuyến nội tiết, kén ăn, 
bàn tay chữ nhất. 

 
ĐẶC ĐIỂM HIỆN TẠI 

SỨC KHỎE TÂM TRÍ 
 

 

PHONG CÁCH GIAO TIẾP 
 

  

 

 



 
 

THÔNG TIN TỔNG HỢP 
 

Họ tên: MẸ 
  
 

ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH 

TIỀM NĂNG TIẾP THU KIẾN THỨC ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP 

Dung lượng:  
Cao (164) 

Tốc độ 
 và thao tác: 
Nhanh (37 độ) 

Hình thức học:  
Thính giác 

Phong cách học:   
Tự nhận thức 

TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG 
(Lấy mình làm trung tâm) TRÍ NĂNG NỔI TRỘI 

- Mục tiêu cao và ước vọng lớn. 
- Chủ động, tích cực, độc lập trong công việc. 
- Thích sáng tạo, lãnh đạo. 
- Bảo thủ, cố chấp, không dễ tiếp thu ý kiến của 

người khác. 

- Nhạy cảm với âm thanh. 
- Nhạy cảm với các vật thể, không gian. 
- Nhạy cảm với thiên nhiên. 
- Nhạy cảm với các bộ phận cơ thể. 

CHÚ Ý KHÍ CHẤT 

- Thích cái đẹp, quản lý bản thân theo cảm xúc 
và tâm trạng. 

- Thường qua loa đại khái, phản ứng nhanh. 

- Khả năng tập trung chú ý không cao. 
- Tính kiên trì không cao. 
Chú ý:  
Cơ địa dị ứng, tuyến nội tiết, thị lực. 

 

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TẠI 
SỨC KHỎE TÂM TRÍ 

 

 

PHONG CÁCH GIAO TIẾP 
 

  
 

 



 
 

THÔNG TIN TỔNG HỢP 
 

Họ tên: CON 1 
 
 

ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH 
TIỀM NĂNG TIẾP THU KIẾN THỨC ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP 

Dung lượng:  
Phân cực (89+1A) 

Tốc độ 
 và thao tác: 
Nhanh (39 độ) 

Hình thức học:  
Thính giác 

Phong cách học:   
Mô phỏng dập khuôn 

TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG 
(Cởi mở) TRÍ NĂNG NỔI TRỘI 

- Nhanh nhẹn, sởi lởi, cầu tiến. 
- Làm việc phải có trình tự,kế hoạch. 
- Thích thực tế, thích thể hiện. 
- Không thích tư duy phức tạp. 
- Cảm xúc dễ biến động. 

Các trí năng nổi trội phụ thuộc nhiều vào 
môi trường, điều kiện sống  
- Nhạy cảm với âm thanh 

 

CHÚ Ý KHÍ CHẤT 
- Nhạy cảm với môi trường, cái đẹp, nghệ 

thuật. 
- Tỉ mỉ, cẩn thận, cầu toàn, dễ bị áp lực. 
- Sợ phiền hà, rắc rối, phản ứng nhanh. 

- Khả năng tập trung chú ý không cao 
- Tính kiên trì không cao 
Chú ý: Tuyến nội tiết. 

 

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TẠI 

SỨC KHỎE TÂM TRÍ 

 

PHONG CÁCH GIAO TIẾP 

 
  

 

 



    

 
THÔNG TIN TỔNG HỢP 

 

Họ tên: CON 2 
 
 

ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH 
TIỀM NĂNG TIẾP THU KIẾN THỨC ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP 

Dung lượng:  
Phân cực (69+3A) 

Tốc độ 
 và thao tác: 

Nhanh (*35* độ) 

Hình thức học:  
Thính giác 

Phong cách học:   
Khác người 

TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG 
(Tự mình mâu thuẫn) TRÍ NĂNG NỔI TRỘI 

- Phong cách đa dạng, dễ thay đổi. 
- Tình cảm hay có biển đổi lớn. 
- Trong lòng có nhiều mâu thuẫn. 
- Có khuynh hướng phòng vệ. 
- Khó thích ứng môi trường. 

Các trí năng nổi trội phụ thuộc nhiều vào 
môi trường, điều kiện sống 
- Nhạy cảm với âm thanh. 

CHÚ Ý KHÍ CHẤT 

- Kén bạn, phản ứng nhanh. 
- Nền nếp sinh hoạt thất thường. 

- Thiếu tập trung chú ý, thiếu kiên trì. 
Chú ý: Cơ địa dị ứng, tuyến nội tiết,  
xương cốt. 

 

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TẠI 
SỨC KHỎE TÂM TRÍ 

 

PHONG CÁCH GIAO TIẾP 

 
 

  
 
 

 


