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PHẦN II: CƠ SỞ THAM VẤN
(Trắc nghiệm sinh học gene vân da SUNGARDEN)

1. KHÍ CHẤT
Khí chất là khuynh hướng phản ứng của một người trước các tác động đến với họ từ bên
trong hay bên ngoài.



Khí chất là loại hành vi bẩm sinh. Khí chất không phân tốt hay xấu.
Nguồn gốc của khí chất là từ đặc điểm di truyền hay thể chất bẩm sinh.

VÙNG NGÓN
CHÂN CÁI

CHÂN
TRÁI

CHÂN
PHẢI

W
L
At
OTHER

V
V
ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH

 Cơ địa dị ứng: Hệ hô hấp và da dị ứng với thực phẩm, dược phẩm và khói bụi,...
 Khi học hoặc hoạt động, độ kiên trì kém.
 Vùng bàn chân xuất hiện nhóm đặc biệt. Những người bình thường hiếm thấy, tỉ lệ chỉ

có khoảng 0,3 %. Nếu là gene trội thì tim, xương (răng, xương sống), máu hoặc não dễ
xuất hiện nhược điểm di truyền. Nếu là gene lặn thì bạn bình thường, không có vấn đề
gì. Lúc này bạn sẽ xuất hiện những hiện tượng sau:
 Tính kiên trì không cao.
 Độ tập trung chú ý không cao.
 Các vấn đề của tuyến nội tiết có thể do nguyên nhân di truyền. Tuyến nội tiết của con
người gồm các tuyến yên, tuyến giáp, tuyến thượng thận, insulin, tuyến sinh sản, tuyến
mồ hôi và tuyến lệ. Mỗi tuyến có một chức năng sinh lý khác nhau. Do vậy, khi bất kỳ
tuyến nội tiết nào hoạt động không tốt đều có thể gây ra các chứng bệnh mãn tính (đặc
biệt là sau tuổi 35) như bệnh tiểu đường, bệnh thận, bệnh ra mồ hôi tay,…
 Nhạy cảm, kén chọn thực phẩm. Dễ kén ăn.
PHƯƠNG PHÁP GIÁO DƯỠNG
 Trong học tập:

 Độ hoạt động mạnh, tính kiên trì không bền, độ tập trung chú ý không lâu, khi học bạn
nên chọn phương pháp “Chia nhỏ, nhắc lại” (chia nhỏ nội dung và thời gian học). Ví dụ
học khoảng 30’ thì nghỉ 10’, rồi tiếp tục học. Để phối hợp được với thời gian học của nhà
trường và thời gian thi cần rèn luyện tính kiên trì để kéo dài được thời gian học không
chỉ là 40’-50’ mà còn có thể tới 80’-90’.
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 Trong cuộc sống:






Luôn chú ý tránh xa các yếu tố có thể gây dị ứng.
Chú ý chế độ chăm sóc sức khỏe để tăng cường thể trạng và khả năng miễn dịch.
Duy trì cách sống cân bằng với giấc ngủ sâu và không ảnh hướng xấu tới tâm trạng.
Nên lựa chọn loại thực phẩm dễ tiêu hóa và tránh dùng các loại đồ uống có chất sắc tố
nhân tạo. Khi kết hợp các loại thực phẩm cần chú ý đến sự cân bằng dinh dưỡng tránh
gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, ảnh hưởng đến sức khỏe mà ảnh hưởng đến học tập.
Có thể sử dụng những thực phẩm có tính chất thay thế.
 Chơi các môn thể thao có ích cho thể chất như bơi lội, đi bộ, đạp xe,…
 Bạn có nhược điểm di truyền này, khi chọn bạn đời cần chú ý, tránh lấy người có cùng
nhược điểm, để thế hệ sau không gia tăng tỉ lệ người có gene này trội.
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2. TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG
Trong những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả học tập, ngoài đặc điểm trí tuệ ra còn có đặc
điểm học tập và dạng hành vi. Nếu hiểu và phát huy được các nhân tố đó thì sẽ tăng động lực
và hứng thú học tập, làm việc và từ đó nâng cao thành tích và hiệu quả hoạt động..

VÙNG BÀN TAY

TAY TRÁI

TAY PHẢI

3rd – 4th

V*

V

THENAR

V”

V”

HYPO-T

SIMIAN CREASE

ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH
Tính cách của bạn là đa dạng nhưng nổi trội lên các đặc điểm của nhóm tính cách
“Tự ý thức” như sau:
 Đối với bản thân:
 Có nhiều ước mơ và hoài bão, biết nhu cầu, phương hướng hành động của bản thân.
 Có chí hướng sự nghiệp mạnh mẽ.
 Tự tin, tự trọng, có nguyên tắc, có ý thức.
 Khá chú ý đến hình ảnh cá nhân.
 Đối với công việc và học tập:
 Coi trọng học tập, sự nghiệp, hành động có ý thức, có mục tiêu, động cơ rõ ràng.
 Chủ động, độc lập học hỏi, tư duy nhanh nhạy, sáng tạo, tiếp thu khi hiểu rõ bản chất.
 Suy nghĩ mạch lạc, có khả năng tổng hợp và đưa ra cách giải quyết độc lập của mình.
 Có năng lực đặc biệt trong việc xây dựng và thực hiện mục tiêu. Kiên trì sự lựa chọn.
 Giỏi phán đoán và có khả năng tổ chức, lãnh đạo.
 Đối với người khác:
 Thích được đối xử nhẹ nhàng, ngọt ngào. Không thích bị ra lệnh, áp đặt.
 Không tùy tiện tiếp thu ý kiến của người khác.
 Không bị ràng buộc bởi các quan niệm truyền thống.
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CHÚ Ý

Ngoài những đặc điểm chung của nhóm tính cách trên, bạn còn có nét cá biệt
riêng như sau:

 Nhạy cảm trước tác động của môi trường, cái “Đẹp”. Thích các hoạt động nghệ thuật.
 Tỉ mỉ, cẩn thận. Để ý đến nhận xét của những người khác về mình.
 Luôn cầu toàn trong công việc. Dễ tạo áp lực cho bản thân.

KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP
 Mục tiêu - Động cơ: Khi có mục tiêu cụ thể, rõ ràng bạn tư duy nhanh nhạy, hành động

tập trung nên hiệu quả dễ dàng đạt được. Tuy nhiên cần rèn kỹ năng xác định đúng mục
tiêu và xây dựng mục tiêu phù hợp với khả năng, điều kiện hoàn cảnh thì bạn mới phát
huy tối đa ưu điểm này trong học tập và trong sự nghiệp.
 Lựa chọn công việc phù hợp với ưu thế nổi trội của bản thân: Mỗi người đều có một

sứ mệnh ở trên đời. Hãy hiểu rõ thế mạnh của mình để tìm công việc, môi trường có thể
phát huy các ưu thế của bạn. Bạn không thích những gì bị động, đơn điệu, lặp đi lặp lại.
Bạn thích chủ động, tích cực khám phá cái mới trong thế giới xung quanh; Bạn có khả
năng tổ chức, quản lý mục tiêu tốt, tính sáng tạo cao và đặc biệt là khả năng làm việc
độc lập, quyết đoán… Cây lúa lớn như thổi khi được trồng trong đất thịt, nhưng chính
mảnh đất đó sẽ giết chết một cây xương rồng.
 Rèn kỹ năng Giao tiếp - Trao đổi - Hợp tác: Trên lĩnh vực chuyên môn bạn có rất

nhiều lợi thế để gặt hái những thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên những thành công
đó có bền vững hay không còn liên quan tới khả năng Giao tiếp - Trao đổi - Hợp tác.
Cần lưu ý, bạn nhạy cảm trước tác động của môi trường, không sợ quyền uy, không bị
ràng buộc bởi các quan niệm truyền thống nên thường khá bảo thủ, thậm chí là cố
chấp,… Rèn cách giao tiếp, trao đổi và hợp tác thì thành công của bạn sẽ vững chắc
hơn.
 Ngoài ra, bạn cần chú ý thêm:
 Bạn rất nhạy cảm và kén chọn môi trường, cảm thấy môi trường hay sự vật không dễ

chịu hay không thích thì từ chối. Đặc biệt đối với mùi vị, âm thanh, nhiệt độ, cảm
giác,…VD: Chê chỗ này bẩn, chỗ kia hôi hay ồn ào,…dễ làm cho người khác cảm thấy
"Bới lông tìm vết".
 Nhạy cảm với cái đẹp và khá chú ý tới ăn mặc, trang điểm,… của mình hay người khác.
Các hoạt động liên quan đến nghệ thuật như nghe nhạc, xem biểu diễn, xem tranh, đọc
tiểu thuyết, thưởng thức món ăn,… đều có thể khiến tinh thần của bạn vui vẻ.
 Học cách dùng ngôn ngữ, chữ viết thể hiện ra những cảm xúc, suy nghĩ và quan điểm
của mình để giải tỏa áp lực.
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3. TIỀM NĂNG TIẾP THU KIẾN THỨC
TRC là tổng tiềm năng tiếp thu kiến thức, chỉ tốc độ, phương thức tiếp nhận và xử lý thông
tin của một người trong cùng một thời gian. Thông thường chỉ số của hầu hết mọi người
trong khoảng 100-140, nhưng chỉ số 70 đã là đủ dùng.

BÁN CẦU NÃO TRÁI

50,90%

THÙY TRÁN
(Phán đoán Nhận biết bản thân)
W
21
THÙY ĐỈNH
Suy luận logic
Vận động - Biểu đạt
Phân biệt
ngôn ngữ
vị trí
U
17
U
19
THÙY THÁI DƯƠNG
(Phân biệt – Lý giải
âm thanh)
W
16
THÙY CHẨM
(Phân biệt
hình ảnh- Quan sát)
W
12

W
Vân xoáy

BÁN CẦU NÃO PHẢI

TRC
167

U/L
Vân móc

49,10%

THÙY TRÁN
(Xây dựng mục tiêu Lãnh đạo)
W
15
THÙY ĐỈNH
Cảm nhận Sáng tạo tiếp xúc
Tưởng tượng
Nghệ thuật
U
19
U
18
THÙY THÁI DƯƠNG
(Cảm nhận
thính giác – âm nhạc)
W
17
THÙY CHẨM
(Cảm nhận
thị giác – hình tượng)
W
13

R
Vân móc ngược

A/At
Vân sóng

Lưu ý:
Tố chất bẩm sinh chỉ là tiền đề, là cơ sở của tài năng. Để phát triển tố chất bẩm sinh thành
tài năng còn phải phụ thuộc vào các nhân tố: Môi trường, nội dung hoạt động và hoạt động
của bản thân.
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ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH
 TRC: 167
 Tiềm năng tiếp thu, xử lý các loại thông tin đa dạng, phong phú trong cùng một thời

gian. Đặc biệt là tiềm năng liên tưởng, ý chí nghị lực, phán đoán và suy luận tốt.
 Học được nhiều thứ và có khả năng giải quyết nhiều loại vấn đề cùng một lúc.
 Có thể trở thành nhân tài trên mọi lĩnh vực.
KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP
Để phát huy tối đa tiềm năng học tập của mình, bạn cần có chiến lược, chế độ,
phương pháp học tập phù hợp:
 Mục tiêu học tập: Bám sát mục đích học tập, lập kế hoạch, xây dựng các mục tiêu
cụ thể, chi tiết, phù hợp với năng lực, yêu cầu học tập, điều kiện hoàn cảnh thực
tế,… Mọi mục tiêu đề ra phải đảm bảo bạn sẽ chắc chắn thực hiện tốt, vì cảm giác
thành công khi hoàn thành một mục tiêu sẽ khiến bạn hứng khởi, tập trung chú ý và
vượt qua mọi thách thức khó khăn. Hãy nuôi dưỡng cảm giác thành công cho bản
thân.
 Nội dung học tập: Ngoài chương trình SGK, bạn nên tìm nhiều cơ hội, tài liệu học
tập để thỏa mãn nhu cầu thích tự tìm tòi, khám phá. Tuy nhiên cần học chuyên sâu
để hướng nghiệp ở một vài môn: Toán, văn, ngoại ngữ, lí, công nghệ,…
 Thời gian học tập/ngày: Sắp xếp lịch học tập và hoạt động từ 9h - 11h/ ngày tùy
theo tình trạng sức khỏe của bạn.
 Thời lượng học/lần: Sau 20’ - 45’ học có thể giải lao 5’ - 10’. Tuy nhiên cần rèn
luyện khả năng kiên trì, tập trung chú ý cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống.
 Phương pháp học tập chính: Tự nhận thức.
CHÚ Ý:
 Bạn có nguồn năng lượng dồi dào, năng lực tiếp nhận kích thích, tiếp nhận tác động
môi trường của não bộ tốt vì vậy cái gì bạn cũng muốn biết, muốn học. Hãy phát
huy tiềm năng đặc biệt của bạn bằng cách chủ động tìm các cơ hội học tập, thử
thách và rèn luyện để biến tiềm năng thành tài năng.
 “Cuộc sống là trường đào tạo tốt nhất”. Chỉ cần có đủ thời gian, sức khỏe và không
bị áp lực thì bạn nên lắng nghe, quan sát, đọc và thực hành để biến những kiến
thức bạn tiếp nhận được trở thành năng lực của bản thân và bạn hoàn toàn có thể
trở thành nhân tài trên nhiều lĩnh vực.
Chế độ học tập, môi trường, điều kiện và phương pháp học tập phù hợp sẽ
tăng cường tính kiên trì, khả năng tập trung chú ý là những yếu tố
ảnh hưởng to lớn tới thành tích học tập và rèn luyện của bạn.
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4. GÓC HỌC TẬP VÀ THAO TÁC
Góc ATD là chỉ tốc độ tiếp nhận thông tin, học một việc mới nhanh hay chậm của mỗi
người, và năng lực khéo léo của đôi tay khi cần làm những thao tác tinh tế.
Chỉ số của đại bộ phận chúng ta là trong khoảng 42 – 45.

Góc ATD: 38 độ

ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH




Thao tác đồ tinh xảo khéo léo .
Độ nhạy cảm trong học tập cao.
Tiếp thu và lý giải thông tin mới nhanh.
KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP

 Góc học tập và thao tác vô cùng đẹp, bạn không chỉ có năng lực thao tác đồ tinh xảo mà







khả năng lí giải, tiếp nhận thông tin cũng mạnh, phản ứng linh hoạt. Khi học các kiến
thức mới thì nhìn qua là biết, nghe qua là hiểu, nhắc qua là thông.
Với đặc điểm này, bạn không ngừng tiếp thu những kiến thức mới, bởi vậy không tránh
khỏi những kiến thức đã học ít được “ôn tập lại”. Vì thế bạn nên:
Tìm cơ hội được học, được làm cụ thể. Tăng cường rèn luyện về “độ chuẩn xác”.
Khi học cần yêu cầu bản thân phải “ôn đi, luyện tập lại”. Thay đổi phương pháp học liên
tục để không cảm thấy nhàm chán vì nội dung học cũ.
Rèn luyện khả năng nhẫn nại và tự lực trong cuộc sống.
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5. ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP
5.1. HÌNH THỨC HỌC TẬP
Hình thức học tập là khuynh hướng sử dụng các giác quan để tiếp thu kiến thức
THỊ GIÁC

THÍNH GIÁC

XÚC GIÁC

26,32%

34,74%

38,95%

ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH
Bạn có khuynh hướng học tập bằng xúc giác:
 Không ngồi yên một chỗ, khá hoạt bát.
 Thường hay cúi đầu ngẫm nghĩ. Khi ngồi tựa cả vào ghế; Khi đứng thì thường dựa
tường hoặc sờ, mó, cầm nắm đồ vật trong tay.
 Hơi thở sâu, đầy; Tiếng nói chậm, trầm. Chữ viết nguệch ngoạc.
 Khi nói thích động chạm, khá kiên nhẫn lắng nghe chỉ bảo.
 Giỏi biểu đạt tình cảm bằng ngôn ngữ cử chỉ, thích làm việc chung với người khác.
 Tay không làm gì thì khó chuyên tâm.
 Hiếu động, hứng thú với thể dục thể thao, ngoại khoá,...
 Thích lấy thông tin, xử lý thông tin và ghi nhớ bằng xúc giác.
 Thích học qua trải nghiệm, tốc độ học tập hơi chậm.
 Có tính thực tế khá cao, chỉ tin phục khi cảm nhận được thực tế.
KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP














Môi trường học tập phù hợp sẽ tăng cường khả năng tập trung chú ý khi học:
Bạn cần chuẩn bị môi trường gọn gàng, ngăn nắp, rộng rãi để thuận lợi khi đi đi, lại lại
trong quá trình học tập.
Điều kiện học tập phù hợp sẽ tăng hứng thú cho bạn khi học:
Phòng học thoáng, rộng, bàn to, ghế có lưng dựa, tay vịn,...
Cho cơ sở vật chất để thực nghiệm các nội dung đã học.
Được đứng lên, ngồi xuống, đi lại trong khi học.
Phương pháp học tập phù hợp sẽ tăng tốc độ nắm bắt kiến thức:
Làm nhiều bài tập, thực hành thực tiễn.
Ghi chép, xem diễn tập thực tế hoặc làm theo mẫu.
Tham gia hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá,...
Chú ý về an toàn khi tham gia các hoạt động.
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5.2. PHONG CÁCH HỌC TẬP
Phong cách học tập là cách thức chủ quan trong quá trình học tập của một người. Hay
nói khác đi là cách học tập độc đáo, khác biệt của một người.

LOẠI
VÂN
W
U

CÁC NGÓN TAY
BÀN TAY TRÁI
5

4

3

2

13 17

1

CÁC NGÓN TAY
BÀN TAY PHẢI
1

2

3

15 21
18 19

4

5

16 12
17 19

R
A

ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH
Phong cách học của bạn là đa dạng nhưng nổi trội lên các đặc điểm của phong cách
học “Tự nhận thức” như sau:
 Thích tự tìm tòi, tự khám phá thế giới xung quanh để xây dựng nhận thức.
 Thích đặt các câu hỏi “Vì sao” và đi tìm lời giải. Tiếp nhận thông tin khi hiểu rõ khái
niệm, cơ sở lý luận hoặc có bằng chứng,…
KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP


Tự học: Bạn thích tự khám phá, tự mình ngộ ra. Đây là khuynh hướng học tập độc lập,
sáng tạo vì vậy cần học cách lấy thông tin, xử lý thông tin,…và phải đảm bảo nguyên
tắc an toàn cũng như phải bám sát chương trình học chính khóa trước khi mở rộng
hoạt động khác.



Tìm hiểu rõ ngọn ngành: Bạn không đồng tình, hay chấp thuận nếu như chưa hiểu rõ
vấn đề, do đó bạn nên đề nghị người khác cung cấp đầy đủ bằng chứng, cơ sở để tiết
kiệm thời gian phải tự mình đi tìm hiểu. Khi tự trải nghiệm, khám phá chú ý xác định rõ
mục đích, có kế hoạch phù hợp,…để có thể tới đích với công sức và thời gian thấp nhất.
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6. TRÍ NĂNG NỔI TRỘI
Trí năng là năng lực hiểu biết và suy nghĩ của một người trên một lĩnh vực nào đó.
Vỏ não chia làm 4 thùy: Thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương và thùy chẩm.
Mỗi thùy não quản lý một chức năng riêng biệt của mỗi người.

CÁC NGÓN TAY
BÀN TAY TRÁI

LOẠI VÂN

W
U

5

4

13

17

3

18

2

19

CÁC NGÓN TAY
BÀN TAY PHẢI
1

1

15

21

2

17

3

4

5

16

12

19

R
A
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THỨ TỰ
NỔI TRỘI

CẤU TẠO, CHỨC NĂNG VỎ NÃO

THÙY TRÁN

Giao tiếp, lãnh đạo, phán đoán, tư
duy, sáng tạo, kế hoạch

THÙY ĐỈNH

Chức năng ngôn ngữ,
khái niệm không gian

THÙY
THÁI DƯƠNG

Lý giải ngôn ngữ, cảm nhận âm
thanh, chức năng ghi nhớ, biến đổi
cảm xúc

33

3

THÙY CHẨM

Cảm nhận thị giác, phân biệt thị giác

25

4

36

36

2

37

1

ATD: 38

Trí năng nổi trội của bạn là:
Thị giác - Không gian; Xúc giác - Vận động; Logic - Tính toán;
Biểu đạt - Ngôn ngữ; Tự vấn - Phán đoán; Giao tiếp - Lãnh đạo; Thính giác - Âm nhạc.
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17

18

19

PHẦN III: TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. THỜI KỲ HỌC TẬP HOÀNG KIM

0 – 3 tuổi
(Giai đoạn phần cứng)
Nhìn nhiều, nghe nhiều
và tiếp xúc nhiều.
Thời kỳ mẫu
Tác động của nhìn, nghe
và tiếp xúc. Tiếp thu 50%
lượng kiến thức cơ bản

4 – 8 tuổi
(Giai đoạn phần mềm)
Nhìn nhiều, nghe nhiều
và tiếp xúc nhiều.
Mạng hóa
Tăng cường nhìn,
nghe và tiếp xúc.
Tiếp thu 30% lượng
kiến thức cơ bản

9 – 16 tuổi
(Giai đoạn thao tác)
Hệ thống hóa
Chuyển biến về
cách nhìn, cách nghe
và cách tiếp xúc.
Tiếp thu 15% lượng
kiến thức cơ bản

2. QUÁ TRÌNH KHAI PHÁ NĂNG LỰC NÃO BỘ

Trước 3 tuổi, mỗi loại dây thần kinh của bộ não sẽ dần dần myelin hóa. Đây là quá trình
quan trọng nhất trong sự phát triển và hoàn thiện hệ thần kinh. Tế bào thần kinh sẽ
không hoạt động nếu không được myelin hóa hoàn toàn. Chậm myelin hóa sẽ làm trẻ
chậm phát triển tinh thần và vận động như chậm biết đi, chậm biết nói và giảm khả năng
nhận thức. Chính vì vậy những gì trẻ học được trước 3 tuổi sẽ là thói quen của nó suốt
cuộc đời mà sau này không dễ gì thay đổi được. Tế bào thần kinh não khi ra đời chỉ có 2
nhánh, nếu chúng ta cho trẻ cơ hội học tập thực tế phong phú thì chúng không ngừng đẻ
nhánh và liên kết. Khi 8 tuổi, não của trẻ đã phát triển hoàn thiện tới 80% của người
trưởng thành; khi đủ 16 tuổi thì não đã hoàn thiện. Vì vậy thời kỳ học tập hoàng kim của
trẻ là giai đoạn từ 0-16 tuổi.

3. CHA MẸ CHO CON NHỮNG GÌ?

1234567-

Lớn lên trong sự chân thành, trẻ sẽ dũng cảm phấn đấu.
Lớn lên trong sự bao dung, trẻ sẽ biết nhẫn nhịn.
Lớn lên trong sự khích lệ, trẻ sẽ luôn tự tin.
Lớn lên trong sự khen ngợi, trẻ sẽ biết cảm ơn.
Lớn lên trong sự công bằng, trẻ sẽ giàu nghĩa khí.
Lớn lên trong sự khen thưởng, trẻ sẽ biết yêu bản thân.
Lớn lên trong sự thừa nhận và yêu thương trẻ không chỉ biết yêu con người
mà còn biết yêu cả thế giới.
8Lớn lên trong sự phê phán trẻ sẽ thiếu tự trọng.
9Lớn lên trong sự chế giễu trẻ sẽ hay xấu hổ.
10- Lớn lên trong sự so sánh, trẻ sẽ thiếu tự tin.
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