
 

 

استفاده از اناگرام و سطوح مختلف آن یچگونگ  

یازدهم قسمت  

 

در آغازین شماره های این مجموعه مقاالت، به ضرورت شناخت کامل از دانش اناگرام پرداخته شد. این شناخت ضروری 
مختلف است. است تا هر فردی بتواند به خوبی از این دانش استفاده بکند. از آن جمله شناخت سطوح و الیه های تیپ های 

بیان سطوح  مقاله قبلی در طول هشت مقاله قبلی به توصیف و توضیح از سطوح و الیه های تیپ های یک تا هشت پرداختیم،
ای بود. این قسمت به سطوح والیه های تیپ صلحجو اختصاص دارد.8و الیه های تیپ   

 

 سطح سالم تیپ صلحجو

ل عمل می کند. بلکه در این الیه هر تیپ، فقط یک تیپ خاص نیست. تیپ : در این الیه، هر تیپ به صورت ایده آالیه اول
او به شکلی واقع بینانه به اهمیت خودش واقف است و با روحیه ای شاد، صلحجو در این الیه مسلط برخود و استوار است. 

گاهی بر احساساتش است.  خواهان صلح و آرامشی توام با آ

روابط خودش می دهد. در  آرام و آسوده خاطر عمل می کند. او توجه زیادی به محیط زندگی وای 9: در این الیه تیپ الیه دوم
این حال می کوشد تا نوعی هماهنگی و ثبات را بین خودش و محیط ایجاد کند. فردی آسوده خاطر، آرام و مهربان بوده و 

 تعادل بین خواسته خودش و محیط را رعایت می کند.

، تیپ صلحجو کوشش می کند تا صلح و هماهنگی در محیط بوجود آید. با صبر و حوصله ای که : در این حالتالیه سوم
 دارد، اختالفات را رفع می کند و موفق به تاثیرگذاری بر دیگران است.

 

جوحسطح میانی در تیپ صل  

کمی می ترسند که اختالفات  ای در این الیه9ای در این الیه فردی موافق ولی بی اعتنا است. افراد تیپ 9تیپ الیه چهارم: 
زندگی شبب شود که آرامش و آسودگی خاطرشان برهم زده شود. برای این تصورشان، اغلب با دیگران موافقت می کنند و 

 برخی مسایل را نادیده می گیرند. در نتیجه اقدام به کارهایی می کنند که به واقع دلشان نمی خواهد.



 

 

که صلح را دی دوری گزین شده و در مورد هر گونه احساس قوی و تغییر مهمی در زندگی ای فر9: در این الیه تیپ الیه پنجم
 به هم بریزد، نگران است. زندگی اش را طوری پیش می برد تا حتی المقدور تغییری در آن بوجود نیاید.

نی آن ها داشته باشد. در ای در این حالت ترس از توقعات دیگران دارد که منجر به بر هم زدن آرامش درو9تیپ الیه ششم: 
 نتیجه مشکالت را ناچیز می گیرند و با کنترل و صبورانه از کنار آن عبور می کنند. هر چند خشم خودش را فرو می خورد.

 

 سطح ناسالم در تیپ صلحجو

می  ای در این مرحله اقدام به مخفی کردن و سرپوش گذاشتن بر روی حقایق می کند. او خیلی9شخص تیپ  الیه هفتم:
ترسد و تخیلش را معطوف بر این که مشکل و اختالفی وجود ندارد، می کند. در این حال این موضوع را جدی می گیرد و 

 سرسختانه می کوشد تا نشان دهد که همه چیز خوب است.

یق موجب بر ای که اصال حاضر نیست که حقایق را ببیند. چرا که دیدن حقا9مرحله از خود بی خود شدن در تیپ  الیه هشتم:
هم خوردن اندک ارامش او خواهد شد. دست به انکار و جداسازی می زند. او سعی می کند تا خودش را محفوظ نگه دارد و 

 پیامد آن نوعی بی حسی و ناتوانی و از خود بی خود شدن است.

در خودش فرو رفته و نسبت به  ای در این حال به خودفراموشی از خودش رسیده و نمی تواند حقایق را ببند.9تیپ  الیه نهم:
چیزی واکنش نشان نمی دهد. او ممکن است که سعی کند تمام هشیاری خودش  را به فراموشی بسپارد تا از این طریق با 

 توهمات خودش در صلح و آرامش زندگی کند.

 

  دکتر مهشید رضوی رضوانی

 

 


