
 

 

 چگونگی استفاده از اناگرام و سطوح مختلف آن

 قسمت ششم

 

ای پرداخته شد. در هر سطح سه الیه دارد که به توضیح هر سه 3به سطوح مختلف تیپ موفقیت طلب، تیپ  مقاله قبلی در
 الیه نیز اشاره شد. در این قسمت به سطوح والیه های تیپ رمانتیک فردگرا پرداخته می شود.

 

رمانتیک فردگراسطح سالم تیپ   

زندگی را زیبا و با ارزش می داند. در این الیه تیپ فردگرا به ایراد و عیب گرفتن بیش از حد  ای4در این الیه فرد تیپ  الیه اول:
دیگران نمی پردازد. او مشکل هویتی ندارد و فردی شادمان و آزاد است. در این الیه فرد به استعدادهای هنری و خالقیت 

ازد.خودش می پرد  

ای فردی حساس و درون پرداز است. احساساتش را به خوبی می شناسد و به خوبی به ان ها باور 4در این الیه تیپالیه دوم: 
گاه است که باید خودش  را در  دارد. او سعی بر حفظ هویت خودش دارد. او بر این باور است که انسانی حساس و متفاوت و آ

 کارهای خالق نشان دهد.

در این الیه تیپ رمانتیک، شخصیتی هنرمند و خالق است. او با ایجاد کارهای نو وتازه، هویت فردی خودش را  الیه سوم:
استوار می کند. او به آرامی به جستجو در احساسات خودش می پردازد تا بتواند روش مناسبی ابداع کند و در معرض استفاده 

 های عموم قرار بدهد.

 

فردگراسطح میانی در تیپ رمانتیک   

ای در این الیه به صورت فردگرا و رویاپرداز است. در این الیه فرد نگران و همرا با احساسات متغیر 4الیه چهارم: فرد تیپ 
هویت پایداری ندارد و به خیالپردازی می پردازد تا بتواند خلق و خوی خودش را برای مدتی نگه دارد. با این شیوه است. 

بودن خودش دارد.خیالبافی سعی بر متفاوت   



 

 

ای از این 4در الیه پنجم تیپ رمانتیک به صورت فردی خودمحور با خلق و خوی بدی است. در این الیه فرد تیپ  الیه پنجم:
ای با برخی از حرکات نمایشی سعی می کند 4که دیگران او را قبول نداشته و قدردانی نکنند، نگران است. در این حالت تیپ 

د. در همین حال که ممکن است با کناره گیری به جذب افراد عمل کنند.تا دیگران را جذب کن  

در این الیه فرد رمانتیک به خود مشغولی و خود محوری خودش مشغول است. او در این الیه نگران است که مبادا  الیه ششم:
هد. با این احساس او به زندگی موجب شود تا او از آرزوهایش دست بکشد. بلکه خیلی چیزها را از زندگی از دست می د

 دیگران حسادت می کند و با مستثنی کردن خودش از دیگران، عدم فعالیت و خودنمایی و خودش را مشغول می کند.
 

 سطح ناسالم در تیپ رمانتیک فردگرا

می دهد. این در زندگی اش را به ه دارد ای در این الیه احساس می کند که4الیه پوچی و بیهودگی است. فرد تیپ  الیه هفتم:
احساس به شکلی درست هم هست، زیرا که این فرد با حفظ هویت تخیلی اش از دیگران و به ویژه افرادی که مشوق او نبوده 

 اند، فاصله می گیرد و به انزواگرایی می پردازد. در این حالت نوعی افسردگی و بی حوصله گی در او غالب می شود.

نفر است. خودش را در یافتن هویتش ناموفق می بیند و به همه چیز در خودش احساس ای از خودش مت4فرد تیپ الیه هشتم:
نفرت دارد. همچنین از دیگران نیز متنفر است که به عنوان ناجی عمل نکرده اند. این حالت او باعث می شود که اگر مورد 

 مثبتی هم برای او بوجود بیاید از آن استقبال نکند.

ای بشدت از خودش بیزار و از زندگی بیزار است که عصبانی و خشمگین است. در این حالت 4یپدر این الیه ت الیه نهم:
 دست به خودآزاری و حتی خودکشی می زند. در بدترین شکل احتمال دارد که اقدام به جنایت کند.

 

   دکتر مهشید رضوی رضوانی 


