
 

 

 چگونگی استفاده از اناگرام و سطوح مختلف آن 

 قسمت نهم

یک تا شش پرداخته شد. در مقاله در طول چند مقاله قبل به چگونگی استفاده از اناگرام و بیان سطوح و الیه های تیپ های 
های هفتم تا نهم تیپ قبلی هم سطوح سالم و الیه های اول تا سوم، میانی و الیه های چهارم تا ششم و سطح ناسالم و الیه 

 عدالت طلب پرداخته شد. در این مقاله به سطوح و الیه های تیپ خوشگذران، تیپ هفت پرداخته می شود.

 

 سطح سالم در تیپ خوشگذران

ای در پی کسب تجارب متفاوت و پراکنده 7ای خوشحال و رضایتمند است. در این الیه تیپ 7: در این الیه تیپ الیه اول
آن چه پیش رو دارد، احساس رضایتمندی و لذت می کند و قدردان هست. دانش خود را عمیق تر کرده و به نیست. او از 

 خوبی به تعهداتش پایبند است.

ای در این الیه به صورت فردی پرشور و شوق دیده می شود. او به تمام امکانات موجود توجه نشان می دهد و 7: تیپ الیه دوم
ام بدهد فکر می کند و در نتیجه به هیجان می آید. اودر این حال خود را فردی خوشحال و اجتماعی به آن چه که می تواند انج

 می بیند.

تیپ خوشگذران در الیه سوم به صورت فردی واقعیت گرا و موثر است. او در این حال که به پاسخ بر نیازهایش  الیه سوم:
وراست است. او فردی موثر و کارآ می باشد.است، زندگی کردن را بسیار دوست می دارد و خوشبین و ر  

 

 سطح میانی تیپ خوشگذران

ای فردی مصرف کنند و کنجکاو هست که با کمی ترس و نگرانی دیده می شود. نگرانی او 7در این حالت تیپ  الیه چهارم:
باشد. او نگران است  متوجه از دست دادن موقعیت هایی با ارزش است که در ان تجربه های خوب و خوشی می تواند داشته

که وقت زیادی ندارد و برای همین با کمی بی حوصلگی روبرو است. این وضعیت در او منجر به رفتارهای پراکنده در چند کار 
 خواهد شد.



 

 

ای با حواس پرتی و گیجی روبرو است. از این که مبادا حوصله اش یر برود و احساس دردناک و 7در این الیه تیپ  الیه پنجم:
د را پر شور و شوق نشان بدهند. در این حال بر آن ها چیره شود، می ترسد. برای کنترل این وضعیت سعی می کنند تا خو رنج

 انرژی شان را صرف شوخ طبعی و نوگرایی می کنند که بیشتر مواقع با گیجی همراه می شود.

اندازه کافی موقعیت های مناسب، برای پاسخ گویی به ای در این حال فردی خود محور و افراطی است که 7: تیپ الیه ششم
دادن به نیازهایشان وجود ندارد. به این علت خیلی کم حوصله است و می خواهد که در اسرع وقت خوشی و لذت را تجربه 

 کند. 

 

 سطح ناسالم تیپ خوشگذران

 لشان برای آن ها درد و رنج بیاورد.ای در این مرحله سیری ناپذیر است و احساس ترس از این دارد که اعما7: تیپ الیه هفتم
او در این حال می ترسد و سعی می کند تا درد و رنج خود را نادیده بگیرد. رفتارهای غیر ارادی از خود نشان داده و و مسئولیت 

 پذیر نیستند. از هر لذت آنی استقبال می کند تا تشویش را از خودش دور کند.

دی افسرده و بی قرار است که منجر به بیرون ریختن درد و رنجش می شود و رفتاری ای در ایم مرحله فر7: تیپ الیه هشتم
 دیوانه وار از خودش نشان می دهد. به طور متناوب بین واکنش های شدید رفتاری و سکوت و بی حسی قرار دارد.

جسمی اش در خطر است و اصال  : این تیپ در این الیه از پا افتاده و غیر قابل تحمل عمل می کند. سالمت روحی والیه نهم
به آن بها نمی دهد. او احساس می کند که دیگر شانس رهایی از درده و رنج های درونی خود را ندارد و وحشت وجودش را فرا 

 گرفته است.
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