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تفسیر

اعتبارسنجی:

ممكن است نشانه اغراق يا تمارض در زمينه آسيبشناسي روانشناختي پاسخگو باشد، كه در آن سبك پاسخدهي “ تمام درست” ، گرايش
به تصديق يا بليگويي وجود دارد.

تفسیر:

ممکن است این افراد خود را دارای مشکالت جسمانی بهشمار آورند. به نظر میرسد نسبت به تغیرات بدنی خود و دگرگونیهای محیط
پیرامون خود حساسیت غیرعادی دارند. حتی در کسانی که از سازگاری خوبی برخوردارند، فشار روانی ممکن است این ویژگیها را به
تحریکپذیری گذرا، وابستگی و اشتغال ذهنی در زمینه کارکردهای بدنی تبدیل کند؛ از این رو شکایتهای جسمی مبهم و نامشخص دارند.
این مشکالت میتوانند دربرگیرنده درد مزمن، سردرد و ناراحتیهای دستگاه گوارش باشد. بیبنیگی، خستگی زیاد و اختالل خواب از دیگر
شکایتهای آنان است. احتمال دارد که از مشکالت بدنی خود برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران، فرار از مسئولیت و برآوردن نیازهای
وابستگی بهرهبرداری کنند . درونگرا هستند. تفکر وسواسی و رفتار اجباری دارند. اعتماد به نفس ندارند. خودانتقادگر، بدون شوق و
شور و اشتیاق و ناراحت در ابراز کالمی توصیف میشوند. کمالگرا و باوجدان هستند. اغلب مینالند. خودشان را بیمار بدنی میدانند و
درصدد تبیین و درمان پزشکی نشانههایشان هستند. همواره در پی پزشکاند و ممکن است پزشکان را یکی پس از دیگری و یا چندپزشک
را در یک زمان ببینند. درباره علل بیماریهای بدنی خود بینشی ندارند. خودخواه، خودمحور و خودشیفته به نظر میرسند. خصومت خود را

به صورت غیرمستقیم نشان میدهند.
دیگران آنها را کمرو، محجوب، و رشد نایافته توصیف میکنند.

تا اندازه ای از زندگي ناخشنود هستند، اما اين نارضايتي در حدي نيست كه آنان را نگران كند. ممكن است يك وضعيت دراز مدت وجود
داشته باشد كه يادگرفته باشند با آن زندگي كنند. گرايش به گوشهگيري دارند. انرژي رواني ندارند. ممكن است اين احساس را داشته

باشند كه مشكلي وجود دارد، اما هميشه اين احساس را به عنوان افسردگي تلقي نكنند.
افرادي برونگرا، خونگرم، پرحرف، فعال، ماجراجو، پرانرژي و خودانگيخته هستند با آنكه دامنه عاليقشان گسترده است، ولي هدف

مشخصي ندارند.
در پذيرش ارزشها و معيارهاي جامعه مشكل دارند. ممكن است درگير انواع رفتارهاي غيراجتماعي و ضداجتماعي شوند. رفتارهايي مانند
دروغگويي، كالهبرداري، دزدي، برون ريزي جنسي، مصرف مواد و ميبارگي در آنها ديده ميشود. نسبت به مراجع قدرت نافرمان و سركش
هستند. روابط آنها با خانواده جنجالي و طوفاني است. كوتاهي در تحصيل، سابقه شغلي ضعيف و مشكالت زناشويي از ويژگيهاي آنان
است. تكانشي هستند، بردباري ندارند و در پي برآوردن فوري تكانهها و خواستهايشان ميباشند. ممكن است بدون توجه به پيامد
رفتارشان، دست به اقدام بزنند. از تجربه هاي خود پند نميگيرند. افرادي خودراي، خودخواه و خود محور هستند. نسبت به نيازها و
احساسات ديگران بيتوجه هستند و به نسبت اينكه چقدر ميتوان از ديگران بهره گرفت به آنها عالقمند ميشوند. در نخستين برخوردها
برداشت خوبي در ديگران ايجاد ميكنند و دوست داشتني به نظر ميرسند اما روابط آنها با ديگران سطحي و كم عمق است اغلب

پرخاشگراند، بدبين، سركش و يكدنده هستند. تمسخرو بي اعتمادي از ويژگيهاي مهم نگرش آنان است.
اغلب اين احساس را دارند كه ديگران با آنان بدرفتاري كردهاند.

مردان داراي اين نيمرخ ميتوانند از عاليق و سرگرميهاي گستردهاي لذت ببرند و به صورت فردي جالب، با مدارا و داراي بينش جلوه كنند.
افرادي كنجكاو، از نظر اجتماعي حساس و با هوش و شكيبا و مدارا كننده هستند. كمتر به رفتارهاي بزهكارانه دست ميزنند. خود و
ديگران را به خوبي درك ميكنند. اين نيمرخ در افراد سازگار بسياري از گروههاي شغلي، مانند دانشمندان علوم اجتماعي، نويسندگان،
پزشكان، هنرمندان و آموزگاران رايج است. اين افراد اگر تحت فشار رواني قرار گيرند، ممكن است در سازگاري شغلي با مشكل روبهرو

شوند.
ممكن است به امور زيباشناختي مانند هنر، موسيقي و ادبيات عالقهمند باشند و يا به انجام كارها به صورت غيرمستقيم و پنهاني گرايش

داشته باشند. اين نيمرخ بيشتر در مردان دانشجو ديده ميشود.
به استفاده از مكانيسم دفاعي واپسراني گرايش دارند. اين افراد با نقشي كه از نظر فرهنگي براي جنس او توصيه شده، همانندسازي

نميكنند.
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زنان داراي اين نيمرخ معموال دوست ندارند به عنوان زن تلقي شوند. آنان ممكن است بيشتر عاليق مردانه داشته باشند و مايل نباشند
همانند زنان ديگر ظاهر شوند يا رفتار كنند. دوست دارند خود را فردي بيهمتا و متفاوت از زنان به طور عام به شمار آورند. از ورزش و
فعاليتهاي فضاي باز لذت ميبرند. شغلهاي مكانيكي، محاسباتي و علمي را ترجيح ميدهند و با مشاغلي كه با ادبيات سروكار دارند،

ميانهاي ندارند.
احتمال بروز رفتار پرخاشگرانه در آنان هست.

احساس ميكنند آنچه را كه امروز بايد انجام دهند، نبايد به فردا موكول كنند، زيرا در غير اين صورت پيامد شومي براي آنها خواهد داشت.
ممكن است براين باور باشند كه نبايد از آزار رساندن به ديگران بترسند. افراد بهنجار دارنده اين نيمرخ، توانايي سازماندهي و پيروي از

نظم و قانون را دارند. اين نيمرخ در ميان شيميدانان، نجاران، آموزگاران علوم و رياضي و بانكداران رايج است.
گرايش به خوردن مقدار زياد غذا در مدت كوتاه دارند. از اينرو بسياري از آنان وزن زيادي ممكن است داشته باشند.

فرد درنگاه اول بسيار آشفته و درهمريخته به نظر ميرسد. معموال ارتباط با وي كامال با دشواري انجام ميشود. گرايش به كنارهگيري و
دوري از محيط اجتماعي خود دارند. شخص ممكن است در ادراك افراد و موقعيتها دچار مشكل و داراي قضاوت ضعيف باشد. ممكن است با
بحران هويت روبهرو باشد. شكايتهاي بدني مبهم و ديرپا داشته باشد. اين افراد ممكن است از يك فشار رواني و موقعيتي در رنج باشند
و يا عاليم آنها ناشي از سوءمصرف مواد يا ساير مشكالت پزشكي مانند صرع، سكته يا آسيبهاي درونجمجمهاي باشد. ديگران ممكن است

آنان را داراي رفتار ناهمنوا، نامتعارف و غيرعادي بدانند.
دچار تشويش و اضطراب منتشر هستند. پاسخ معمول آنها به استرس، خزيدن به دنياي روياها و خيالپردازي است. ممكن است در تمايز

ميان واقعيت و خيال مشكل داشته باشند. افرادي رشدنايافته، تكانشي، ماجراجو، حساس و زودرنج هستند.
ممكن است واژهها و اصطالحها را به گونهاي غير عادي و عجيب بهكاربرند و تا آنجا پيش روند كه ديگر مفهوم واژهها همان چيزي نباشد كه

براي ديگران هستند. اين شرايط سبب آشفتگي بيشتر ارتباط ميان فرد و سايرين ميشود.
اجتماعي، معاشرتي و خونگرم هستند. انرژي كافي براي به پايان رساندن طرحهاي پژوهشي دارند. اعضاي بسياري از مشاغل مانند
دانشمندان علوم اجتماعي، فيزيكدانها، نويسندگان و گزارشگران راديو چنين وضعيتي دارند. خود را نيازمند فعاليتهاي بدني ميدانند.

اگر اين نياز آنان برآورده نشود، ممكن است به بيقراري همراه با ناخشنودي اندك از زندگي بيانجامد.
ممكن است داراي طرحهاي متعددي باشند كه معموال آنها را به انجام ميرسانند.

( T ) نمره تراز K + نمره خام نمره خام عنوان انگلیسی عنوان مقیاس

48 3 3 Lie دروغ سنجی L

64 9 9 Infrequency نابسامدی F

47 14 14 Defensiveness دفاعی K

68 20 13 Hypochondriasis خود بیمارنگاری Hs

61 23 23 Depression افسردگی D

59 25 25 Hysteria هیستری Hy

77 34 28 Psychopathic Deviate انحراف روانی اجتماعی Pd

46 0 0 Masculinity/Femininity مردانگی ـ زنانگی Mf

57 12 12 Paranoia پارانویا (میزان اعتماد یا بیاعتمادی) Pa

62 32 18 Psychasthenia پسیکاستنی(ضعف روانی) Pt

82 45 31 Schizophrenia اسکیزوفرنی Sc

62 25 22 Hypomania مانیا (شیدایی) Ma

57 32 32 Social Introversion درونگرایی اجتماعی Si
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پاسخنامه:

بله ۱ ‐ مجله های فنی را دوست دارم؟

بله ۲ ‐ اشتهاي خوبي دارم؟

خیر ۳ ‐ بيشتر صبحها سرحال و با نشاط از خواب بر مي خيزم؟

خیر ۴ ‐ كار كتابداري را دوست دارم؟

بله ۵ ‐ با كوچكترين صدايي از خواب بيدار مي شوم؟

بله ۶ ‐ پدرم مرد خوبي است ، يا ( اگر پدرتان مرده است ) پدرم مرد خوبي بود؟

خیر ۷ ‐ خواندن بخش حوادث روزنامه ها را دوست دارم؟

خیر ۸ ‐ معموال" حرارت دست و پايم در حد طبيعي است؟

خیر ۹ ‐ زندگي روزانه من پر از چيزهايي است كه برايم جالبند؟

بله ۱۰ ‐ تقريبا" به اندازه سابق قادر به كار كردن هستم؟

خیر ۱۱ ‐ اغلب اوقات احساس مي كنم چيزي گلويم را گرفته است؟

خیر ۱۲ ‐ از زندگي جنسي ام راضي هستم؟

خیر ۱۳ ‐ مردم بايد سعي كنند خوابهاي خود را تعبير كرده و به آنها عمل كنند؟

بله ۱۴ ‐ از داستانهاي پليسي و اسرارآميز خوشم مي آيد؟

خیر ۱۵ ‐ در محيط كارم فشار و ناراحتي زيادي احساس مي كنم؟

خیر ۱۶ ‐ گاهي اوقات فكرهايم آنقدر بد هستند كه نمي توانم درباره آنها با كسي حرف بزنم؟

بله ۱۷ ‐ معتقدم كه زندگي با من خوب رفتار نكرده است؟

بله ۱۸ ‐ تهوع و استفراغ آزارم مي دهد؟

بله ۱۹ ‐ دوست دارم بفهمم ديگران درباره من چه فكر مي كنند؟

بله ۲۰ ‐ خيلي كم دچار يبوست مي شوم؟

بله ۲۱ ‐ گاهي اوقات خيلي دلم مي خواهد از خانه فرار كنم؟

بله ۲۲ ‐ فكر مي كنم هيچكس مرا درك نمي كند؟

خیر ۲۳ ‐ گاهي اوقات طوري به گريه يا خنده مي افتم كه نمي توانم جلوي آن را بگيرم؟

خیر ۲۴ ‐ گاهي اوقات ارواح شيطاني مرا تسخير مي كنند؟

خیر ۲۵ ‐ دوست دارم يك خواننده باشم؟

خیر ۲۶ ‐ وقتي به دردسر مي افتم ، بهترين كار برايم اين است كه ساكت بمانم؟

بله ۲۷ ‐ معتقدم كه بايد جواب بدي را با بدي داد؟

خیر ۲۸ ‐ هفته اي چند بار ناراحتي معده اذيتم مي كند؟

بله ۲۹ ‐ گاهي اوقات دلم ميخواهد فحش بدهم؟

خیر ۳۰ ‐ هرچند شب يك بار خوابهاي وحشتناك مي بينم؟

بله ۳۱ ‐ برايم مشكل است كه حواسم را روي يك كار متمركز كنم؟

خیر ۳۲ ‐ تجربه ها و احساسهاي عجيب و غريب خاصي داشته ام؟

خیر ۳۳ ‐ خيلي كم نگران سالمتيم مي شوم؟
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خیر ۳۴ ‐ به خاطر رفتار جنسي ام هيچگاه به دردسر نيفتاده ام؟

بله ۳۵ ‐ درگذشته گاهي چيزهايي دزديده ام؟

خیر ۳۶ ‐ اغلب اوقات سرفه مي كنم؟

خیر ۳۷ ‐ گاهي دلم ميخواهد چيزهايي را بشكنم؟

بله ۳۸ ‐ گاهي روزها ، هفته ها ، يا ماهها بوده كه دست و دلم به كاري نمي رفته است؟

بله ۳۹ ‐ خوابم نامنظم و آشفته است؟

خیر ۴۰ ‐ بيشتر اوقات سردرد كالفه ام مي كند؟

بله ۴۱ ‐ گاهي دروغ مي گويم؟

بله ۴۲ ‐ اگر ديگران سرم كاله نگذاشته بودند ، موفق تر بودم؟

بله ۴۳ ‐ قدرت قضاوت من بهتر از گذشته است؟

بله ۴۴ ‐ هفته اي يك يا چند بار ، بدون هيچ علتي ، ناگهان بدنم داغ مي شود؟

بله ۴۵ ‐ درحال حاضر وضع سالمتيم مثل بيشتر دوستانم خوب است؟

خیر ۴۶ ‐ معموال" هنگام ديدن دوستان سابقم اظهار آشنايي نمي كنم ، مگر اين كه آنها پيشقدم شوند؟

خیر ۴۷ ‐ تقريبا" هيچ وقت در قلب يا قفسه سينه ام دردي نداشته ام؟

بله ۴۸ ‐ بيشتر به جاي پرداختن به كارهايم خيالبافي مي كنم؟

بله ۴۹ ‐ من فردي بسيار اجتماعي هستم؟

بله ۵۰ ‐ اغلب مجبور بوده ام از كساني اطاعت كنم كه به اندازه من نمي فهميدند؟

بله ۵۱ ‐ بعضي از مطالبي را كه در مدرسه خوانده ام به خاطر ندارم؟

خیر ۵۲ ‐ من زندگي درستي نداشته ام؟

۵۳ ‐ اغلب در قسمتهايي از بدنم احساس سوزش ، مورمور شدن ، يا خواب رفتگي مي كنم؟

۵۴ ‐ خانواده ام با شغلي كه دارم ، يا مي خواهم انتخاب كنم موافق نيستند؟

۵۵ ‐ گاهي آن قدر روي چيزي پافشاري مي كنم كه ديگران تحمل خود را از دست مي دهند؟

۵۶ ‐ كمتر از ديگران احساس خوشحالي مي كنم؟

۵۷ ‐ معموال" در پشت گردنم احساس درد مي كنم؟

۵۸ ‐ فكر مي كنم اغلب مردم براي جلب كمك و همدردي ديگران بدبختيهاي خود را بزرگتر جلوه مي دهند؟

۵۹ ‐ هرچند روز يك بار در قسمت باالي معده ام احساس ناراحتي مي كنم؟

۶۰ ‐ وقتي با ديگران هستم شنيدن چيزهاي خيلي عجيب آزارم مي دهد؟

۶۱ ‐ من آدم مهمي هستم؟

۶۲ ‐ اغلب آرزو كرده ام كاش يك دختر بودم ، يا ( اگر دختر هستيد ) هرگز از اين كه يك دختر هستم متاسف نبوده ام؟

۶۳ ‐ آدم زود رنجي نيستم؟

۶۴ ‐ از خواندن داستانهاي عاشقانه خوشم مي آيد؟

۶۵ ‐ اكثر اوقات احساس غمگيني مي كنم؟

۶۶ ‐ اگر اكثر قوانين دور ريخته مي شد ، بهتر بود؟

۶۷ ‐ شعر را دوست دارم؟
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۶۸ ‐ گاهي حيوانات را اذيت مي كنم؟

۶۹ ‐ فكر مي كنم از كاري مثل جنگلباني خوشم بيايد؟

۷۰ ‐ در بحث با ديگران به آساني شكست مي خورم؟

۷۱ ‐ اين روزها دارم از رسيدن به هدفهايم نا اميد مي شوم؟

۷۲ ‐ گاهي احساس مي كنم روحم از بدنم جدا شده و به پرواز در مي آيد؟

۷۳ ‐ واقعا" اعتماد به نفس ندارم؟

۷۴ ‐ دوست دارم يك گل فروش باشم؟

۷۵ ‐ معموال" احساس مي كنم زندگي با ارزش است؟

۷۶ ‐ بيشتر مردم فقط با جر و بحث فراوان حقيقت را مي پذيرند؟

۷۷ ‐ هر چند وقت يكبار ، كار امروز را به فردا موكول مي كنم؟

۷۸ ‐ بيشتر افرادي كه مرا مي شناسند ، دوستم دارند؟

۷۹ ‐ اهميتي نمي دهم كه مورد تمسخر ديگران واقع شوم؟

۸۰ ‐ دوست دارم پرستار باشم؟

۸۱ ‐ بيشتر مردم براي اين كه پيشرفت كنند دروغ مي گويند؟

۸۲ ‐ كارهاي زيادي انجام ميدهم كه بعدا" از انجام آنها پشيمان ميشوم" ( من بيش از ديگران پشيمان ميشوم)؟

۸۳ ‐ خيلي كم با افراد خانوادهام دعوا ميكنم؟

۸۴ ‐ يك يا چند بار به علت رفتار بد از مدرسه اخراج شده ام؟

۸۵ ‐ گاهي دلم ميخواهد كارهاي خطرناك و دلهره آور انجام دهم؟

۸۶ ‐ ميهمانيها و كارهايي را كه پر از شادي و سروصدا است دوست دارم؟

۸۷ ‐ در زندگي مشكالتي داشته ام كه به دليل پيچيدگي زيادشان قادر به تصميم گيري درباره آنها نبوده ام؟

۸۸ ‐ معتقدم كه زنها بايد به اندازه مردها آزادي جنسي داشته باشند؟

۸۹ ‐ بيشترين گرفتاري و درگيري من با خودم است؟

۹۰ ‐ من پدرم را دوست دارم ، (يا اگر پدرتان مرده است) من پدرم را دوست داشتم؟

۹۱ ‐ خيلي كم دچار كشيدگي يا پرش عضالت مي شوم؟

۹۲ ‐ برايم مهم نيست كه چه بر سرم بيايد؟

۹۳ ‐ گاهي اوقات ، وقتي حالم خوب نيست ، بد اخالق مي شوم؟

۹۴ ‐ اغلب اوقات احساس مي كنم يك كار غلط يا بد انجام داده ام؟

۹۵ ‐ اغلب اوقات خوشحال هستم؟

۹۶ ‐ حيوانات ، افراد ، يا چيزهايي را در اطراف خود مي بينم كه ديگران نمي بينند؟

۹۷ ‐ اغلب اوقات احساس مي كنم كه بيني ام گرفته و سرم سنگين است؟

۹۸ ‐ بعضي ها آن قدر امر و نهي مي كنند كه حتي وقتي حق با آنها است ، دلم مي خواهد بر خالف خواست آنها رفتار كنم؟

۹۹ ‐ كسي به من حقه زده است؟

۱۰۰ ‐ هيچ وقت كار خطرناكي را به خاطر مهيج بودن آن انجام نداده ام؟

۱۰۱ ‐ اغلب احساس مي كنم نوار محكمي به دور سرم بسته شده است؟
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۱۰۲ ‐ گاهي عصباني مي شوم؟

۱۰۳ ‐ اگر روي يك مسابقه يا بازي شرط بندي كنم ، از آن بيشتر لذت مي برم؟

۱۰۴ ‐ بيشتر مردم به اين دليل صداقت و درستي نشان مي دهند كه مي ترسند گرفتار شوند؟

۱۰۵ ‐ گاهي در مدرسه به علت رفتار بدم پيش مدير فرستاده شده ام؟

۱۰۶ ‐ حرف زدن من مثل هميشه است ( يعني ، تندتر ، آهسته تر ، درهم و برهم يا گرفته تر از قبل نيست ).؟

۱۰۷ ‐ در خانه آداب غذا خوردن را بهتر رعايت مي كنم ، تا در بيرون ازخانه؟

۱۰۸ ‐ كساني كه قادر به سخت كاركردن باشند، شانس بيشتري براي موفقيت دارند.؟

۱۰۹ ‐ فكر مي كنم به اندازه اطرافيانم ، با استعداد و زرنگ هستم؟

۱۱۰ ‐ اغلب مردم حاضرند حتي از راههاي غير عادالنه به منافع و مزايايي برسند؟

۱۱۱ ‐ معده ام خيلي ناراحتم مي كند؟

۱۱۲ ‐ تئاتر و نمايش را دوست دارم؟

۱۱۳ ‐ مي دانم چه كسي مسئول تمام مشكالتم است؟

۱۱۴ ‐ گاهي وسايل شخصي ديگران ، مثل كفش و دستكش به قدري توجهم را جلب مي كند كه دوست دارم به آنها دست بزنم يا
آنها را بدزدم، حتي اگر بدردم نخورد.؟

۱۱۵ ‐ ديدن خون باعث وحشت يا بهم خوردن حالم نمي شود؟

۱۱۶ ‐ اغلب اوقات زود رنج و بد اخالق هستم ، ولي علتش را نمي دانم؟

۱۱۷ ‐ هرگز استفراغ و سرفه همراه با خون نداشته ام؟

۱۱۸ ‐ نگران مريض شدن نيستم؟

۱۱۹ ‐ جمع آوري گلها يا پرورش گياهان خانگي را دوست دارم؟

۱۲۰ ‐ معموال" از آنچه به نظرم درست مي رسد ، به شدت دفاع مي كنم؟

۱۲۱ ‐ هرگز به اعمال جنسي ناپسند دست نزده ام؟

۱۲۲ ‐ گاهي افكارم به قدري سريع بوده كه نتوانسته ام آنها را بر زبان آورم؟

۱۲۳ ‐ اگر اطمينان داشتم كه كسي متوجه نخواهد شد ،بدون خريدن بليط ، وارد سينما مي شدم؟

۱۲۴ ‐ اغلب وقتي كسي كار خوبي در حق من انجام مي دهد ، از خود مي پرسم كه از اين كار چه هدفي داشته است؟

۱۲۵ ‐ معتقدم كه زندگي خانوادگي من به خوبي زندگي اغلب كساني است كه مي شناسم؟

۱۲۶ ‐ معتقدم كه قانون بايد با قاطعيت اجرا شود؟

۱۲۷ ‐ از انتقاد يا سرزنش به شدت مي رنجم؟

۱۲۸ ‐ آشپزي را دوست دارم؟

۱۲۹ ‐ رفتار اطرافيانم تاثير زيادي بر رفتار من دارد؟

۱۳۰ ‐ گاهي واقعا" احساس مي كنم آدم بي مصرفي هستم؟

۱۳۱ ‐ در كودكي عضو گروهي از دوستانم بودم كه سعي مي كردند در تمام مشكالت به همديگر وفادار باشند؟

۱۳۲ ‐ به زندگي پس از مرگ معتقدم؟

۱۳۳ ‐ دوست داشتم يك سرباز باشم؟

۱۳۴ ‐ گاهي دوست دارم با كسي دعوا و كتك كاري كنم؟
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۱۳۵ ‐ اغلب به اين دليل كه دير تصميم مي گيرم ، خيلي چيزها را از دست مي دهم؟

۱۳۶ ‐ وقتي در حال انجام كار مهمي هستم، اگر كسي ازمن راهنمايي بخواهد يا مزاحمم شود، عصباني مي شوم؟

۱۳۷ ‐ زماني خاطرات روزانه ام را مي نوشتم؟

۱۳۸ ‐ معتقدم عليه من توطئه چيني مي شود؟

۱۳۹ ‐ ترجيح مي دهم در بازي برنده باشم تا بازنده؟

۱۴۰ ‐ اغلب شبها بدون اين كه افكار يا خياالتي ناراحتم كند ، به خواب مي روم؟

۱۴۱ ‐ در طي چند سال گذشته ، اكثر اوقات حالم خوب بوده است؟

۱۴۲ ‐ هرگز دچار غش يا تشنج نشده ام؟

۱۴۳ ‐ وزنم كم و زياد نمي شود؟

۱۴۴ ‐ فكر مي كنم كساني مرا تعقيب مي كنند؟

۱۴۵ ‐ احساس مي كنم اغلب بي دليل مجازات شده ام؟

۱۴۶ ‐ به آساني به گريه مي افتم؟

۱۴۷ ‐ چيزهايي را كه مي خوانم به خوبي گذشته نمي فهمم؟

۱۴۸ ‐ در طول زندگي ، هرگز حالم بهتر از االن نبوده است؟

۱۴۹ ‐ گاهي احساس مي كنم به بيماري خطرناكي مبتال شده ام؟

۱۵۰ ‐ گاهي احساس مي كنم كه بايد به خودم يا كس ديگري صدمه بزنم؟

۱۵۱ ‐ خوشم نمي آيد قبول كنم كسي زيركانه سرم را كاله گذاشته است؟

۱۵۲ ‐ زود خسته نمي شوم؟

۱۵۳ ‐ دوست دارم برخي از افراد مهم را بشناسم ، چون اين كار باعث مي شود احساس كنم مهم هستم؟

۱۵۴ ‐ وقتي از يك جاي بلند به پايين نگاه مي كنم ، مي ترسم؟

۱۵۵ ‐ اگر يكي از افراد خانواده ام با قانون درگير شود ، عصبي نمي شوم؟

۱۵۶ ‐ فقط مواقعي كه به مسافرت يا گردش مي روم ، خوشحال هستم؟

۱۵۷ ‐ برايم مهم نيست كه ديگران درباره ام چه فكر مي كنند؟

۱۵۸ ‐ دوست ندارم در ميهمانيها دست به شيرين كاري بزنم ، حتي اگر ديگران نيز چيزي شبيه آن را انجام دهند؟

۱۵۹ ‐ هيچ وقت غش نكرده ام؟

۱۶۰ ‐ مدرسه را دوست داشتم؟

۱۶۱ ‐ خجالتي هستم ، وهميشه مجبورم كاري كنم كه ديگران متوجه اين موضوع نشوند؟

۱۶۲ ‐ كسي سعي مي كند مرا مسموم كند؟

۱۶۳ ‐ ترس شديدي از مارها ندارم؟

۱۶۴ ‐ هيچ وقت دچار سرگيجه نشده ام ، يا خيلي كم سرگيجه داشته ام؟

۱۶۵ ‐ فكر مي كنم كه حافظه ام خوب است؟

۱۶۶ ‐ مسائل جنسي فكرم را آزار مي دهد؟

۱۶۷ ‐ گفتگو با غريبه ها برايم مشكل است؟

۱۶۸ ‐ آشنايانم مي گويند در مواقعي كارهايي مي كنم كه بعدا" نمي توانم آنها را به خاطر بياورم؟
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۱۶۹ ‐ وقتي خسته مي شوم دوست دارم دست به كاري هيجان آور بزنم؟

۱۷۰ ‐ مي ترسم عقلم را از دست بدهم؟

۱۷۱ ‐ با پول دادن به گداها مخالفم؟

۱۷۲ ‐ بارها متوجه شده ام كه وقتي سرگرم انجام كاري هستم ، دستم مي لرزد؟

۱۷۳ ‐ مي توانم مدتي طوالني مطالعه كنم ، بدون اين كه چشمم خسته شود؟

۱۷۴ ‐ مطالعه و خواندن مطالبي در مورد كارم را دوست دارم؟

۱۷۵ ‐ بيشتر اوقات در تمام وجودم احساس ضعف مي كنم؟

۱۷۶ ‐ خيلي كم دچار سردرد مي شوم؟

۱۷۷ ‐ از دقت و مهارت دستهايم كاسته نشده است؟

۱۷۸ ‐ گاهي موقع دستپاچه شدن خيس عرق مي شوم ، و اين موضوع خيلي ناراحتم مي كند؟

۱۷۹ ‐ هنگام راه رفتن ، در حفظ تعادلم مشكلي نداشته ام؟

۱۸۰ ‐ ذهنم خوب كار نمي كند؟

۱۸۱ ‐ من دچار تب يونجه يا حمالت آسم نمي شوم؟

۱۸۲ ‐ اوقاتي برايم پيش آمده كه در طي آن بر روي حركات و صحبت كردنم كنترلي نداشتم ، ولي از آنچه در اطرافم مي گذشت ،
آگاه بودم؟

۱۸۳ ‐ برخي از افرادي را كه مي شناسم دوست ندارم؟

۱۸۴ ‐ خيلي كم خيالبافي مي كنم؟

۱۸۵ ‐ كاش اين قدر خجالتي نبودم؟

۱۸۶ ‐ از سر و كار داشتن با پول نمي ترسم؟

۱۸۷ ‐ اگر خبرنگار بودم ، خيلي دوست داشتم كه اخبار مربوط به تئاتر را گزارش كنم؟

۱۸۸ ‐ از بسياري از بازيها و سرگرميها لذت مي برم؟

۱۸۹ ‐ از الس زدن خوشم مي آيد؟

۱۹۰ ‐ اطرافيانم با من بيشتر مثل يك بچه رفتار مي كنند تا يك فرد بالغ؟

۱۹۱ ‐ دوست دارم روزنامه نگار باشم؟

۱۹۲ ‐ مادرم زن خوبي است ، يا ( اگر مادرتان مرده است ) مادرم زن خوبي بود؟

۱۹۳ ‐ هنگام قدم زدن خيلي دقت مي كنم كه پايم را روي شكافهاي پياده رو نگذارم؟

۱۹۴ ‐ هرگز جوشهايي بر روي پوستم نبوده كه باعث نگرانيم شود؟

۱۹۵ ‐ در خانواده من ، محبت و همكاري خيلي كمتر از خانواده هاي ديگر است؟

۱۹۶ ‐ دائما" نگران چيزي هستم؟

۱۹۷ ‐ فكر مي كنم كار پيمان كاري ساختمان را دوست داشته باشم؟

۱۹۸ ‐ اغلب صداهايي مي شنوم كه نمي دانم از كجا مي آيند؟

۱۹۹ ‐ من به علم عالقه مندم؟

۲۰۰ ‐ كمك خواستن از دوستان برايم مشكل نيست ، حتي اگر نتوانم اين لطف آنها را جبران كنم؟

۲۰۱ ‐ شكار كردن را خيلي دوست دارم؟

مونه
ن



10 / 15

۲۰۲ ‐ رفقايم اغلب مورد پسند والدينم نبودند؟

۲۰۳ ‐ گاهي كمي پشت سر ديگران غيبت مي كنم؟

۲۰۴ ‐ شنوايي من به خوبي اكثر افراد است؟

۲۰۵ ‐ برخي افراد خانواده ام عاداتي دارند كه باعث رنجش و دلخوري من مي شود؟

۲۰۶ ‐ بعضي وقتها احساس مي كنم كه خيلي آسان تصميم مي گيرم؟

۲۰۷ ‐ دوست دارم عضو چند انجمن يا باشگاه باشم؟

۲۰۸ ‐ تقريبا" هيچ وقت طپش قلب يا تنگي نفس نداشته ام؟

۲۰۹ ‐ صحبت درباره مسائل جنسي را دوست دارم؟

۲۱۰ ‐ ديدن جاهايي را كه قبال" نديده ام دوست دارم؟

۲۱۱ ‐ وظيفه اي به من الهام شده است كه تاكنون به دقت آن را دنبال كرده ام؟

۲۱۲ ‐ گاهي مانع كار كساني شده ام كه مي خواسته اند آن كار را نه به خاطر اهميتش ، بلكه به خاطر پيروي از اصول انجام دهند؟

۲۱۳ ‐ زود عصباني مي شوم و زود هم آرام مي گيرم؟

۲۱۴ ‐ خانواده ام تقريبا" هيچ تسلطي بر روي من نداشته اند؟

۲۱۵ ‐ خيلي غصه مي خورم؟

۲۱۶ ‐ كسي سعي مي كند چيزي را از من بدزدد؟

۲۱۷ ‐ تقريبا" تمام بستگانم مرا درك مي كنند؟

۲۱۸ ‐ مواقعي بوده كه آن قدر بي قرار بوده ام كه نتوانسته ام يك جا بند شوم؟

۲۱۹ ‐ در عشق شكست خورده ام؟

۲۲۰ ‐ هيچ وقت نگران قيافه ام نيستم؟

۲۲۱ ‐ اغلب درباره چيزهايي خواب مي بينم كه نمي توان درباره آنها با كسي صحبت كرد؟

۲۲۲ ‐ تمام مسائل مهم درباره امور جنسي را بايد به بچه ها ياد داد؟

۲۲۳ ‐ فكر مي كنم عصبي تر از ديگران نيستم؟

۲۲۴ ‐ من دردي ندارم ، و اگر هم داشته باشم ، بسيار كم است؟

۲۲۵ ‐ كارها را طوري انجام مي دهم كه ديگران مي توانند آن را سوء تعبير كنند؟

۲۲۶ ‐ گاهي وقتها بدون هيچ دليلي ، يا حتي در شرايط نامناسب ، احساس خوشي و هيجان زيادي مي كنم؟

۲۲۷ ‐ كساني را كه دائما" به فكر پول يا مقام هستند ، سرزنش نمي كنم؟

۲۲۸ ‐ اشخاصي هستند كه سعي مي كنند افكار و عقايد مرا بدزدند.؟

۲۲۹ ‐ مواقعي پيش مي آيد كه گويي مغزم خالي شده است ، بطوري كه فعاليتهايم متوقف شده ، و از آنچه در اطرافم مي گذرد آگاه
نيستم؟

۲۳۰ ‐ با كساني كه مي دانم كارشان اشتباه است ، مي توانم رفتار دوستانه اي داشته باشم؟

۲۳۱ ‐ دوست دارم بين جمعي از افرادي باشم كه مرتب جوك گفته و شوخي مي كنند؟

۲۳۲ ‐ گاهي در انتخابات به كساني راي مي دهم كه آنها را اصال" نمي شناسم؟

۲۳۳ ‐ شروع كردن هر كاري برايم دشوار است؟

۲۳۴ ‐ فكر مي كنم كه يك شخص محكوم هستم؟
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۲۳۵ ‐ در مدرسه شاگرد ضعيفي بودم؟

۲۳۶ ‐ اگر هنر مند بودم دوست داشتم گلها را نقاشي كنم؟

۲۳۷ ‐ از اين كه چندان خوش قيافه نيستم ، زياد ناراحت نمي شوم؟

۲۳۸ ‐ حتي در هواي خنك زود عرق مي كنم؟

۲۳۹ ‐ كامال" اعتماد به نفس دارم؟

۲۴۰ ‐ گاهي نمي توانم از دزدي ، يا بلند كردن چيزي از مغازه ها خودداري كنم؟

۲۴۱ ‐ بهتر است آدم به كسي اعتماد نكند؟

۲۴۲ ‐ هفته اي يك يا چند بار هيجان زده مي شوم؟

۲۴۳ ‐ وقتي در جمع هستم ، نمي توانم مطلب مناسبي براي گفتگو پيدا كنم؟

۲۴۴ ‐ معموال" هر وقت دلم مي گيرد ، يك چيز مهيج مي تواند مرا از آن حالت خارج كند؟

۲۴۵ ‐ وقتي خانه را ترك مي كنم ، در مورد قفل بودن درها و بسته بودن پنجره ها نگران نيستم؟

۲۴۶ ‐ معتقدم كه گناهان من غير قابل بخشش هستند؟

۲۴۷ ‐ يك يا چند قسمت پوستم بي حس است؟

۲۴۸ ‐ سوء استفاده از كسي را كه خود اجازه چنين كاري را مي دهد ، بد نمي دانم؟

۲۴۹ ‐ بينايي من به خوبي سالهاي گذشته است؟

۲۵۰ ‐ گاهي اوقات به قدري از زرنگي بعضي از جنايتكاران خوشم آمده كه آرزو كرده ام گير نيفتند؟

۲۵۱ ‐ اغلب احساس مي كنم كه غريبه ها به ديده انتقاد آميز به من نگاه مي كنند؟

۲۵۲ ‐ براي من مزه همه چيز يكسان است؟

۲۵۳ ‐ من هر روز ، بيش از حد عادي آب مي خورم؟

۲۵۴ ‐ بيشتر مردم به اين علت با كسي دوست مي شوند كه ممكن است اين دوستي برايشان مفيد باشد؟

۲۵۵ ‐ به ندرت احساس كرده ام گوشهايم زنگ بزند يا وزوز كند؟

۲۵۶ ‐ گاهي اوقات از عزيزترين كسان خود هم متنفر مي شوم؟

۲۵۷ ‐ اگر خبرنگار بودم دوست داشتم اخبار ورزشي را گزارش كنم؟

۲۵۸ ‐ من در طول روز مي توانم بخوابم ولي شبها قادر به خواب نيستم؟

۲۵۹ ‐ مطمئنم كه ديگران پشت سرم راجع به من صحبت مي كنند؟

۲۶۰ ‐ گاهي به شوخيهاي بي ادبانه مي خندم؟

۲۶۱ ‐ در مقايسه با دوستانم ترسهاي كمتري دارم؟

۲۶۲ ‐ وقتي در جمعي از من بخواهند بحثي را شروع كنم يا مطلبي را توضيح دهم ، دستپاچه نمي شوم؟

۲۶۳ ‐ هميشه وقتي يك جنايتكار به وسيله دفاعيات يك وكيل زرنگ آزاد مي شود ، از قانون بيزار مي شوم؟

۲۶۴ ‐ در مصرف مشروبات الكلي افراط كرده ام؟

۲۶۵ ‐ تا وقتي كسي با من حرف نزند با او صحبت نمي كنم؟

۲۶۶ ‐ هرگز گرفتاري قانوني نداشته ام؟

۲۶۷ ‐ اوقاتي بوده كه در طي آن به طرز غير عادي و بدون علت خاصي احساس خوشحالي مي كردم؟

۲۶۸ ‐ افكار مربوط به امور جنسي آزارم مي دهد؟
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۲۶۹ ‐ وقتي چند نفر به دردسر مي افتند ، بهترين كار اين است كه داستاني درست كرده و همه به آن بچسبند؟

۲۷۰ ‐ ديدن آزار و اذيت حيوانات باعث ناراحتي من نمي شود؟

۲۷۱ ‐ فكر مي كنم احساساتي تر از ديگران هستم؟

۲۷۲ ‐ هرگز در زندگي عروسك بازي را دوست نداشته ام؟

۲۷۳ ‐ اغلب اوقات زندگي برايم رنج آور است؟

۲۷۴ ‐ در مورد بعضي مسائل آن قدر حساسم كه نمي توانم در موردشان صحبت كنم؟

۲۷۵ ‐ در مدرسه صحبت كردن در مقابل كالس برايم خيلي مشكل بود؟

۲۷۶ ‐ من مادرم را دوست دارم ، يا ( اگر مادرتان مرده است ) ، من مادرم را دوست داشتم؟

۲۷۷ ‐ بيشتر وقتها، حتي در كنار ديگران احساس تنهايي مي كنم؟

۲۷۸ ‐ ديگران به قدر الزم با من تفاهم دارند؟

۲۷۹ ‐ از شركت در بازيهايي كه خوب بلد نيستم خودداري مي كنم؟

۲۸۰ ‐ فكر مي كنم مي توانم مثل ديگران به آساني دوست پيدا كنم؟

۲۸۱ ‐ دوست ندارم ديگران دور و برم باشند؟

۲۸۲ ‐ ديگران مي گويند كه من هنگام خواب راه مي روم؟

۲۸۳ ‐ كسي كه با سهل انگاري خود ديگران را به دزديدن اموالش وسوسه مي كند ، به اندازه كسي كه دزدي كرده ، مقصر است؟

۲۸۴ ‐ فكر مي كنم تقريبا" هركسي براي اين كه به دردسر نيفتد ، دروغ خواهد گفت؟

۲۸۵ ‐ من حساس تر از اغلب مردم هستم؟

۲۸۶ ‐ اغلب مردم باطنا" دوست ندارند كه براي كمك به ديگران خود را به دردسر بيندازند؟

۲۸۷ ‐ بيشتر رويا هايم درباره مسائل جنسي است؟

۲۸۸ ‐ پدر و مادر و افراد خانواده ام بيش از حد از من ايراد مي گيرند؟

۲۸۹ ‐ خيلي زود دستپاچه مي شوم؟

۲۹۰ ‐ درباره پول و كار نگران هستم؟

۲۹۱ ‐ هيچ وقت عاشق كسي نبوده ام؟

۲۹۲ ‐ بعضي از كارهايي كه افراد خانواده ام انجام داده اند ، مرا به وحشت انداخته است؟

۲۹۳ ‐ تقريبا" هيچ وقت خواب نمي بينم؟

۲۹۴ ‐ بيشتر اوقات لكه هاي قرمزي روي گردنم پيدا مي شود؟

۲۹۵ ‐ هرگز احساس فلجي يا ضعف غير طبيعي، در هيچ يك از عضالتم نداشته ام؟

۲۹۶ ‐ گاهي بدون آن كه سرما خورده باشم ، صدايم در نمي آيد يا تغيير مي كند؟

۲۹۷ ‐ اغلب پدر و مادرم مرا به اطاعت وادار مي كردند ، حتي وقتي كه من اين كار آنها را غير منطقي مي دانستم؟

۲۹۸ ‐ گاهي بوهاي ناجوري به مشامم مي رسد؟

۲۹۹ ‐ نمي توانم ذهنم را روي يك موضوع متمركز كنم؟

۳۰۰ ‐ من به داليلي ، نسبت به يك يا چند نفر از اعضاي خانواده ام حسادت مي كنم؟

۳۰۱ ‐ تقريبا" هميشه درباره كسي يا چيزي نگران هستم؟

۳۰۲ ‐ خيلي زود حوصله ام از دست ديگران سر مي رود؟
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۳۰۳ ‐ اغلب آرزو مي كنم اي كاش مرده بودم؟

۳۰۴ ‐ گاهي آن قدر هيجان زده مي شوم كه خوابيدن برايم مشكل مي گردد؟

۳۰۵ ‐ من بيشتر از سهم خود در زندگي نگراني داشته ام؟

۳۰۶ ‐ براي هيچ كس چندان مهم نيست كه چه بر سرمن مي آيد؟

۳۰۷ ‐ گاهي آن قدر خوب مي شنوم كه باعث ناراحتيم مي شود؟

۳۰۸ ‐ هرچيزي را كه به من مي گويند بالفاصله فراموش مي كنم؟

۳۰۹ ‐ معموال" حتي در امور جزيي ، مجبورم كه قبل از اقدام صبر كرده و فكر كنم؟

۳۱۰ ‐ وقتي در خيابان آشنايانم را مي بينم ، براي اجتناب از روبرو شدن با آنها به طرف ديگر خيابان مي روم؟

۳۱۱ ‐ اغلب احساس مي كنم چيزهاي دور و برم واقعي نيستند؟

۳۱۲ ‐ تنها قسمت جالب نشريات ، بخش فكاهي آنهاست؟

۳۱۳ ‐ عادت دارم كه چيزهاي بي اهميت ( مانند درختها يا تيرهاي چراغ برق) را بشمارم؟

۳۱۴ ‐ دشمني ندارم كه واقعا" بخواهد به من صدمه بزند؟

۳۱۵ ‐ با كساني كه دوستانه تر از حد معمول به نظر مي رسند ، با احتياط رفتار مي كنم؟

۳۱۶ ‐ افكار غير عادي و عجيب و غريبي دارم؟

۳۱۷ ‐ دور شدن از خانه ، حتي براي مسافرتهاي كوتاه ، مرا مضطرب و ناراحت مي كند؟

۳۱۸ ‐ معموال" انتظار دارم در كارهايي كه انجام مي دهم ، موفق شوم؟

۳۱۹ ‐ هنگامي كه تنها هستم ، چيزهاي عجيب و غريبي مي شنوم؟

۳۲۰ ‐ گاهي از افراد يا چيزهايي مي ترسم كه مي دانم صدمه اي به من نمي زنند؟

۳۲۱ ‐ از تنها وارد شدن به اتاقي كه يك عده در آن مشغول صحبت هستند ، احساس ترس و ناراحتي نمي كنم؟

۳۲۲ ‐ از به كار بردن چاقو يا هر چيز برنده و نوك تيز مي ترسم؟

۳۲۳ ‐ گاهي از آزار رساندن به كسي كه خيلي دوستش دارم ، لذت مي برم؟

۳۲۴ ‐ به آساني مي توانم ديگران را از خودم بترسانم ، و گاهي براي شوخي اين كار را مي كنم؟

۳۲۵ ‐ براي من تمركز حواس مشكلتر از ديگران است؟

۳۲۶ ‐ بارها اتفاق افتاده كه از انجام كاري منصرف شده ام ، زيرا توانايي انجام آن را در خود نديده ام؟

۳۲۷ ‐ كلمات بد و خيلي زشتي به ذهنم خطور مي كند و نمي توانم از شر آنها خالص شوم؟

۳۲۸ ‐ گاهي افكار بي اهميتي به ذهنم هجوم مي آورند و تا چند روز مرا ناراحت مي كنند؟

۳۲۹ ‐ تقريبا" هر روز چيزهايي اتفاق مي افتد كه مرا مي ترساند؟

۳۳۰ ‐ گاهي سرشار از انرژي هستم؟

۳۳۱ ‐ معموال" كارها را سخت مي گيرم؟

۳۳۲ ‐ گاهي از آزار ديدن به وسيله كسي كه دوستش دارم ، لذت مي برم؟

۳۳۳ ‐ مردم درباره من چيزهاي زشت و توهين آميزي مي گويند؟

۳۳۴ ‐ در جاهاي بسته احساس ناراحتي مي كنم؟

۳۳۵ ‐ زياد خود پسند نيستم؟

۳۳۶ ‐ كسي فكر و ذهن مرا كنترل مي كند؟
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۳۳۷ ‐ در ميهمانيها بيشتر اوقات به جاي اين كه داخل جمع شوم ، ترجيح مي دهم تنها يا فقط با يك نفر بنشينم؟

۳۳۸ ‐ بيشتر اوقات رفتار مردم برخالف انتظار من است؟

۳۳۹ ‐ گاهي احساس كرده ام مشكالتم آن قدر زياد شده اند كه نمي توانم بر آنها غلبه كنم.؟

۳۴۰ ‐ ديد و بازديد از آشنايان را دوست دارم؟

۳۴۱ ‐ گاهي ذهنم كند تر از حد معمول كار مي كند؟

۳۴۲ ‐ در اتوبوس ، قطار و غيره ، اغلب با غريبه ها صحبت مي كنم؟

۳۴۳ ‐ بچه ها را دوست دارم؟

۳۴۴ ‐ از شرط بندي روي چيزهاي كوچك خوشم مي آيد؟

۳۴۵ ‐ اگر امكاناتي فراهم شود ، مي توانم كاري انجام دهم كه براي مردم بسيار سودمند باشد؟

۳۴۶ ‐ اغلب به افراد به اصطالح متخصصي برخورده ام ، كه به اندازه من كار بلد نبودند؟

۳۴۷ ‐ وقتي مي شنوم يكي از آشنايانم به موفقيتي رسيده است ، احساس شكست مي كنم؟

۳۴۸ ‐ اغلب آرزو مي كنم اي كاش بچه بودم؟

۳۴۹ ‐ خوش ترين ساعات زندگيم وقتي است كه تنها باشم؟

۳۵۰ ‐ اگر به من فرصت دهند ، رهبر خوبي براي مردم مي شوم؟

۳۵۱ ‐ از شنيدن داستانها و جوكهاي بي ادبانه خجالت مي كشم؟

۳۵۲ ‐ معموال" مردم بيش از آن چه به ديگران احترام مي گذارند ، توقع احترام دارند؟

۳۵۳ ‐ از ميهمانيها فقط به اين دليل كه با مردم هستم لذت مي برم؟

۳۵۴ ‐ سعي مي كنم داستانهاي خوبي را به خاطر بسپارم تا بتوانم به ديگران بازگو كنم؟

۳۵۵ ‐ يك يا چند بار در زندگي احساس كرده ام فردي به وسيله هيپنوتيزم مرا وادار به انجام كارهايي كرده است؟

۳۵۶ ‐ زماني كه مشغول انجام كاري هستم ، نمي توانم حتي براي يك لحظه آن را كنار بگذارم؟

۳۵۷ ‐ اغلب در غيبت كردن و عيب جويي هاي اطرافيانم شركت نمي كنم؟

۳۵۸ ‐ اغلب ، ديگران نسبت به فكر هاي خوب من حسادت مي كنند ، فقط به اين دليل كه اين فكرها قبال" به ذهن خود آنها
نرسيده بود؟

۳۵۹ ‐ از شور و هيجان در يك جمع لذت مي برم؟

۳۶۰ ‐ از مالقات با آدمهاي غريبه ناراحت نمي شوم؟

۳۶۱ ‐ كسي سعي دارد روي فكر من تاثير بگذارد؟

۳۶۲ ‐ يادم مي آيد گاهي براي خالص شدن از گرفتاري ، خودم را به مريضي زده ام؟

۳۶۳ ‐ هنگامي كه در جمع دوستان شاد و سر زنده هستم ، نگرانيهايم بر طرف مي شود؟

۳۶۴ ‐ هنگامي كه كاري خوب پيش نمي رود ، دلم مي خواهد آن كار را فورا" كنار بگذارم؟

۳۶۵ ‐ دوست دارم ديگران بدانند من بر كارها مسلط هستم؟

۳۶۶ ‐ مواقعي بوده كه به قدري سرشار از انرژي بوده ام كه چند روزي نياز به خواب نداشتم؟

۳۶۷ ‐ هر وقت امكان داشته باشد از حضور در ميان جمعيت پرهيز مي كنم؟

۳۶۸ ‐ از روبرو شدن با گرفتاري يا مشكل شانه خالي مي كنم؟

۳۶۹ ‐ هنگامي كه مي خواهم كاري انجام دهم و ديگران مي گويند كه ارزش انجام دادن ندارد ، آن را كنار مي گذارم؟
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۳۷۰ ‐ ميهمانيها و اجتماعات را دوست دارم؟

مونه
ن


