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 .אני נהנה מנהיגה מהירה 2 
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 .על מה שנכוןלעמוד אומץ ש מעט מדי אנשים בימינו עם מספיק י 4 

יתכן שהם לא  ביטחון עצמי אם כי  חסריהינם נשים הנוטים להיות "בוסיים" למעשה א 5 

 .מבינים זאת

ומבקשים ממני לחזור על מה אני אומר  אנשים לא ברורלשאני לא אוהב את זה כ 6 

 דברי

עצמם במקום לחפש את הטוב  מ את המיטבציא להולאנשים   מאפשרתמנהיגות יעילה  7 

 .ביותר עבור עצמם
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 .' אינטימיות וכו ,במין, בתפקודי גוף באופן חופשילדעתי, בריא לדון  9 
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 .ְמבּוָיׁש אני יכול להיזכר במצבים שבהם כילד אנשים אחרים גרמו לי להרגיש 17 

 לטובתם ילדים על הישבן  להכות לפעמים צריך 18 

 .' מגזינים וכו ,בסרטים, בטלוויזיהצנזורה  יותר אנו זקוקים ל 19 

 .זרים, לעתים רחוקות אני מרגיש משועמם, חסר סבלנות או בודדאפילו עם  20 

 .אני יודע שלפעמים אני צריך לאכול ולשתות פחות ממה שאני עושה 21 



 לי  דעתם הטובה של אחרים חשובה 22 

 .הוריי עודדו אותי לחקור וללמוד דברים בעצמי 23 

 .כשמשהו לא צפוי קורהאני מרגיש אי נוחות  24 

 להתאבד  מוצדק זה לאגם כאשר מרגישים שלא כדאי לחיות את החיים,  25 

 .' אני מנסה להשתתף בקורסים רבים, סמינרים, הרצאות וכו 26 

 אתה מדבר יותר מדי".  -לפעמים אני אומר לעצמי, "שתוק  27 

 .לגירושין החמיר את התנאיםצריך ל  יותרשנישואים ייחשבו ברצינות רבה כדי  28 

 מסמיק. אני לעתים רחוקות, אם בכלל,  29 

 רשלנות.  רוב הטעויות נובעות מאי הבנה ולא 30 

 משהו בעניין.  מצבים מתוחים גורמים לי להרגיש מספיק לא בנוח שאני חייב לעשות 31 

 משירות צבאי חובה.  ירוויחורוב הצעירים  32 

 החזקה כתוצאה ממידע חדש.פעמים רבות נאלצתי לשנות את אמונתי  33 

 ענווה היא אחת המעלות, אולי הגדולה ביותר.  34 

 על מוח קטן. מפצים  יצירתייםנראה שסגנונות שיער  35 

עובדות  להשתנות בהתאם לניסיון הוא שימושי אך ברוב המקרים הוא כנראה צריך  36 

 ומידע חדשים. 

 צרות.מועדים לפורענות/ ארצות שונות הםנישואין בין אנשים מגזעים או  37 

 רוצה לחיות.  משעממים ולא ככה אניהנאה /ללא משחק ,עבודה רקשבהם חיים  38 

ממלא  לפעמים אני שומע את עצמי אומר "אני לא קובע את החוקים, אני פשוט  39 

 אֹוָתם". 

 אינך יכול לשנות את טבע האדם. 40 

 ארגונים ליחידים.יר בין שחייב להתקיים קונפליקט טבעי ובלתי פתאני לא מאמין  41 

 .לפעמים אני מתייאש כל כך שאני רוצה לברוח 42 
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 .בתדירות גבוהה יותרבית כנסת  /כנסייה ל  ללכתאנשים צריכים  44 

 .ןלפני קבלת החלטותשל  השלכותת האני רוצה להעריך א 45 

 I'm concerned about the approval of others .אני מודאג מאישורם של אחרים 46 

 .אני אוהב לנהל דברים, להיות הבוס של המצב, לקחת אחריות 47 



קריאת מגזינים וספרים אני ובבמפגשים חברתיים אני מוצא את עצמי דן בעסקים  48 

 .איסוף נתוניםעסוק ב

 .זה לא כל כך קל אבל זה טוב יותר מאשר להיות הּבֹוס לאחר  להיות כפוף 49 

 .בקלותאני משתעמם  50 

 .קפדנות נאכפים ביתראני מאמין שהחברה תהיה טובה יותר אם החוקים היו  51 

 .כשאחרים נמצאים בסביבה לבכות אפילואני לא מתבייש  52 
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 .אני מקנא באנשים שעזבו את הקריירה שלהם בכדי להתחיל בסגנון חיים חדש  54 

 .אני לא יכול לסמוך על אנשים כמו שנראה שרבים עושים  55 

 .להבין דרכים חדשות למרות שקיימת גישה סטנדרטית למצב, אני אוהב 56 

 אני דוחה דברים עד שאי אפשר לדחות אותם יותר.  57 

 ולהיות אגרסיבי. לחקור אותםאני נוטה לאתגר אחרים,  58 

 עצמית מתמשכת.  והכוונה שליטהלרוב האנשים מסוגלים  59 
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 . להרגיש טוב כללי

 וכו '. מתפשרים ,יםכנוע שהםשאני חושב  מאנשים נגעלאני כועס או  61 
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 ילד  -בוגר   –תוצאות מודל הורה    פרשנות

 
  אחוזים. אם יש הבדל של עשרים המוביל שלךהאגו סגנון ציון האחוז הגבוה ביותר משלושת הציונים מציין את 

האגו  פירושו שמצב האגו בעל הניקוד הגבוה ביותר הוא ר, בין הציון הגבוה ביותר לשני הגבוה ביות  ומעלה

 שלך. הדומיננטי

מודעים  האגו מבלי להיות  מצביהלוך ושוב בין  רו שתעב  , יש סבירותיםאחוזמעשרים  הבדל של פחותאם יש 

 . למעבר בין המצבים

 

  הורה     גרבו        ילד   

 


