
RL, radial loop, là chủng vân tay có hình giống như mái tóc con gái gạt sang một 
bên, gạt về phía ngón cái. Đây là chủng vân tay đặc biệt nên ít người có.

Những người có vân tay RL thường nổi bật về khả năng sáng tạo, độc đáo và có 
thiên hướng về nghệ thuật và rất cá tính.

1. Hòa đồng, thân thiện nhưng ít chủ động trong giao tiếp. Nhút nhát 
ban đầu nhưng thích thể hiện bản thân.

2. Sáng tạo, thích sự khác biệt, độc đáo dẫn đến phá cách, nổi loạn, đôi 
khi bị coi là lập dị.

- Là con gái thì không thích mặc váy, thích chơi bóng đá và những trò con trai. 
Còn là con trai thì ngược lại.

- Thường có thói quen khác biệt so với bạn bè cùng lứa: Mọi người học vào 
19h00 tối thì mình lại học vào buổi đêm. Mọi người hăng hái phát biểu thì 
mình ngồi im, còn khi mọi người ngồi im thì mình lại hăng hái. Lúc mọi người 
suy nghĩ phức tạp thì mình lại rất đơn giản, lúc mọi người đơn giản thì mình lại 
rối tung lên. Có khi thức cả đêm suy nghĩ về một chuyện nhỏ.

- Em Phượng: Chơi lego, nặn đất sét sáng tạo ra các hình thù. Vẽ tranh theo sự 
tưởng tượng.
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- Học văn miêu tả chẳng hạn, các bạn miêu tả cô giáo tóc dài, hiền dịu, nữ tính 
thì học lại miêu tả cô tóc tém, cá tính. 

- Giỏi xử lý các tình huống gấp gáp, nước đến chân mới nhảy. 

- Khi chọn trường thi đại học thì họ chọn đi theo hướng khác với bạn bè.

Xu hướng của RL là thích sự khác biệt, nên họ thường hay nghĩ làm thế nào 
để khác biệt, độc đáo, gây bất ngờ cho mọi người (không thích làm theo, copy 
phương pháp của người khác). 

Họ thích tự do, không thích khuôn khổ, truyền thống. Vì vậy, nếu là con gái phải 
biết nấu ăn, hiền dịu thì họ lại theo hướng ngược lại. Gia đình có truyền thống 
thế này thì họ lại đi theo hướng khác. Vì thích tự do sáng tạo, thể hiện cá tính và 
thích phá cách nên RL sẽ được phát huy thế mạnh của mình khi làm việc trong 
các công ty tư nhân hay quộc tế.

Với cá tính khác biệt như vậy nên RL có một sức hút rất riêng pha chút bí ẩn.

Phong cách quản lý, lãnh đạo độc đáo, chống lại cách làm việc truyền thống.

Vì sự khác biệt mà nhiều lúc RL thường cảm thấy cô đơn vì không tìm được sự 
đồng điệu trong tâm hồn với những người khác. Đôi khi khó mở lòng vì mình có 
suy nghĩ khác, hoặc nói ra mọi người cũng không hiểu.

2. Vì tính sáng tạo, khác biệt nên dẫn đến họ thường  tư duy ngược, hay 
làm ngược, luôn đột phá với những sáng tạo mới. 



- Vì tư duy ngược nên nhiều lúc cần nhờ bạn bè giải thích lại theo cách nghĩ 
thông thường. 

- Thường hay có phát ngôn gây sốc cho mọi người. Là trẻ nhỏ thì như ông, bà cụ 
non.

- Hay làm ngược với yêu cầu của bố mẹ, sếp nên hay bị coi là bướng, không nghe 
lời. 

- Chính vì lối nghĩ ngược này và tư duy logic tốt nên RL khá giỏi phản biện. Khi 
nói chuyện với chủng RL nhiều lúc tức điên lên, vì họ hay hỏi xoáy.

VD: Mọi người bảo với một bạn gái RL là con gái nên mặc váy cho xinh, gợi 
cảm... Thị họ sẽ hỏi ngược lại: “Tại sao con gái phải mặc váy?”. Những tình huống 
tương tự: “Tại sao con trai phải mạnh mẽ?”; “Tại sao không thế này mà lại là thế 
kia?...

Tôi có được nghe câu chuyện về bạn của một chị làm trong lĩnh vực của tôi. Anh 
này đội quần sịp lên đầu và đi ra đường. Chị bảo “Kì quá, Tại sao lại đội lên đầu 
như thế”. Thì anh này hỏi lại: “Tại sao lại không được đội quần sịp lên đầu?”. Chị 
kia: ^%$%&*((*&#$%$.

3. Cực kì tò mò, thích sự mới mẻ, thử thách và những điều tâm linh 
huyền bí.

- Thường quan tâm đến phim, truyện trinh thám; Các chương trình khoa học 
khám phá; những bí mật của thế giới; tâm linh; tử vi, tướng số.

- Tò mò về mọi thứ và đặt nhiều câu hỏi (Hay hỏi “Tại sao”, đôi khi là những câu 
hỏi tưởng như ngớ ngẩn, ngơ ngơ. Với trẻ nhỏ, có thể bị đánh giá kém thông 
minh nên khiến trẻ tự ti. Khi lớn lên thì cứ cố gắng bắt ép mình đi theo số đông 
nhưng suy nghĩ vẫn khác biệt. Hoặc là người lớn thì kiểu như là mới từ trên rừng 
xuống vậy. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ thì họ đang muốn hiểu về bản chất vấn đề chứ 
không phải là do ngơ ngơ đâu.

VD: Tại sao mình lại tên là ABC? Tại sao trong phim kiếm hiệp người ta bay như 
chim mà rơi xuống núi lại chết? Xuân Diệu nói cuộc sống không thiếu tình yêu 
nhưng sao tôi vẫn sống tốt?....



- Với RL, nếu có sự thách thức thì học sẽ cảm thấy hứng thú và cố gắng chứng 
minh. Ví dụ như Ai đó bảo bạn không làm được việc gì thì bạn sẽ cố gắng chứng 
minh cho người ta thấy. Thầy giáo dạy toán cấp 3 bảo rằng bạn không đạt điểm 
cao môn toán trong kì thi đại học, bạn sẽ học ngày học đêm để cho ông này sáng 
mắt, mặc dù thế mạnh của bạn không phải môn toán. Đám bạn thân thách tán 
được em A, em B là cũng sẵn sàng luôn. Thách uống 10 cốc rượu, điên lên là 
chứng minh ngay.

4. Chu đáo, chân thành, tình cảm và quan tâm đến mọi người.

Bạn đầu hơi nhát chút nhưng khi đã thành bạn bè thì rất nhiệt tình. Thậm chí, 
nhiều lúc nhiệt tình thái quá, không biết mình có đủ sức giúp không nhưng vấn 
cố. Sẵn trong người máu anh hùng.

RL rất cá tính, yêu ghét rất rõ ràng. Nếu quý ai thì nhiệt tình thôi rồi, không tiếc 
gì, nhưng nếu ghét ai thì coi như không tồn tại luôn, thể hiện thái độ rõ ràng 
luôn.

5. Không quan tâm đến đánh giá của người khác, chỉ làm những việc mình 
thích. Bốc đồng, dám nghĩ, dám làm.

Ít khi bị ảnh hưởng bởi những lời nhận xét, đánh giá từ người khác. Thích thì 
làm, không thích là không làm. Áp đặt, mệnh lệnh không có tác dụng nhiều với 
RL. Không thích rồi thì chẳng màng tới điều gì luôn. Đi học không thích cô giáo 
là không chịu đi. Còn trong công việc, nếu mà sếp hay áp đặt và có mâu thuẫn, và 
không thích sếp thì sẵn sàng nghỉ việc luôn.



6. Óc logic bẩm sinh.

- Có khả năng xâu chuỗi, giải quyết vấn đề tốt. Vì vậy, hồi học phổ thông môn 
toán và các môn tự nhiên là thế mạnh của RL.

- Có khả năng phán đoàn ra kết quả tốt vì biết xâu chuỗi sự việc, vấn đề nên có 
khả năng giải quyết vấn để tốt. Tuy nhiên, kết hợp với cá tính mạnh, bốc đồng 
nên đôi khi gây trợ ngại cho họ trong việc xây dựng các mối quan hệ trong công 
việc. Ví dụ: Có ý tưởng, kế hoạch được sếp hoặc phòng ban đưa sau một cuộc họp 
nhưng do khả năng phán đoán, họ thấy kết quả không ổn, nên làm cũng vô ích. 
Giao việc cho họ thì họ không nhận làm hoặc làm với sự không nhiệt tình. Nên 
bị nhận xét là lỳ, tự cao, ngang, bướng, tự tin thái quá

- Khả năng suy luận của họ rất sắc bén. Đừng dại tranh luận với RL, vì rất khó bắt 
bẻ quan điểm của họ. Nghề tay trái của họ là nghề thầy cãi.



1. Hiền lành, dễ tính, nhẹ nhàng, tình cảm.
- Vị tha, hi sinh, yêu hòa bình, giao tiếp nhẹ nhàng. Thật, gần, tình cảm: Con 
học giỏi thì mẹ sẽ vui, cô khen thì trẻ làm tốt.
- Chu đáo quan tâm đến mọi người, dễ đồng cảm, lắng nghe tốt. Mau nước mắt.
- Nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Thấy xấu hổ khi từ chối người khác. Những 
người UL rất phù hợp với nghề giáo viên, đào tạo, tình nguyện, từ thiện. Sự 
quan tâm của họ hướng ra ngoài bản thân mình. Ví dụ: Về nhà hỏi mọi người 
thế nào? Cảm thấy thế nào? Bố đâu hả mẹ? Mẹ có mệt không
- Ôn hòa, thiếu thẳng thắn, không muốn làm mất lòng người khác. Họ ngại 
cạnh tranh và mâu thuẫn gay gắt.  Cho nên họ cũng không thích làm việc trong 
môi trường cạnh tranh quá.
- Muốn được chia sẻ, trò chuyện, tình cảm. Vì vậy, các trẻ có UL Dễ yêu sớm. 
Tương  tác: Đồng cảm, nhẹ nhàng. VD: Ngày xưa bố mẹ thế này? Thế kia Hoặc 
“Ngày xưa bố mẹ cũng thế”.
- Vì sống tình cảm nên công việc, học tập của họ bị ảnh hưởng nhiều bởi tâm 
trạng, cảm xúc. Họ cần rèn luyện tính kỉ luật.

2. Hòa đồng, thân thiện, nhưng không chủ động. Thích đám đông nhưng 
không thích là chung tâm.
- Ban đầu thì e dè nhưng trở thành bàn bè thì rất nhiệt tình. Có bạn bè và một 
mạng xã hội là quan trọng với họ. Do đó họ có ghét hay thậm chí sợ phải ở một 
mình. 
- Hơi e dè lúc đầu nhưng rất thích đám đông. Có thể ít khi chủ động rủ rê, lĩnh 
xướng, nhưng nếu bạn bè rủ đi chơi thì đi ngay.
- Thích làm việc nhóm, học nhóm
- Họ có xu hướng làm theo chứ không lãnh đạo.
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3. Khả năng sao chép mô phỏng, dễ bắt chước. Thích nghi nhanh.
- Dễ sao chép. Có thể sử dụng phong trào để cải thiện điểm yếu.
- Dễ thích nghi, dễ dạy bảo. 
- Mục tiêu bị ảnh hưởng và dễ thay đổi bởi môi trường, người khác. Dễ bị lôi 
kéo nên cần có người định hướng.
- Khả năng thích nghi tốt nên họ chấp hành quy định, chịu đựng cao. Với họ, 
sống ơ đâu họ cũng thích nghi được.

Với người lớn: Phong cách làm việc ôn hòa.
- Quan tâm đến mọi người, muốn làm vừa lòng
- Khả năng làm việc theo nhóm cao nhất, tận tụy, chăm chỉ
- Quan tâm nhiều đến người khác
- Đồng cảm
- Không thích cạnh tranh mâu thuẫn
Mạnh – Yếu
- Sự hòa nhã – Thiếu thẳng thắn
- Đáng tin cậy – Hay ỷ lại
- Hay khích lệ người khác – Dễ dãi. Ví dụ là hô hào mọi người cùng cố gắng.
- Quan tâm đến mọi người – Lơ là công việc



1. Nhận thức sắc bén. Tự tin, tập trung, quyết liệt và chủ động.

Thích nói chuyện với những người lớn tuổi hơn hoặc phải giỏi, nhiều kinh ng-
hiệm sống. Già dặn trong suy nghĩ. 
Với khả năng nhận thức tốt nên họ rất hiểu bản thân và tự tin trong những việc 
mình làm. Tuy nhiên, có thể tự tin thái quá, tự kiêu. Nên cần cởi mở hơn.
Tham vọng.
WP Mạnh mẽ, nên không chia sẻ vấn đề bản thân mà hay tự xử lý. Vì vậy nhiều 
lúc căng thẳng, cô đơn.

2. Cầu toàn hoàn hảo.
Cầu toàn một cách hoàn hảo, tiêu chuẩn cao cho bản thân và cho cả người 
khác. Vì vậy, dẫn đến kĩ tính, kén chọn. Ví dụ: Kén ăn uống, ăn mặc. Thích 
chỉnh chu quần áo cả trong  nhà lẫn ở ngoài. Ví dụ ăn uống: Đi ăn chè là phải 
bảo người bán cho cái này, không cho cái kia.
Có thể kết bạn nhiều nhưng bạn chi kỉ, tâm giao thì ít. Giỏi quá nên đôi khi 
cảm thấy cô đơn. 
Thêm nữa, WP có con mắt thẩm mĩ tinh tế, tức là đánh giá về cái đẹp: Bức tra-
nh, tác phẩm nghệ thuật, nội thất, ăn mặc (Thích mặc quần áo đẹp, chất lượng), 
phim ảnh...
Hay để ý đến chi tiết: Lời ăn tiếng nói, tác phong trong giao tiếp, để ý đến 
chuẩn mực trong công việc hay dịch vụ.
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Ví dụ:
Được người khác tặng quà thì chú ý đến cả nơ buộc bên ngoài có đẹp không.
Mua hàng thì rất để ý: dịch vụ, sản phẩm.
Chọn bạn kĩ lưỡng vì quan sát trước rồi mới giao tiếp. Và với việc để ý này nên 
họ tinh tế trong giao tiếp cũng như đánh giá về người khác.
Tìm hiểu thông tin rất kĩ trước khi quyết định mua một sản phẩm hay sử dụng 
một dịch vụ.
Thêm nữa, do hay để ý đến chi tiết nên họ có khả năng tư duy và phát hiện 
nhanh vấn để của 1 người, của 1 nhóm, hay 1 tổ chức.
Tuy nhiên, do kĩ tính nên nhiều lúc họ bị ôm việc vào người do không yên tâm 
khi giao việc cho người khác.

3. Giao tiếp khôn khéo, thông minh, xoay chuyển tình thế.
Biết lựa lời, và biết đối tượng, cảm xúc đối phương để chọn từ ngữ phù hợp.
Thuyết phục mọi người theo ý kiến của mình. Nếu cần nhờ vả ai đó thì thường 
mọi người sẽ rất vui vẻ giúp đỡ. Ví dụ: Đi ăn với bạn bè, khôn kheo rủ rê để mọi 
người đi ăn theo món mình thích.
Ai cũng chơi được, giao tiếp có mức độ phù hợp. Ví dụ: Đầu gấu cũng chơi được 
nhưng không bị lây thói xấu. Từ chối rất khéo. ví dụ bạn bè rủ đi chơi nhưng 
không thích đi, Nói: “ok, cậu cứ rủ thêm mấy đứa đi. Rồi sau đó gọi lại cho mình. 
Đến bước cuối rồi thì từ chối thẳng.
Kiểm soát cảm xúc tốt, không thể hiện nóng tính. Ví dụ: Ai đó nói chán thì vẫn 
kiên nhẫn ngồi nghe chứ không thể hiện rõ sự bực tức ra ngoài. Không thích 
nhưng không thể hiện ra, vẫn nói chuyện như bình thường. 
Ngoài ra, WP có sự lôi cuốn tự nhiên nên họ gây ấn tượng ngay trong những lần 
giao tiếp đầu tiên. Đây là lợi thế trong giao tiếp xã hội của họ.
Kết lại: Vì thông minh, nhận thức tốt, giao tiếp khéo léo và có sức hút nên WP 
hay được người khác giúp đỡ, làm việc nhẹ nhàng và thường gặp may mắn trong 
cuộc sống. (Giải quyết công việc, học tập). WP thường trẻ lâu.

Lôi người khác diễn cùng với mình.
Thích được quan tâm, để ý, làm trung tâm
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1. Giao tiếp khéo léo. Thích giao lưu, kết bạn, chia sẻ và cũng muốn được 
chia sẻ.
- Tài ngoại giao bẩm sinh, khả năng thương lượng đàm phán tốt. Vì vậy họ 
thường tìm được cách ngoại giao của riêng mình để đạt mục đích. Ví dụ: 
Thuyết phục người khác, tìm sự giúp đỡ, thương lượng trong mua bán… Trẻ 
con thì hay ra điều kiện với bố mẹ.
- WD thích nói, thích chia sẻ. Vì vậy với nhiều người nếu gặp khó khăn trong 
việc giao tiếp trực tiếp (ví dụ: Bố mẹ không nói chuyện với con; có vấn đề tâm 
lý, gặp khó khăn trong xây dựng mối quan hệ xã hội …) sẽ tìm đến kênh giao 
tiếp khác như là game online, mạng xã hội. Trong môi trường ảo đó, họ cảm 
thấy tự tin hơn, và được giao tiếp nhiều. 
- Thêm nữa, Những người WD không giỏi trong việc giữ các bí mật nhỏ. Tức là 
những chuyện không quá quan trọng thì họ thích kể cho mọi người, nếu không 
nói thì sẽ cảm thấy  khó chịu.
- Vì khả năng giao  tiếp khéo léo, lạc quan như vậy nên WD thích nghi với môi 
trường nhanh, chỉ sau một thời gian ngắn là họ có thể quen tất cả mọi người ở 
nơi ở mới, làm việc mới.  Họ thích làm việc nhóm, tập thể hơn là làm việc cá 
nhân.
2. Tò mò,  hứng thú với nhiều lĩnh vực, đa mục tiêu, thích những điều 
mới mẻ.



- Không thích cuộc sống, công việc nhàm chán, những việc làm lặp đi lặp lại 
hàng ngày. Điểm mạnh là WD đẽ thích nghi với những thứ mới mẻ, quan điểm 
mới, hiểu biết nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, dễ có xu hướng chán nản một việc gì 
đó khi làm được một thời gian, dẫn đến khó đạt sự chuyên sâu hay đạt thành quả 
lớn do sự góp nhặt kết quả nhỏ qua mỗi ngày làm việc trong một thời gian dài. 
Vì vậy, WD cần tạo ra môi trường làm việc thoải mái, mới mẻ để có cảm hứng 
làm việc. (Ví dụ: Thay đổi góc làm việc, hình nền điện thoại, máy tính, hay dành 
những khoản thời gian nghỉ ngắn tán gẫu hay làm việc  gì đó khác).  Ngoài ra cần 
rèn tính kỉ luật, chia nhỏ việc ra và thực hiện hàng ngày.
- Vì tò mò, thích nhiều thứ nên bạn khó phân biệt được sở thích, sở trường của 
bản thân. Nhiều lúc đứng ở ngã ba đường không biết là mình phù hợp với cái gì. 
- Tò mò, thích cái mới mẻ nên thường WD cũng thích công nghệ và có xu hướng 
hay thay đổi. 
- WD dễ bị xao nhãng, phân tâm trong quá trình làm việc nên hay để việc nước 
đến chân mới nhảy. WD cần được người khác thường xuyên nhắc nhở, khuyến 
khích để tiếp tục theo đuổi một ý tưởng hay tập trung làm một công việc cho đến 
nơi đến chốn.
- Tò mò, cộng thêm thích nói chuyện nên rất hay hóng chuyện. Vì vậy, làm việc 
cần một không gian tách biệt một chút để đạt sự tập trung. 
Rất hay bỏ ngang, núi này trông núi nọ.
Nếu như có RL nữa thì càng dễ bỏ: Vì bốc đồng, hâm hâm, suy nghĩ ngước, giao 
tiếp theo cảm xúc, không thích sự gò bó.
3.Tư duy linh hoạt, nhìn nhận và giải quyết vấn đề theo nhiều hướng 
khác nhau.
- Nhìn nhận sự việc khách quan, áp dụng linh hoạt.  Tuy nhiên, đó cũng là nhược 
điểm, bởi vì tò mò thích mới mẻ, lại linh hoạt trong tư duy nên WD cũng dễ bị 
người khác ảnh hưởng, lung lay quan điểm hoặc tự họ thay đổi mục tiêu, định 
hướng . Nên cần duy trì tính nhất quán của các nguyên tắc và quan điểm. Cần 
suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định, dựa trên khách quan và phân tích cụ thể 
thay vì cảm tính.
- Nắm bắt tổng thể tốt và thích làm việc tổng thể hơn là chi tiết. 
- Vì nhìn theo nhiều hướng, thường có kế hoạch B dự phòng, Thích dùng nhiều 
cách để làm một việc. Tuy nhiên, có thể bị căng thẳng khi đứng giữa các sự lựa 
chọn, khó đưa ra quyết định.
- Tuy khả năng giao tiếp khéo léo, nhìn nhận tổng thể, điều phối tốt nhưng WD 
vẫn thường hay ôm đồn công việc: do biết nhiều thứ và dễ bị xao nhãng mục 
tiêu. Vì vậy, WD cần lập mục tiêu rõ ràng ra giấy và kế hoạch làm việc chi tiết, 
tập trung vào mục tiêu quan trong của tổ chức.



- Nhìn nhận sự việc theo nhiều hướng, khách quan, khả năng đàm phán tốt nên 
WD rất hợp với vai trò trọng tài trong các cuộc tranh luận. 
4. Giữ hình tượng cá nhân (sĩ diện), thích khen ngợi, tán dương.
- Quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình.
- Thích được để ý đến thành tựu bản thân, được tán dương. 
- Nếu được khen nhiều thì dễ nổ. Ảo tưởng sức mạnh bản thân, nói quá lên 
những gì mình làm được.
- Nếu chê những người WD trước đám đông thì họ dễ tự ái, và có thể ảnh 
hưởng đến kết quả công việc, học tập. Vì vậy, cần góp ý riêng tư.
- Không thích chia sẻ vấn đề của mình với người khác, chỉ với người mình tin 
và thoải mái. 
WC: 
- Nói nhiều.
- Thích mới mẻ, thay đổi.
- Đa mục tiêu.
- Kết nối, tư duy tổng thể.
- Thích lý do, lòng vòng.



1. Mạnh mẽ, độc lập, quyết đoán.
- Đã quyết là làm. Quan điểm rất rõ ràng, không do dự, mập mờ. Thẳng thắn, 
dám phát biểu quan điểm của mình và không ngại tranh luận. Những người 
chủng Whorl làm việc với nhau sẽ rất hợp vì họ không ngại tranh luận với 
nhau, nên sẽ có những giải pháp tối ưu.
- Thế giới nội tâm phong phú nhưng ít chia sẻ. Họ không thích kể lể khó khăn 
của mình cho người khác mà thích tự giải quyết nên nhiều lúc áp lực, mệt mỏi, 
căng thẳng.
- Phong cách quản lý của họ là: Thẳng thắn, nhanh, hiệu quả, kỷ luật. Vì vậy, 
nhân viên làm việc dưới quyền sẽ cảm thấy rất áp lực.
- Nguyên tắc và phong thái làm việc rất mạnh mẽ, chuyên nghiệp (họ rất quan 
tâm đến xây dựng hình ảnh cá nhân).
- Tính chủ động cao nên không thích bị áp đặt, ra mệnh lệnh. Không thích 
người khác tham gia nhiều những chuyện mình làm. Với họ, chỉ cẩn giao việc 
cụ thể, thời hạn hoàn thành và để họ tự xử lý. Nếu gặp trở ngại thì họ sẽ chủ 
đông hỏi. 
- Cách mắng, khiển trách: Mẹ không nghĩ một người mạnh mẽ (giữ lời hứa, 
chủ động, tập trung) như con lại có thể làm điều đó? lại ABCXYZ
- Với trẻ có vân tay này, đừng bao giờ dọa, mà nói là làm, nói 1 là 1, 2 là 2 còn 
nếu không về sau đừng hòng nói nó nghe.
- WT, WS thích thử thách, không làm việc thì không chịu được.

TÍNH CÁCH CHỦNG WT, WS, WE





2. Khả năng tập trung mục tiêu cao, chủ động, quyết liệt.
WT: Rất khép kín, khó thổ lộ cảm xúc, trầm, cứng rắn. Khả năng tập trung tốt, 
chăm chăm vào một việc nhưng nếu có nhiều việc thì không làm tốt được. Vì 
vậy, không nên yêu cầu WT làm nhiều việc một lúc.
Ví dụ: Vừa nấu cơm vừa xem ti vi, nói chuyện thì sẽ bị hỏng mất. Để yên cho họ 
tập trung vào một việc. 
Giống như một con ngựa đua, bị che hai bên mắt và chỉ nhắm thẳng vào mục 
tiêu.
- Nếu học bằng mắt thì nói bên này ra bên kia.
- Tinh thần trách nhiệm cao, khó chấp nhận thất bại. Sẽ buồn nhiều hơn, thất 
vọng hơn nếu bị thất bại.

- Họ sẵn sàng học tập, làm việc chăm chỉ, quyết liệt, tìm mọi cách vượt trở ngại 
để đạt được mục đích. Tuy nhiên, vì quá tập trung vào mục tiêu, kết quả nên có 
thể làm người khác bị tổn thương. Ví dụ: Không để ý đến cảm xúc của người 
khác, lạnh lùng hoặc không nhiệt tình.
- Ngoài ra, vì muốn gì là cố gắng đạt cho bằng được nên họ có thể khắc phục 
được nhược điểm. Ví dụ: Đặt mục tiêu là vẽ một bức tranh (thể hiện, coi một 
thử thách....) thì dù không khéo tay lắm vẫn sẽ cố gắng thực hiện cho bằng 
được.
- Trong công việc họ rất tập trung vào chuyên môn.
- Vì tính tập trung mục tiêu nên họ cũng chọn lựa mối quan hệ khá cẩn thận để 
giúp ích cho việc đạt mục tiêu của họ. Vì vậy, họ sẽ không dễ hòa đồng, thích 
nghi với môi trường xung quanh.
- Tập trung vào những j cần thiết. Bỏ qua những cái rườm rà mất thời gian. Nói 
chuyển thẳng vào vấn đề.
3. Chủ nghĩa cá nhân, tập trung nhiều vào bản thân. 
- Chủ quan, cái tôi lớn, chủ nghĩa cá nhân, rất khó bị thuyết phục hay gây ảnh 
hưởng. Đôi khi rất bảo thủ. (Trừ khi đó là người mình nể trọng, chuyên môn 
cao hoặc có chứng thực rõ ràng, cụ thể)
- Họ tập trung vào bản thân nhiều hơn nên chỉ làm những gì họ thấy có lợi, 
giúp họ đạt được mục tiêu. Cần chỉ ra lợi ích đạt được thì sẽ chủ động hơn, thay 
vì ra lệnh. Đối thoại hơn là ra lệnh.
- Tính cá nhân cao nên đôi khi khó hòa hợp với đội nhóm. Có xu hướng muốn 
áp đặt, thay đổi người khác theo quan điểm của mình. 



4. Nhanh nhẹn, hoạt bát, nóng tính và thiếu kiên nhẫn.
- Tác phong làm việc, sinh hoạt nhanh. Họ có xu hướng thích làm việc cá nhân 
hơn là làm việc nhóm. Sẽ rất khó chịu với sự chậm chạp của người khác. Vì vậy, 
nếu một người sếp chủng whorl làm việc với nhân viên chủng Arch thì người 
nhân viên sẽ hay bị mắng, thúc ép vì sự chập chễ, từ từ của mình.
- Nóng tính nhiều lúc không kiểm soát nên có thể làm tổn thương người khác 
hoặc ảnh hưởng các mối quan hệ. Trong công việc có thể sẵn sàng tranh luận, 
cãi nhau với sếp.
5. Tính cạnh tranh mạnh mẽ, thích thi đua, hiếu thắng.
- Tính hiếu thắng. Đôi khi tự tạo áp lức thắng thua lên bản thân thay vì tâp 
trung vào niềm vui, sự trưởng thành của bản thân trong quá trình.
- Vì hiếu thắng, nên khi tranh luận với người khác họ cũng muốn thắng, khó 
lắng nghe quan điểm của người khác.
- Không chấp nhận thất bại hay thua kém người khác.  Vì họ dành nhiều thời 
gian hơn, công sức hơn nên họ khó chấp nhận hơn, buồn nhiều hơn
- Không thích bị so sánh.
- Làm kinh doanh thì có khả năng phát triển thị trường mới, không thích làm 
dịch vụ tiếp theo.

6. WE: Cầu toàn, có xu hướng suy nghĩ nhiều, hay lo lắng, hồi hộp.
- Hồi hộp, lo lắng trước khi làm công việc mới, đi học, kì thi. Ví dụ với trẻ: Đi 
học mẫu giáo, lớp một. Buổi sáng đầu tiên thì khóc lóc, bám bố mẹ. Sang ngày 
hôm sau thì không sao.
- Cuộc sống chỉn chu: nhà cửa gọn gàng, cẩn thận, kĩ tính. Đưa ra tiêu chuẩn cao 
trong công việc.
- Giỏi trong việc lập kế hoạch, xây dựng hệ thống làm việc.
- Nóng tính, nhanh giận và cũng nhanh quên.



7. Dự đoán trước kết quả, thường là về mặt rủi ro.
- Đi đường, lường trước tai nạn, va chạm. 
- Trong kinh doanh, mua bán lớn thì rất cẩn thận.
WE dễ lo lắng, stress.
WT, WS: 
- Trầm tính, khép kín.
- Mạnh mẽ, rõ ràng, khó ảnh hưởng.
- Tập trung mục tiêu. Nhưng khó rời khỏi công việc, hoặc làm chăm chăm vào 
một việc. Khó chấp nhận thất bài của bản thân.
- Thích học, làm việc một mình.
- Nóng tính, thiếu kiên nhẫn.
- Xu hướng chủ nghĩa cá nhân. Cái tôi lớn. Quan tâm đển bản thân. Do đó, họ 
cạnh tranh, hiếu thắng, muốn mình đúng. Do đó bảo thủ.
Thêm về phong cách làm việc thích lãnh đạo của những người chủng WT, WS:
Đặc điểm của họ là:
- Quan tâm đến kết quả, thực tế.
- Định hướng mục tiêu rõ ràng, độc lập
- Giỏi quản lý thời gian.
Ưu điểm và khuyết điểm của họ:
- Mạnh mẽ.
- Độc lập. Tuy nhiên hợp tác kém. Cần cải thiện làm việc nhóm.
- Chỉ chú ý đến công việc. Dễ bị coi là lạnh lùng, không chú ý đến cảm giác của 
người khác.
- Thẳng thắn quá dẫn đến nhiều lúc Thiếu khéo léo.
- Thực tế nên chú ý tránh bị coi là Thiển cận, đôi khi bảo thủ vì cái tôi lớn.

ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NHẤT: Thể hiện rõ sự không hài lòng, không ưng ý, khó 
chịu nên ảnh hưởng đến mối quan hệ; khó dạy bảo; không phải ai cũng lắng nghe. Tính thích 
xông pha, Cần tạo tầm ảnh hưởng.
Vì vậy, cần đàm phán, thương lượng, khoán việc và đặt mục tiêu. Không cần phải động viên 
nhiều.


