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Affektív Idegtudományi Személyiség Skálák  

(Affective Neuroscience Personality Scales -ANPS) 

 

Kérjük, jelölje, hogy milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal, milyen mértékben 

jellemzik Önt. 

1= egyáltalán nem értek egyet / egyáltalán nem jellemző rám 

2 = nem értek egyet / inkább nem jellemző rám 

3 = egyetértek / inkább jellemző rám 

4=teljesen egyetértek / nagy mértékben jellemző rám 

 

1. Bármilyen apró probléma vagy nehézség felkelti az érdeklődésemet.  

2. Az emberek, akik jól ismernek engem, azt mondanák rólam, hogy aggodalmaskodó 

személy vagyok. 

3. Gyakran erős szükségét érzem annak, hogy másokról gondoskodjam. 

4. Ha frusztrált vagyok, általában dühbe gurulok. 

5. Olyan ember vagyok, akit könnyű szórakoztatni és sokat nevet. 

6. Gyakran vagyok szomorú. 

7. A teremtett világgal való egység megélése segít abban, hogy több értelmet találjak az 

életemben. 

8. Szeretem én meghozni a döntéseket egy csoportban. 

9. Nem okoz sok örömöt a különleges eseményekre való várakozás. 

10. Nem vagyok gyakran ideges vagy nyugtalan. 

11. Nevetségesnek tartom azt, ahogyan néhány ember az állatkölykökkel viselkedik. 

12. Soha senkire nem vagyok nagyon sokáig mérges. 

13. A barátaim valószínűleg túl komoly emberként jellemeznének. 

14. Úgy tűnik, rám nagyon csekély hatással van a személyes visszautasítás. 

15. Az életem értelme nem abból az érzésből származik, hogy összeköttetésben állnék más 

élőlényekkel. 

16. Időnként egy kicsit pletykálkodom. 

17. Nagyon élvezem az új élményekre való várakozást. 

18. Gyakran csak azután gondolok arra, hogy mit kellett volna tennem, miután a lehetőség 

már elszállt. 

19. Szeretek gyerekekről gondoskodni. 

20. A barátaim valószínűleg forrófejű emberként jellemeznének. 
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21. Úgy ismernek, mint akivel a munka szórakozás. 

22. Gyakran érzem úgy, hogy sírni fogok. 

23. A világ gyönyörűsége gyakran megérint spirituálisan. 

24. Általában elkerülöm az olyan tevékenységeket, ahol a figyelem középpontjába kerülnék. 

25. Általában nem vagyok túlságosan kíváncsi. 

26. Nem jellemezném magam aggodalmaskodó emberként. 

27. Egy beteg emberről való gondoskodás nagyon megterhelő lenne számomra. 

28. Nem emlékszem olyanra, amikor annyira mérges lettem volna, hogy szívesen összetörtem 

volna valamit. 

29. Általában nem élvezem a testi kontaktust igénylő mozgalmas játékokat. 

30. Ritkán vagyok szomorú. 

31. Ritkán hagyatkozom spirituális inspirációra fontos kihívás alkalmával. 

32. Mindig igazat mondok. 

33. A válasz keresése ugyanolyan élvezetes, mint rátalálni a megoldásra. 

34. Gyakran nem tudok egyből elaludni, mert aggaszt valami. 

35. Szeretek állatkölykök közelében lenni. 

36. Ha mérges vagyok, gyakran káromkodni szeretnék. 

37. Szeretek viccelődni mások társaságában. 

38. Gyakran érzem magam magányosnak. 

39. Megélni a kapcsolatot minden élővel számomra egy fontos forrása a belső inspirációnak. 

40. Amikor játszom, a győzelem fontos számomra. 

41. Általában kevés vágyakozást és várakozást érzek. 

42. Nagyon kevés olyan dolog van az életemben, ami félelemmel tölt el. 

43. Nem különösebben élvezem a gyerekek társaságát. 

44. Ha frusztráció ér, ritkán önt el a méreg. 

45. Nem kedvelem a bugyuta humort. 

46. Soha nincs honvágyam. 

47. Számomra a spiritualitás nem az elsődleges forrása a belső békének és harmóniának. 

48. Néha úgy érzem, káromkodnom kell. 

49. Majdnem olyan élvezetes számomra a cél megfogalmazása és a célért való küzdelem, 

mint elérni magát a célt. 
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50. Néha képtelen vagyok abbahagyni a problémáim feletti aggódást. 

51. Szívemen viselem a kóbor állatok sorsát. 

52. Ha valaki feldühít, hajlamos vagyok arra, hogy hosszú időn keresztül dühös legyek. 

53. Az emberek, akik ismernek, azt mondanák rólam, hogy én egy mókát nagyon kedvelő 

személy vagyok. 

54. Gyakran gondolok azokra az emberekre, akiket szerettem, és már nincsenek velem. 

55. Spirituális témákról való elmélkedés gyakran félelemmel teli tisztelettel tölt el. 

56. Azzal is elégedett lennék, hogy majdnem elértem a céljaim, annak ellenére, hogy mások 

jobban teljesítettek nálam. 

57. Általában nem érdekel a problémák és fejtörők megoldása pusztán a megoldás kedvéért. 

58. A barátaim azt mondanák, hogy nehezen lehet engem megrémíteni. 

59. Általánosságban úgy vélem, hogy az állatok a lakásban több bajt okoznak, mint örömöt. 

60. Az emberek, akik jól ismernek, azt mondanák rólam, hogy szinte sosem vagyok dühös. 

61. Nem különösebben élvezem a viccelődést és az aranyköpésekkel való dobálózást. 

62. Nem különösebben szomorít el, ha a barátaim vagy a családtagjaim közül valaki 

helyteleníti a viselkedésemet. 

63. Az életcélom és az önmagamba vetett hitem nem a spirituális meggyőződésemből 

származik. 

64. Sohasem játszottam beteget azért, hogy kiszálljak valahonnan. 

65. Gyakran a kíváncsiságom hajt, hogy megtegyek dolgokat. 

66. Gyakran aggódom a jövő miatt. 

67. Sajnálom a hajléktalanokat. 

68. Hajlamos vagyok ingerültté válni, ha valaki megpróbál megakadályozni abban, amit tenni 

akarok. 

69. Nagyon bohókás vagyok. 

70. Gyakran hajlamos vagyok arra gondolni, hogy elveszítem a szeretteimet. 

71. Az érzés, hogy kapcsolatban állok az emberiség minden tagjával arra ösztönöz, hogy több 

etikus döntést hozzak. 

72. Amikor játszom, nem bánom, ha veszítek. 

73. Ritkán érzem szükségét annak, hogy kimozduljak és felfedezzek dolgokat. 

74. Nagyon kevés olyan dolog van, ami nyugtalanít. 

75. Nem szeretem azt érezni, hogy más embereknek szükségük van rám. 

76. Ritkán vagyok annyira mérges, hogy meg akarnék ütni valakit.  



   
 

 4  
 

77. Általában nem látom a humort azokban a dolgokban, amiket mások viccesnek tartanak. 

78. Ritkán érzem úgy, hogy sírni fogok. 

79. Az önmagam számára kitűzött célokat nem befolyásolja a spiritualitás. 

80. Volt olyan idő az életemben, amikor féltem a sötétségtől. 

81. Akármikor, ha új helyen vagyok, szeretem felfedezni a területet, hogy jobban érezzem 

magam a környezetemben. 

82. Gyakran aggódom azon, hogy vajon a helyes döntést hozom-e meg. 

83. Olyan ember vagyok, aki szereti megérinteni és megölelni az embereket. 

84. Amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt én elképzelem, néha úgy érzem, hogy kedvem 

lenne megütni vagy megrúgni valamit. 

85. Mindenféle játékot kedvelek, még azokat is, amik testi kontaktussal járnak. 

86. Gyakran lehangol, ha nem tudok a barátaimmal lenni. 

87. Spirituális inspiráció segít abban, hogy átlépjem önmagam határait. 

88. Nem vagyok elégedett, ha nem teljesítek jobban a társaimnál. 

89. Nem az a fajta ember vagyok, aki szereti feltárni és megvizsgálni a problémákat. 

90. Ritkán aggódom a jövőm miatt. 

91. Nem különösebben akarom, hogy az emberek érzelmileg közel kerüljenek hozzám. 

92. Szinte soha nem leszek valakire annyira mérges, hogy úgy érezzem, kiabálnom kell vele. 

93. Nem sűrűn kérek meg másokat, hogy jöjjenek velem szórakozni. 

94. Ritkán gondolok azokra az emberekre és kapcsolataimra, akiket és amiket már elveszítettem. 

95. Minden élővel való kapcsolódás érzése nem befolyásolja a döntéseimet. 

96. Sohasem hazudtam másoknak szánt szándékkal. 

97. Gyakran érzem úgy, hogy nem létezik számomra lehetetlen. 

98. Gyakran vagyok ideges, és nehézséget okoz számomra az ellazulás. 

99. Olyan ember vagyok, aki mélyen át tudja érezni mások fájdalmát. 

100. Néha az emberek apró furcsaságai az idegeimre mennek. 

101. Számomra az élet a mókára való lehetőségek tárháza. 

102. Az a fajta ember vagyok, aki erősen átéli a saját veszteségeiből fakadó fájdalmat. 

103. Amikor egy projekten dolgozom, szeretem én irányítani a többieket. 

104. A legsötétebb félelmeim közé tartozik, hogy megszégyenülök vagy bolondot csinálok magamból. 

105. Nem vagyok egy túlságosan kíváncsi ember. 

106. Soha nem okoz álmatlan éjszakákat a dolgok feletti aggódás. 

107. Nem vagyok különösebben gyengéd ember. 
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108. Ha valaki bosszant, ritkán érzek késztetést arra, hogy csúnyán válaszoljak. 

109. Nem igazán élvezetes számomra másokkal játszani. 

110. Nem zaklatna fel, ha távol tölteném az ünnepeket a családomtól és a barátaimtól. 

111. Nem fontos számomra arra törekedni, hogy jobb legyek a társaimnál. 

112. A szégyentől való félelem gyakran megakadályoz abban, hogy beszéljek másokkal, vagy 

megtegyek dolgokat. 
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Útmutató a skálák kiszámolásához 

Fordított tételek: 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,  

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 

 

 

 

KERESÉS/KÍVÁNCSISÁG: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97, 105. 

FÉLELEM: 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90, 98, 106. 

HARAG/DÜH: 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68, 76, 84, 92, 100, 108. 

JÁTÉKOSSÁG: 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93, 101, 109. 

SZOMORÚSÁG: 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86, 94, 102, 110. 

GONDOSKODÁS: 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107. 

Spiritualitás: 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 95. 

    


