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DERMATOGLYPHICS 

A.   LỊCH SỬ NGÀNH 

 Trung Quốc Cổ đại: Các thương nhân sử dụng dấu ấn của ngón tay cái trong việc 

giao dịch. 

 Năm 1684: Tiến sĩ Nehemiah Grew (1641-1712) giới thiệu Finger Prints, Palms and 

Soles đến Hội Hoàng gia. 

 Năm 1685:Tiến sĩ Bidloo công bố tấm bản đồ giải phẫu, minh họa các chỉ số của con 

người có liên quan đến thái độ sống. 

 Năm 1686: Tiến sĩ Marcello Malpighi (1628-1694) đưa ra luận thuyết về các loại vân 

tay: xoắn, móc, vòm trong dấu vân tay. 

 Năm 1788: J.C.Mayer là người đầu tiên đưa ra thuyết cơ bản về phân tích vân tay và 

giả thuyết rằng dấu vân tay là duy nhất. 

 Năm 1823: Tiến sĩ Jan Purkinje phân loại những chủng trên các vân tay thành 9 loại: 

arch, tented arch, ulnar loop, radial loop, peacock’s eye/compound, spiral whorl, elliptical 

whorl, circular whorl, và double loop/composite. 

 Năm 1823: Johannes Evangelista Purkinji tìm thấy các mô hình và hình dạng của 

ngón tay bắt đầu hình thành ở khoảng tuần thứ 13 của thai nhi trong bụng mẹ. 

 Năm 1832: Tiến sĩ Charles Bell (1774-1842) là một trong những bác sĩ đầu tiên kết 

hợp khoa học nghiên cứu giải phẫu thần kinh với thực hành lâm sàng. Ông đã xuất bản 

cuốn “The Hand: Its Mechanism and Vital Endowments as Evincing Design“. 

 Năm 1893: Francis Galton (cháu của Charles Darwin) là người đầu tiên phát hiện vai 

trò của vân tay trong lĩnh vực di truyền và sự khác biệt vân tay ở những chủng tộc khác 

nhau. Ông đã đơn giản hoá việc phân loại vân tay và chia vân tay thành 3 loại lớn: Vân 

sóng (không có tam giác điểm), vân móc (có 1 tam giác điểm), vân xoáy (có 2 tam giác 

điểm) (1892) Francis Galton (cháu của Charles Darwin) là người đầu tiên phát hiện vai 

trò của vân tay trong lĩnh vực di truyền và sự khác biệt vân tay ở những chủng tộc khác 

nhau. 
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 Năm 1897: Harris Hawthorne Wilder là người Mỹ đầu tiên học về Dermatoglyphics. 

Ông đã phát minh ra chỉ số Main Line, nghiên cứu thenar hypothenar eminence, khu II, 

III, IV. 

 Năm 1926: Tiến sĩ Harold Cummins được xem là cha đẻ của ngành nghiên cứu khoa 

học dấu vân tay đưa ra lý luận chỉ số cường độ vân tay PI (Pattern Intensity).Giá trị RC, 

số lượng tam giác điểm, hình dạng vân tay, vị trí hình dạng vân tay ở những ngón tay 

khác nhau có liên quan đến tiềm năng và trí tuệ của con người.Ông nghiên cứu ra rằng 

dấu vân tay được hình thành đồng thời với sự hoàn thiện các cấu trúc của não bộ. Dấu 

vân tay được khởi tạo ở thai nhi vào giai đọan từ 13 đến 19 tuần tuổi. Vào giai đọan trước 

đó, thai nhi không có dấu vân tay đồng thời não bộ cũng chỉ trong giai đoạn hình thành. 

Khi thai nhi được 19 tuần tuổi cũng là lúc các vùng chính của não hình thành bao gồm cả 

vỏ đại não. 

 Năm 1944: Tiến sĩ tâm lý phân tích Julius Spier Chirologist xuất bản cuốn sách “Bàn 

tay của trẻ em”. Ông đã khám phá một sốđiểm đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực phát 

triển tâm sinh lý, chẩn đoán sự mất cân bằng và các vấn đề trong khu vực này từ các mô 

hình của bàn tay. 

 Năm 1957: Tiến sĩ Walker sử dụng các cấu hình da trong chẩn đoán Hội chứng 

Down. 

 Năm 1968: Sarah Holt nghiên cứu mô hình các vân tay của cả hai bàn tay và lòng 

bàn tay ở các dân tộc khác nhau cả về đặc tính bẩm sinh và sự tác động của môi trường. 

 Năm 1969: John J. Mulvihill, MD và David W. Smith, MD xuất bảncuốn “Thiên tài 

qua vân tay”, cung cấp phiên bản mới nhất về sựhình thành của vân tay. 

 Năm 1970: Liên Xô sử dụng Sinh trắc vân tay trong việc lựa chọn thí sinh cho thế 

vận hội Olympic. 

 Năm 1976: Schaumann nghiên cứu các chỉ số trên vân tay của những người bệnh tim 

bẩm sinh, ung thư, bệnh bạch cầu, bệnh tâm thần phân liệt… nghiên cứu được hướng vào 

nghiên cứu di truyền và chẩn đoán của các khuyết tật nhiễm sắc thể. 

 Năm 1980: Trung Quốc thực hiện công trình nghiên cứu tiềm năng con người, trí 

thông minh và tài năng trong vân tay và gen của con người. 
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 Năm 1985: Tiến sĩ Chen Yi Mou – Đại học Havard nghiên cứu Sinh trắc vân tay dựa 

trên Thuyết Đa Thông Minh của Tiến sĩ Howard Gardner. Đây là lần đầu tiên áp dụng 

Sinh trắc dấu vân tay trong lĩnh vực giáo dục và chức năng của não liên quan đến dấu vân 

tay. 

 Năm 2000: Tiến sĩ Stowens – Giám đốc Bệnh viện St Luke ở New York tuyên bố có 

thể chẩn đoán tâm thần phân liệt và bệnh bạch cầu với độ chính xác hơn 90%. Tại Đức, 

Tiến sĩ Alexander Rodewald tuyên bố có thể xác định khuyết tật bẩm sinh tương đương 

với độ chính xác 90%. 

 Năm 2004: Trung tâm IBMBS (Trung tâm Sinh trắc học Xã hội và Hành vi ứng xử 

quốc tế) đã xuất bản hơn 7000 luận án về Sinh trắc vân tay. Ngày nay, Mỹ, Nhật Bản, 

Trung Quốc, Đài Loan áp dụng Sinh trắc vân tay đến các lĩnh vực giáo dục, hy vọng sẽ 

cải thiện chất lượng giảng dạy và nâng cao hiệu quả học tập bằng cách xác định các 

phong cách học tập khác nhau.Các nhà nghiên cứu khẳng định độ chính xác của Sinh trắc 

vân tay rất cao, đó là khả năng dự báo từ các tính năng của tay… 

 Ngày nay, Hoa Kỳ, Nhật, Trung Quốc  và Đài Loan đã dụng sinh trắc vân tay trong 

lĩnh vực giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả học tâp bằng việc áp 

dụng nhiều phương pháp học khác nhau. 

 Trong y học, dựa trên những dấu vân tay đặc trưng, người ta phát hiện ra những bệnh 

do sai lệch gen như hội chứng Down, hội chứng 3 nhiễm sắc thể 18, ba nhiễm sắc thể 13, 

sai lệch nhiễm sắc thể giới tính XXX, XXY,… 
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B.    SỰ VẬN HÀNH CỦA NÃO BỘ QUA VÂN TAY 

 Mỗi ngón tay đều liên quan đến một thùy trên não bộ của chúng ta. 

 Ngón cái – Thùy trước trán (chức năng nhận thức, hành vi, tính cách) 

 Ngón trỏ - Thùy trán (chức năng tư duy, suy nghĩ, ý tưởng, tưởng tượng) 

 Ngón giữa – Thùy đỉnh (chức năng vận động, xúc giác) 

 Ngón áp út – Thùy thái dương (chức năng cảm thụ âm thanh, thính giác, ngôn 

ngữ) 

 Ngón út – Thùy chẩm (chức năng quan sát hình ảnh, xử lý thị giác) 

 

 Tay trái – Não phải Tay phải – Não trái 

Ngón cái (L1) Khả năng lãnh đạo, thiết lập 

mục tiêu, tương tác, xây dựng phát 

triển mối quan hệ. 

(R1) Khả năng quản lý hành vi, 

lập kế hoạch, điều phối, sắp xếp, 

kiểm soát thực hiện. Tự nhận 

thức và kỷ luật. 

Ngón trỏ (L2) Khả năng tưởng tượng, thiết 

kế, ý tưởng. Sự tự tin và thể hiện 

bản thân. 

(R2) Khả năng logic, hợp lý, khả 

năng phân tích, tính toán, khả 

năng biện luận chặt chẽ. 

Ngón giữa (L3) Khả năng vận động thô, kiểm 

soát chuyển động cơ thể, sự phối 

hợp nhịp nhàng trong chuyển động. 

Sự hang hái, xông xáo, kiên trì. 

(R3) Khả năng vận động tinh, 

kiểm soát vận hành các cơ nhỏ, 

sự sắp xếp ngôn ngữ, cấu trúc 

câu. 

Ngón áp út (L4) Khả năng thính giác, hấp thu 

âm thanh, tiếng ồn, xúc cảm. Cảm 

nhận âm nhạc, giai điệu. Phân biệt 

sắc thái, âm vực. 

(R4) Khả năng nghe và thấu 

hiểu ngôn ngữ, ghi nhớ thông tin 

qua thính giác,… 



 THẠC SĨ : HENRY PHUOC – NGƯỜI CHIA SẺ 

 

Thấu hiểu tính cách – Mở lối thành công  5 

 

Ngón út (L5) Khả năng thẩm mỹ, mỹ thuật, 

nắm bắt hình ảnh, màu sắc, 3D,…. 

(R5) Khả năng thi giác, quan sát 

sự vật, sự việc, đọc sách, ghi 

nhớ bằng mắt, 2D,… 

 

 

 

C. NHẬN DIỆN CHỦNG NÂNG CAO 

I. CÁC CHỦNG CƠ BẢN 

1. Chủng WT (Target Whorl) – WS (Spiral Whorl) 

1 tâm và 2 giao điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Độc lập, nhanh chóng, chủ động. Tính tự quản cao, suy nghĩ quyết đoán, mạnh 

mẽ. 

• Định hướng mục tiêu rõ ràng, tập trung, kiên trì và quyết liệt với mục tiêu đã đề ra.  

• Tự thúc đẩy, chủ động hoàn thiện bản thân. Đề cao tác phong chuyên nghiệp, rất 

quan tâm đến hình ảnh cá nhân. 

• Cạnh tranh mạnh mẽ, nỗ lực để chiến thắng và thành công. Khuynh hướng phân 

tích và tự nghiên cứu. 

• Thích thể hiện (đôi lúc cho mình là trung tâm), có xu hướng chỉ huy, đôi khi áp đặt 

và lấn át người khác. 

• Thẳng thắn, nóng tính, đôi khi không kiểm soát được cảm xúc. 
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• Chủ quan, cái tôi cao, chủ nghĩa cá nhân, rất khó bị thuyết phục và ảnh hưởng 

(Trừ khi đó là người mình nể trọng, có kiến thức chuyên sâu hoặc có chứng thực rõ 

rang, cụ thể). 

• Mọi người có thể cảm thấy áp lực khi làm việc cùng vì cực kì tập trung và nghiêm 

túc.  

• Tính kỉ luật và đòi hỏi ở bản thân cao, không chấp nhận thất bại. 

• Ws dễ chia sẻ và dễ thổ lộ hơn Wt. 

• Wt hiếm hơn Ws. 

 

 

 

2. Chủng WE (Whorl Elongated) 

1 tâm dài và 2 giao điểm 

 

• Định hướng và tập trung mục tiêu, giỏi trong việc thiết lập mục tiêu cũng như lập 

kế hoạch chi tiết. 

• Tiêu chuẩn cao, phân tích tỉ mỉ, quan tâm tới chất lượng, sự chính xác và hoàn 

hảo. Tính kỷ luật và đòi hỏi ở bản thân cao.  

• Nỗ lực để chiến thắng và thàng công, không chấp nhận thất bại. 

• Làm việc có hệ thống, luôn tự đặt ra và duy trì hệ thống. Đề cao tác phong chuyên 

nghiệp, rất quan tâm đến hình ảnh cá nhân.  

• Chủ quan, cái tôi cao, chủ nghĩa cá nhân, rất khó bị thuyết phục và ảnh hưởng (trừ 

khi đó là người mình nể trọng, có kiến thức chuyên sâu hoặc có chứng thực cụ thể). 



 THẠC SĨ : HENRY PHUOC – NGƯỜI CHIA SẺ 

 

Thấu hiểu tính cách – Mở lối thành công  7 

 

• Thích chỉ đạo, quyết đoán, đôi khi cho mình là trung tâm, dẫn đến áp đặt người 

khác; ý chí mạnh mẽ, quyết tâm cao. 

• Dễ dàng bị vướng giữa khía cạnh logic/lý trí và cảm xúc, có xu hướng lo lắng thái 

quá, nghĩ đến những rủi ro tiêu cực. Hay hồi hộp, thay đổi tâm trạng đột ngột.  

• Thẳng thắn, nóng tính, đôi khi không kiểm soát được cảm xúc. 

 

 

 

 

 

 

3. Chủng WD (Whorl Double Loop) 

2 tâm và 2 giao điểm – 2 dòng nước 

 

• Có thể tương tác và đa dạng đối tượng, thuận lợi trong các lĩnh vực giao tiếp và 

quan hệ công chúng. 

• Thích ứng cao với môi trường , hội nhập nhanh. Có thể thích nghi và chấp nhận 

những điều mới mẻ, những ý tưởng và khái niệm mới dễ dàng. 

• Suy nghĩ theo nhiều chiều hướng, đa góc nhìn. Luôn có “phương án B”, thực hiện 

nhiều phương pháp khác nhau để đạt được mục tiêu. 

• Tò mò, hứng thú nhiều lĩnh vực, thích điều mới mẻ và sự đổi mới. Có xu hướng 

theo đuổi nhiều mục tiêu, khó khăn trong việc kiểm soát quá trình thực hiện. 
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• Thiên hướng suy nghĩ quá nhiều dẫn đến sự mất tập trung và thay đổi mục tiêu hay 

định hướng. 

• Dễ bị người khác ảnh hưởng và làm lung lay. Hay do dự, lưỡng lự khi suy nghĩ ở 

nhiều khía cạnh khác nhau. 

• Linh hoạt, có nhiếu cách ứng xử khác nhau, thay đổi nguyên tắc và lập trường tùy 

thuộc vào tình thế.  

• Có khả năng mở rộng và liên kết thông tin, khéo léo hài hòa giữa nguồn lực và thông 

tin. 

• Nóng tính nhưng có thể kiểm soát được.  

• Đề cao tinh thần hợp tác đội nhóm, thích hỏi và chia sẻ quan điểm với mọi người 

xung quanh.  

• Luôn muốn được khen ngợi và tôn trọng. 

 

4. Chủng WI (Whorl Imploding) 

2 tâm và 2 giao điểm – tâm bóp dài 

 

• Có thể tương tác và đa dạng đối tượng, thuận lợi trong các lĩnh vực giao tiếp và 

quan hệ công chúng. 

• Thích ứng, hội nhập nhanh với môi trường. Tìm kiếm cơ hội, thách thức nhưng 

chưa hết mình, do luôn có mâu thuẫn nội tại. 
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• Suy nghĩ theo nhiều chiều hướng, đa góc nhìn. Luôn có “phương án B”, thực hiện 

nhiều phương pháp khác nhau để đạt được mục tiêu. 

• Tò mò, hứng thú nhiều lĩnh vực, thích điều mới mẻ và thử thách, theo đuổi 

nhiều mục tiêu, nhưng vẫn có nhiều cân nhắc.  

• Tiêu chuẩn cao, phân tích tỉ mỉ, hay đặt ra những câu hỏi, quan tâm đến chất lượng 

và sự hoàn hảo.  

• Thiên hướng suy nghĩ quá nhiều dẫn đến sự mất trung, dễ bị nản lòng khi mục 

tiêu không như mong muốn. 

• Hay do dự, lưỡng lự khi suy nghĩ ở nhiều khía cạnh khác nhau. Đưa ra những cách 

tiếp cận bảo thủ, khả năng kiểm soát chi tiết.  

• Đề cao tinh thần hợp tác đội nhóm, thích hỏi và chia sẻ quan điểm với mọi người 

xung quanh.  

• Nóng tính nhưng có thể kiểm soát được. Tinh thần trách nhiệm cao. 

 

 

 

5. Chủng WP (Peacock Eye) – 2% 

1 tâm và 2 giao điểm – 1 giao điểm gần cách tâm ≤ 5 đường vân, 1 giao điểm xa 

 

• Hoa tay. 

• Cầu toàn, tiêu chuẩn cao, để ý đến từng chi tiết. 
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• Sắc sảo trong nhận thức, khéo léo trong giao tiếp, có khả năng xoay chuyển tình 

thế. Là một nhà lãnh đạo độc đáo, lôi cuốn. 

• Có khả năng thuyết phục người khác bằng niềm tin và quan điểm của mình. 

• Có năng lực dự đoán, tạo ra hay khám phá ra thị trường mới. 

• Có khả năng tốt trong việc nhận diện hoặc tạo ra sự khác biệt, hình thành ý tưởng 

mới. 

• Tự tin, lạc quan, chủ động và quyết liệt. 

• Cạnh tranh mạnh mẽ, nỗ lực để chiến thắng và thành công. Vận dụng nhiều cách 

khác nhau để đạt mục tiêu. 

• Quan tâm đến mọi người xung quanh, không bướng bỉnh. 

• Nhạy cảm , tinh tế với cái đẹp. Thiên hướng nghệ thuật và ý thức về thẩm mỹ tốt. 

• Đề cao tác phong chuyên nghiệp, để ý xây dựng hình tượng cá nhân và hoàn thiện 

bản thân. 

• Kiêu hãnh, tự hào về bản thân. Quyến rũ, thu hút người đối diện 

 

 

6. Chủng UL (Ulnar Loop) – 55% 

1 tâm 1 giao điểm – tâm đổ về ngón út 

                     Tay phải                                                                Tay trái 
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• Hòa đồng, cởi mở, thân thiện nhưng ít chủ động tạo mối quan hệ. Nhạy cảm 

trong giao tiếp, thích quan sát. 

• Không thích xung đột mâu thuẫn, đề cao tinh thần đồng đội, yêu thích hoạt động 

đội nhóm.  

• Là thành viên tốt trong đội nhóm, người chấp hành tốt, khả năng chịu đựng cao. 

• Thích nghi tốt, dễ hòa nhập với từng môi trường. Có tư duy linh hoạt và khả năng 

tương thích cao. 

• Nhiệt tình, chân thành và dễ cảm thông cho vấn đề của người khác. Rất coi trọng 

các mối quan hệ. 

• Biết lắng nghe và chấp nhận ý kiến của người khác. 

• Cư xử theo cách mọi người mong đợi, bằng cách nào đó chiều ý những người khác. 

• Chu đáo, biết quan tâm mọi người, sống tình cảm, thích tự do. 

• Không giỏi sáng tạo, tuy nhiên học hỏi rất nhanh từ môi trường và xã hội, dễ 

bắt chước và mô phỏng tốt. 

• Kỷ luật tự giác bản thân thấp. 

• Nai đáng mến, hiền hòa 

 

7. Chủng Rl (Radial Loop) – 5%  

1 tâm và 1 giao điểm – tâm đổ về ngón cái 

                  Tay phải       Tay trái 

 

 

 

 

 

 

 

• Là một trong những chủng mạnh, là chủng rất thông minh. Vẫn có tính cách của 

Loop nói chung. 

• Hòa đồng, thân thiện nhưng ít khi chủ động tạo mối quan hệ. Giao tiếp theo 

phong cách cởi mở. 
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• Nhạy cảm trong giao tiếp, quan sát rất sắc bén. 

• “Suy nghĩ ngoài chiếc hộp”. Có tư duy độc đáo, khác biệt và phá cách, đôi khi bị 

cho là lập dị. 

• Theo đuổi sự độc đáo và khác biệt. Khát khao tự do, mong muốn phá vỡ truyền 

thống. 

• Tư tưởng chống đối, không bao giờ thỏa hiệp với những gì mà họ không mong 

đợi. 

• Học hỏi rất nhanh từ môi trường và xã hội, dễ nắm bắt và mô phỏng tốt. 

• Không thể chịu đựng cuộc sống gò bó, đơn giản và buồn tẻ. Thích những điều 

thử thách, mới mẻ và huyền bí. 

• Đầy sáng tạo, đưa ra giải pháp nhanh và hiệu quả tại thời điểm khủng hoảng. 

• Tư duy ngược, suy nghĩ vượt giới hạn và luôn đột phá những sáng tạo mới. 

• Không quan tâm đến cách đánh giá của người khác, chỉ làm những điều họ 

muốn làm. 

• Cực kì tò mò, giỏi trong việc giải nghĩa, lý luận và có lối suy luận ngược. 

• Chu đáo, chân thành, sống tình cảm, biết quan tâm mọi người. Dễ bị kích động về 

mặt cảm xúc. 

8. Chủng AS (Simple Arch) – 4% 

0 tâm và 0 giao điểm 
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• Tiềm năng lớn, khả năng hấp thu dường như vô hạn. Nếu nỗ lực và phát triển 

đúng cách sẽ phát huy hiệu quả tối ưu. Ngược lại, hiệu quả sẽ rất thấp và lãng 

phí tiềm năng vô hạn này. Tuy nhiên khởi đầu thường chậm. 

• Thích ổn định, an toàn. Theo phong cách chậm mà chắc, bền bỉ, phấn đấu cho 

những mục tiêu cơ bản và an toàn. 

• Có xu hướng đặt nhiều câu hỏi. Khó bị thuyết phục, chỉ tin khi đã trải nghiệm, 

học từ kinh nghiệm. 

• Học tập bằng cách thực hành, lặp đi lặp lại. 

• Không thích lý luận trừu tượng, thích những thứ đơn giản, rõ ràng, thực tế. 

• Chăm chỉ, cần cù. Làm việc theo nguyên tắc, thứ tự va hệ thống. 

• Thận trọng, tỉ mỉ, có khả năng chi tiết hóa, đề cao chất lượng và sự chính xác. 

• Không thích thể hiện, giỏi trong việc giám sát. Rất trung thành và đáng tin. 

• Có xu hướng che giấu cảm xúc, tĩnh lặng, có thói quen phòng thủ. 

 

 

 

9. Chủng AT (Tented Arch) – 1% 
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1 tâm và 1 giao điểm 

AT thuần như ngọn núi lửa 

AT không thuần có dạng Loop, khoảng cách từ tâm đến detal < 5 đường vân 

 

• Tiềm năng lớn, khả năng hấp thu dường như vô hạn. Hấp thu kiến thức như một 

miếng bọt biển. 

• Theo phong cách chậm mà chắc. Thận trọng việc ra quyết định, không thích thể 

hiện, giỏi trong việc giám sát. 

• Không thích lý luận trừu tượng, thích mọi thứ đơn giản, thực tế, thẳng đến mục 

tiêu. 

• Dễ dàng từ bỏ một khi không nhận được kết quả mong đợi. 

• Không quan tâm nhiều về ý kiến người khác. Tỉ mỉ, khả năng chi tiết hóa, sắc 

bén trong đánh giá công việc. 

• Có xu hướng đặt nhiều câu hỏi. Chỉ tin khi đã trải nghiệm, học từ kinh nghiệm. 

Học tập theo phong cách đơn giản, lặp đi lặp lại thường xuyên. 

• Làm từng bước, sắp xếp mọi việc theo thứ tự, có hệ thống. Nghiêm túc, có trách 

nhiệm, chân thành. 

• Nhạy cảm, cảm xúc và bốc đồng. Tuy nhiên khó thể hiện cảm xúc ra bên ngoài 

hay thổ lộ bằng lời nói. 
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II. CÁC CHỦNG LAI  

1. CHỦNG AR (Arch Radial) 

At không tuần có tâm hướng về ngón cái (Radial) 

 

• Tiềm năng lớn, khả năng hấp thu dường như vô hạn. Hấp thu kiến thức như một 

miếng bọt biển. 

• Thận trọng việc ra quyết định, không thích thể hiện, giỏi trong việc giám sát. 

• Không thích lý luận trừu tượng, thích mọi thứ đơn giản, thực tế, thẳng đến mục 

tiêu. 

• Dễ dàng từ bỏ một khi không nhận được kết quả mong đợi 

• Tỉ mỉ, khả năng chi tiết hóa, sắc bén trong đánh giá công việc. 

• Có xu hướng đặt nhiều câu hỏi. Chỉ tin khi đã trải nghiệm, học từ kinh nghiệm. 

• Học tập theo phong cách đơn giản, lặp đi lặp lại thường xuyên. 

• Làm từng bước, sắp xếp mọi việc theo thứ tự, có hệ thống. Nghiêm túc, có trách 

nhiệm, chân thành. 

• Có tư duy độc đáo, khác biệt và phá cách, đôi khi bị cho là lập dị. 

• Tò mò, thích những điều thử thách, mới mẻ và huyền bí. 

• Có khả năng giải nghĩa, lý luận và có lối suy luận ngược. 

• Nhạy cảm, dễ bị kích động về mặt cảm xúc, tự mâu thuẫn. 
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2. Chủng Ua (Ulnar Arch) 

- Ulnar có khoảng cách tâm và giao điểm từ 5 – 8 đường vân. 

- Tính cách bẩm sinh thiên về Arch nhiều hơn Ulnar, nhưng mức độ nhẹ nhàng 

hơn. 

Tương tự cho Radial Arch (Tính cách tương đồng với Ar) 

 

 

3. Chủng WC (Whorl Composite) 

                     WD lai WE     WD lai WS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chủng lai giữa các chủng Whorl với nhau, thường Wd, Wi lai với Ws, We, 

Wp. 
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- Tính cách thiên về Ws, We nhưng vẫn có sự linh hoạt và liên kết thông tin tốt 

của Wd. 

 

4. Chủng Su 

Sharp Ulnar 

SU = Ul + Wp 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chủng lai giữa Ul và Wp. 

- Có đường vân phá tâm không thể tạo giao điểm gần. 

- Tính cách bẩm sinh thiên về Ul nhiều hơn, nhưng vẫn có một chút khéo léo, 

cầu toàn, sắc sảo, thu hút… của Wp. 

Tương tự như Sharp Radial (SR, Rp) 

5. Chủng Radial Peacock’s eye 

(Wp có tâm hướng Rl) – Tay phải 
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Tính cách của Wp đồng thời cũng thể hiện tính cách của Rl. 

 

6. Chủng Wx (Whorl Accidental) 

Kết hợp trên 2 chủng khác nhau. Giao điểm ≥ 3 

 

 

 

 

 

 

 

- Có nhiều đặc điểm tính cách và thay đổi thất thường, không thể đoán biết được. Có 

rất nhiều ý tưởng kỳ lạ và khác biệt. 

- Có xu hướng hay thay đổi và không ổn định, năng lượng phân tán khắp mọi nơi. 

- “Suy nghĩ ngoài chiếc hộp”, có tính cá nhân hóa. 

- Theo đuổi những điều độc đáo và khác biệt từ những người khác. 

- Thích những điều mới mẻ và huyền bí. 

- Ham muốn tự do, mong muốn phá vỡ những điều thuộc về truyền thống. 

- Bốc đồng, dễ kích động (về mặt cảm xúc) 

- Có tính kháng cự, không bao giờ chấp nhận những điều mà họ không mong đợi. 
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- Họ không bao giờ tự giới hạn chính bản thân mình, có những ý nghĩ mang tính đối 

kháng. 

- Không thể chấp nhận cuộc sống đơn giản và buồn tẻ, thích những thứ mới mẻ và thử 

thách, những điều đa dạng và bí ẩn. 

- Tính khí thất thường, thay đổi cảm xúc rất nhanh chóng 

 


