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Inteligentní test
osobnosti IES

Paranoidní porucha osobnosti.
PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

Hlavní rysy člověka s paranoidní osobností: podezíravost, nedůvěra,
vztahovačnost
* hodnotí 14 klíčových
lidských vlastností
* podrobné vyhodnocení
bez čekání, ihned

www.psychonet.cz

Stáhněte si
relaxaci v mp3
* relaxační metody
pomáhají proti úzkosti,
stresu, při potížích se
spánkem a jiných
problémech
www.relaxace.psychoweb.cz

Online programy
proti úzkosti a
depresi
* zbavte se svých potíží z
pohodlí svého domova
* zcela anonymní
* potřebujete jen zájem a
internet

Paranoidní porucha osobnosti se vyznačuje nedůvěřivostí – takový
člověk zažívá prakticky trvalý strach. Má pocit, že mu ostatní chtějí
nějakým způsobem ublížit. Bezdůvodně podezírá partnera z nevěry a
opakovaně jej vyslýchá a obviňuje. Má tendenci všechno vztahovat k
vlastní osobě (někdo ze skupinky lidí kousek od něho se zasměje a on to
bere jako výsměch mířený na něho; omylem do něho kdosi vrazí v
obchodě a opět je to bráno jako naschvál).
Paranoik má v centru zájmu sebe a své pocity – pocity druhých jej
nezajímají. Svá práva dovede vymáhat velmi razantně. Svou chybu
nepřizná.
Člověk s paranoidní osobností neodpouští křivdy – často je druhému
připomíná a také si je přemílá v sobě. Může dojít až ke zkreslování
vzpomínek – např. k onomu strčení v obchodě si přidá nějakou urážlivou
poznámku od toho člověka, který přitom v dané situaci nic neřekl.
Paranoidní osobnost se nevyrovná s odmítnutím. To, že na něho někdo
zrovna nemá čas, bere paranoik jako fatální odmítnutí, nezájem a
potvrzení svého špatného mínění o světě.
Bývá málo společenský a nemá smysl pro humor. Je nedůtklivý - vtipy
na vlastní osobu nesnáší, bere je osobně. Nejen vtipné, nýbrž i neutrální
poznámky si vysvětluje jako mířící proti němu.
Paranoidní osobnost se často projevuje ve formě žárlivosti,
kverulanství (stížnosti a udávání) a fanatismu.
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Test duševního
zdraví - MENFIT
* posuzuje pozitivní i
negativní vlivy na vaši
psychiku
* zjišťuje možný výskyt
nejčastějších
psychických poruch

Psychologie na internetu:
www.psychotesty.psyx.cz > online psychologické testy
www.psychoweb.cz > články z psychologie, výtahy z knih
www.psychonet.cz > inteligentní testy osobnosti
www.profi.psychonet.cz > psychologické testy pro firmy a personalistiku
www.velka.zlutasova.cz > online programy proti depresi a úzkosti
www.chytra.zlutasova.cz > kurzy základů psychologie přes internet
www.relaxace.psychoweb.cz > relaxace v mp3 ke stažení
www.psyx.cz > testy, poradna, hypnóza

www.psychonet.cz
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