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3 CHỦNG VÂN TAY CHÍNH 

 

- NÚI (ARCH) - Vân sóng (không có tam giác điểm) 

- NƯỚC (LOOP) - Vân móc (có 1 tam giác điểm) 

- ĐẠI BÀNG (WHORL) - Vân xoáy (có 2 tam giác điểm) 

 

   

Whorl (30%) 

(Vân Xoáy) 

Loop (65%) 

(Vân Móc) 

Arch (5%) 

(Vân Sóng) 
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1. LOOP 

(Loại vân móc hiển thị 1 tâm & 1 giao điểm) 

- Tính cách của bạn được ví như là Nước : Uyển Chuyển như Nước - 

 

     Chủng vân tay Loop: Bao gồm 3 mẫu vân tay : Nước Xuôi – UL, Nước Ngang – 

UL ngang , Nước Ngược – RL 

 
ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA LOOP: 

- Linh hoạt và thích nghi như nước, rất thích đám đông và cộng đồng.  

- Khả năng bắt chước vượt trội (cần phải có hình mẫu), học nhanh trong môi 

trường và trong xã hội, qua trải nghiệm thành công, thất bại của cuộc sống.  

- Sẵn sàng hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống.  

- Thân thiện, cởi mở 

- Mở cửa cho những ý tưởng mới 

- Bạn bộc lộ hoặc thể hiện bản thân theo tâm trạng của mình 

- Nói chuyện cởi mở, trong công việc thì dễ thương lượng, cả tin (dễ thuyết 

phục) 

- Thích được khen, thích được động viên, không thích xung đột, mâu thuẫn; 

buồn khi bị chê bai, so sánh với người khác (chán luôn, chẳng muốn làm nữa). 

- Thích được chia sẻ, tâm sự cũng như lắng nghe người khác, dễ mủi lòng, đồng 

cảm 

- Thích hoạt động cộng đồng, giao tiếp, từ thiện… 

- Khác với chủng đại bàng, người chủng nước tính quyết đoán không cao.  

- Kết nối đám đông, cộng đồng tốt.  
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CHỦNG UL (Ulnar Loop) – xoay hướng về ngón út 

 

- Là người của xã hội, cộng đồng. Là 

một chủng khá phổ biến. Người 

mang chủng nay khá hiền và lành 

tính, dễ bị người khác chèn ép.  

- Lãng mạn, thích sự tự do. 

- Khả năng giao tiếp khá tốt. Họ dễ 

gần với mọi người nhưng không bao 

giờ là người chủ động tạo mối quan 

hệ.  

- Biết lắng nghe và chấp nhận ý kiến của người khác. Là một người dễ bị người 

khác ảnh hưởng.  

- Mềm mại, nhẹ nhàng và cởi mở. Họ mang một trái tim yếu đuối và ý chí của họ 

không cao. 

- Hướng tới sự hòa hợp và hòa bình. Không thích sự mâu thuẫn, gay gắt, rất cần 

sự khích lệ và những lời khen ngợi. 

- Họ làm việc theo cảm tính và dễ thay đổi mục tiêu của mình 

- Người mà ngón tay hầu hết đều Loops: dễ gần gũi. Sống sót trong những tính 

huống khó khăn. Mặc dù họ yếu ớt, nhưng họ sẽ phản đối, phản kháng chống 

lại kịch liệt nếu dồn họ vào chân tường, đường cùng. 

     

 * Nếu là nước ngang (UL ngang) thì sẽ cá tính hơn UL, nếu ngón cái cứng và 

bàn tay cứng thì đó là người rất cá tính và có tham vọng muốn đạt được nhiều thứ. 

Còn ngón cái linh hoạt, bàn tay mềm thì cá tính, tham vọng giảm dần.  
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CHỦNG RL (Radial Loop) – xoay hướng về ngón cái 

 

- Là một trong những chủng mạnh mẽ và 

thông minh. Bắt chước nhanh nhất, linh 

hoạt, rất cá tính. 

- Theo đuổi sự độc lập hay khác biệt từ 

những ngươi khác. Dám nghĩ dám làm 

những điều mới lạ đôi khi bị cho là lập 

dị.  

- Là một người có khả năng tập trung khá cao. Khả năng hấp thu khá nhanh và 

rất sáng tạo. 

- Tư tưởng sáng tạo. Rất hay đặt những câu hỏi độc đáo khiến người khác không 

thể trả lời được. (lập luận ngôn từ tốt – thường gây sốc bằng ngôn từ) 

- Bạn là người có óc phán đoán khá tốt nếu Radial Loop nằm ở ngón cái hoặc 

ngón trỏ. 

- Thường suy nghĩ với tư duy vượt giới hạn khi mọi việc trở nên phức tạp. 

- Có khả năng giải quyết tình huống khi nước đã đến chân. 

- Thường không được sự hưởng ứng của mọi người xung quanh và dễ bị cô lập. 

- Mong muốn tự do, không thích bị ràng buộc trong khuôn khổ truyền thống.  

- Có tính hài hước 

- Thích những điều huyền bí 
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2. WHORL 

- Tính cách của Whorl được ví như Đại bàng: Mạnh mẽ như đại bàng -  

 

       Chủng vân tay WHORL : (Bao gồm 9 mẫu vân tay) – 1 tâm và 2 giao điểm. 

Riêng WC, WD: 2 tâm. 

 

ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA WHORL: 

- Tinh thần chiến đấu của bạn cao.  

- Một khi bạn đã định hướng mục tiêu, bạn hăng say tiến về mục tiêu và theo 

đuổi sự thách thức và những nhiệm vụ khó khăn.  

- Bạn thích người khác lắng nghe và tuân thủ sự sắp xếp của bạn. Không thích bị 

chỉ ra điểm sai. 

- Bạn biết cách để đạt được mục tiêu, chủ động trong công việc  

- Mạnh mẽ – Chủ Động – Quyết tâm cao. 

- Là biểu tượng của sự nhận thức. 

- Là người định hướng mục tiêu. 

- Năng động, tính mục tiêu và làm việc chăm chỉ với một sự kiên trì và ý chí 

mạnh mẽ. 
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CHỦNG WT – WS  

Dạng vân có hình tròn đồng tâm (WT – Whorl Target) hoặc xoắn ốc (WS – Whorl Spiral) 

WT 

 

- Sống bằng lý tri hơn tình cảm, khá mạnh mẽ. Tính 

tình nóng nảy. Tự cô lập bản thân mình, SỐNG 

KHÉP KÍN VÀ NỘI TÂM, khó thổ lộ cảm xúc, ít 

chia sẻ khi thất bại. 

- Là môt chủng tự lập, định hướng rõ mục tiêu để 

hành động, đòi hỏi ở bản thân cao, nghiêm túc. Kiên 

định với mục tiêu và không dễ dàng từ bỏ.  

- Luôn hành động nhanh chóng và chính xác, không kiên nhẫn chờ đợi cách làm 

việc cách làm việc chậm chạp của người khác.  

- Tự lập, ý chí mạnh mẽ, luôn có tinh thần chiên đấu, xung trận, không nản lòng 

trước các trận chiến, tự động viên. 

- Chủ quan, đề cao chủ nghĩa cá nhân, khá bảo thủ và không dễ dàng chấp nhận 

y kiến của người khác. Khó có thể bị thuyết phục, cứng đầu và đa nghi, không 

dễ dàng bị ảnh hưởng. Có tính bảo thủ. Làm việc với CÁI TÔI và TỰ TRỌNG 

CAO, có chính kiến, quan điểm rõ ràng. Chỉ sẵn sàng hành động khi chấp nhận 

lí do. 

- Luôn để ý hoàn thiện bản thân trở nên chuyên nghiệp. Họ luôn có suy nghĩ tích 

cực. Đôi với họ, không có gì là không thể.  

- Tham vọng lớn, quyết tâm cao, thích cảm giác chiến thắng. Quan điểm kinh 

doanh, cuộc sống thích Win – Win và thực dụng, thực tế.  

- Dễ làm tổn thương tới người khác vì luôn hành động theo mục tiêu của họ, hơi 

ích kỉ, khó chấp nhận sự thất bại của bản thân. Thích người khác làm theo ý 

mình.  

     *  Lưu ý: Nếu có ngón trỏ phải là WT thì rất ngoan cố, hỏi đến cùng cho tới khi 

nhận được câu trả lời thỏa đáng thì thôi. Thuyết phục nhẹ nhàng hiệu quả hơn ép 

buộc.  
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WS 

 

- Sống bằng lý tri hơn tình cảm, khá mạnh mẽ. Tính 

tình khá nóng nảy. Tự cô lập bản thân mình, sống 

khép kín và nội tâm, nhưng vẫn có thể thổ lộ tâm sự. 

- Kiên định với mục tiêu và không dễ dàng từ bỏ. RẤT 

KIÊN TRÌ.  

- Luôn hành động nhanh chóng và chính xác, không kiên nhẫn chờ đợi cách làm 

việc chậm chạp của người khác.  

- Tự lập, ý chí mạnh mẽ, có tinh thần chiến đấu, xung trận, không nản lòng trước 

các trận chiến, tự động viên. 

- Chủ quan, đề cao chủ nghĩa cá nhân, khá bảo thủ và không dễ dàng chấp nhận 

ý kiến của người khác. Khó có thể bị thuyết phục, không dễ dàng bị ảnh hưởng. 

Có tính bảo thủ.  

- Khả năng kiếm soát mục tiêu và cảm xúc tốt hơn WT.  

- Sẵn sàng dịch chuyển mục tiêu từ từ khi cảm thấy không an toàn, hiệu quả. 

- Luôn để ý hoàn thiện bản thân trở nên chuyên nghiệp. Họ luôn có suy nghĩ tích 

cực. Đôi với họ, không có gì là không thể.  

- Hướng ngoại, khám phá thế giới bên ngoài, tìm kiếm sự tự do.  

- Dễ làm tổn thương tơi người khac vì luôn hành động theo mục tiêu của họ, hơi 

ích kỉ, khó chấp nhận sự thất bại của bản thân. 

- Chỉ đặt câu hỏi khi quan tâm hay tò mò. 
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CHỦNG WE 

 

 

Gần giống như WT, WS nhưng không phải 

dạng tròn mà dạng bầu dục. 

 

 

Tính cách được ví như Lửa và Khí: 

- Đã nóng tính thì rất nóng tính 

- Đã hết mình thì sẽ hết mình luôn 

- Có khả năng truyền lửa, truyền cảm xúc 

- Bị tình cảm, cảm xúc chi phối (đôi khi vì tình cảm mà thay đổi quyết định) 

- Hay để ý xem người khác nghĩ gì về mình. Là người nhạy cảm và dễ đồng cảm 

với người khác. 

- Là người lương thiện, không làm hại được ai (nếu làm hại ai thì lương tâm sẽ 

rất cắn rứt và cảm thấy tội lỗi) 

- Trong tình cảm, tình yêu thì khó quên, nhớ dai, bị ám ảnh bởi những tình cảm 

trong quá khứ.  

- Là những người chỉnh chu cầu toàn trong công việc, thích người khác làm theo 

ý mình. Hay lo sợ phập phồng kết quả xấu trong công việc. Xu hướng hay lo 

lắng, có cảm giác bồn chồn. 

- Cần rèn luyện tính kiên trì sẽ có cơ hội thành công cao.  

- Khả năng dự đoán (lập kế hoạch) cho những tầm nhìn xa, có khả năng tổng 

hợp, phân tích,dự đoán. (Tổng hợp các suy nghĩ, dự đoán và lường trước kết 

quả hoàn thành) 

- Tính kiên trì không cao.  
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CHỦNG WC – WD – WI  

   

Vân có dạng như hình thái cực 

- WI là chủng hay quên, có tinh thần trách nhiệm rất cao đối với công việc và gia 

đình. WC & WD là những người cộng tác tuyệt vời.  

- Đa mục tiêu, có sự đa dạng trong kế hoạch, có thể cùng đồng thời thực hiện và 

làm nhiều việc khác nhau cùng một lúc. Tuy nhiên WC sẽ không thích việc lập 

kế hoạch, họ làm việc theo suy nghĩ của họ và có năng khiếu giải quyết những 

tình huống khi nước đến chân.  

- Tính “Lưỡng Cực”: Bạn có khả năng nhìn thấy cả 2 mặt của một vấn đề, dễ bị 

dày vò ở tiêu chuẩn kép. 

- Sống tình cảm. Thích sự tự do. WC đặc biệt thích nói và chia sẻ với người khác 

(nhất là những đề tài bạn quan tâm), cũng đòi hỏi sự chia sẻ.  

- Bị khích thích bởi những thử thách, thích khám phá, tìm hiểu nhiều lĩnh vực 

khách nhau. 

- Thường ôm đồm công việc. 

- WC luôn mong muốn được khen ngợi và tôn trọng, quan tâm sâu sắc đến 

những bình luận của người khác về mình. Là người quảng giao, thiết lập quan 

hệ rất tốt. Khả năng đàm phán, thương lượng, “mượn sức người khác” tốt. Ghét 

sự lặp lại, nhàm chán, thích khám phá và những công việc mang tính thách 

thức, mới lạ. Suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau.  

- Linh hoạt, dễ thích nghi và hội nhập với môi trường, cộng đồng. Thích hỏi ý 

kiến từ người khác.  

- Suy nghĩ khá nhiều dẫn đến mệt mỏi và kiệt sức. Họ có khuynh hướng chuyển 

đổi công việc và khó đạt được mục tiêu nếu họ không kiểm soát được mục tiêu 

của mình.  

- Thích ứng cao và thiết lập mối quan hệ nhanh chóng 

- Khả năng giao tiếp, phối hợp, thương lượng tốt. Kiên cường.  
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CHỦNG WP – WL  (Whorl Mắt Công) 

  

Từ delta tới tâm phải ít hơn 5 đường vân 

- Khả năng dẫn dắt và tư duy sáng tạo. 

- Nhanh nhẹn, phản ứng nhanh. 

- Làm việc theo cách khác biệt với mọi người, tích cực, lạc quan về cuộc sống. 

- Xuất sắc trong việc nhận thưc và kỹ năng giao tiếp.  

- Là một chủng mạnh nhất và khá thông minh, khá kho tính và khôn ngoan.  

- Mắt công giống như con mắt thứ 3, có khả năng tiên đoán và nắm bắt được thời 

thế, xu thế. Biểu tượng của sự may mắn. 

- Là một chủng quyến rũ kì lạ, bất kì nam hay nữ, xâu hay đẹp 

- Thuyết phục mọi người với những quan niệm và quan điểm của họ. Rất tự hào 

và tự tôn bản thân, đôi khi có quan niệm khinh thường người khác.  

- Có khả năng đánh gia cao tác phẩm nghệ thuật và cảm nhận cái đẹp. Nói chung 

là người có mắt thẩm mĩ cao.  

- Rất chú trọng đến vẻ bề ngoài của mình 

- Biết kiềm chế hành động của bản thân và rất khoan dung, độ lượng.  

- Nghiêm túc và có đầu óc sáng suốt 

- Thiết lập tiêu chuẩn cao cho mọi người và cho bản thân họ.  

- Rất cầu toàn. Theo đuổi sự độc đáo, khác biệt và đại diện cho mẫu người theo 

chủ nghĩa hoàn hảo. 

- Là người có năng lượng rất trong sạch. 

   

*  WL có 70% giống với WP. Chỉ khác là nếu WP là người có khả năng truyền giao và 

sức hút tự nhiên là WL phải tự do mình tạo ra.   
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3. ARCH (CHỦNG THIÊN TÀI) 

- Tính cách của Arch được ví như là Núi. Bền vững như Núi -  

 

Chủng vân tay Arch có 4 mẫu: (Loại sóng xoay không hiển thị tâm và giao điểm – 

trừ AT, AU) . Có 2 mẫu chính là: AS (thuần chủng) , AT (nhọn, núi cao). Ngoài ra 

còn có: AU(núi + nước xuôi) , AR (núi + nước ngược) 

 

   

 

ĐẶC TÍNH CHUNG CỦA ARCH:  

- Là người nhanh giận nhưng cũng nhanh quên (dù rất giận nhưng chỉ cần được 

nói ngọt thì quên ngay, dễ sống), là người không để bụng. 

- Chủng thiên tài vì khả năng hấp thu như miếng bọt biển, hấp thu không ngừng 

(hấp thu tốt nhất là trước năm 16 tuổi) 

- Chậm chắc, từng bước, từng bước một – như một con ong chăm chỉ, làm những 

việc lặp đi lặp lại hàng ngày cực kì tốt. Rất cẩn thận. 

- Thích làm theo những lối mòn, không thích thay đổi (sẽ rất khó sống với những 

người RL – nước ngược). Muốn thay đổi cần phải từ từ.  
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- Là người rất đáng tin cậy, có tinh thần trách nhiệm cao. Cam kết nhiệm vụ với 

sự tuân thủ nghiêm ngặt. 

- Thích sự an toàn, công việc và phong cách sống đơn giản, thực tế 

- Có khả năng kết nối những thành viên trong gia đình 

- Quyết tâm và kiên trì cao 

- Rất chân thành với tình bạn lâu dài, đặc biệt với những người họ tôn trọng 

- Ý thức mạnh mẽ về công lý 

- Thích sự ổn định yên bình. Không thích sự xô bồ, náo nhiệt. 

- Không thích tư duy trừu tượng và mơ hồ. Nghi ngờ và hoài nghi về bất cứ điều 

gì mới 

- Họ có khả năng hướng dẫn cho người khác về các quy trình 

    Nếu có 4 Arch trở lên thì bạn là một người rất tuyệt vời và đặc biệt.  

Lưu ý: với những người này nên hạn chế tranh luận, phân tích dễ gây mất lòng và 

xung đột khi họ không đồng tình quan điểm.  

 

* Ngoài ra, còn có chủng LF:  

 

- Đây là một chủng có sự kết hợp của nhiều chủng 

vân tay khá phức tạp. Người có chủng vân tay này 

nhiều khi không biết tại sao mình lại nghĩ như thế, 

làm như thế. (Phải test bằng máy mới biết chính 

xác) 
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CHỦNG AS: 

 

- Theo chủ nghĩa an toàn và thiết thực, tiếp cận 

trực tiếp với các công việc, nhiệm vụ, có thể 

tin cậy được 

- Thích sự ổn định, yên bình. Rât uy tín và có 

trách nhiệm rất cao 

- Rất siêng năng chăm chỉ làm những công 

việc được lặp đi lặp lại hàng ngày 

- Từng bước thăm dò để quyết định hành động.  

- Luôn tuân thủ vào các quy tắc và các quy định, rất cẩn thận. 

- Thích điều đơn giản, rõ ràng và cụ thể.  

- Là người phòng thủ. MẪU NGƯỜI THEO PHONG CÁCH “CHẬM MÀ 

CHẮC” 

- Hâp thu kiến thức như một miếng bọt thấm nước. Tính cách vụng về, không 

nhanh nhẹn. Nhưng lại là một chủng hấp thu vô hạn 

- Là một người khá chân thật, trung thành và chung thủy. 

 

CHỦNG AT: 

 

- Là một chủng thông minh 

- Lam việc chăm chỉ, nghiêm túc, tuân thủ 

cac quy tắc và quy định, đam mê trong công 

việc. Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, khó tin tưởng 

vững chắc nếu không có bằng chứng cụ thể.  

- Cảm thây e thẹn, nhút nhát và bị động trong 

môi trường mới. 

- Tuy vậy bạn có tính bốc đồng, dễ bị tác động, không có lập trường vững chắc. 

Dễ từ bỏ công việc hoặc học hành nếu không được người khác tác động. 

- Không thể giải quyết những khủng hoảng đột ngột mà phải dựa vào những kinh 

nghiệm trước.  

- Thích cuộc sống đơn giản, không có tham vọng và không thực dụng 

- Là một người khá bảo thủ. 
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CHỈ SỐ ATD 

-------------------- 

* ATD LÀ GÌ?  

     -   ATD đại diện cho sự nhảy cảm của thông tin 

truyền từ não đến các hệ vận động. Tất cả thông tin 

từ thế giới bên ngoài truyền vào trong não của 

chúng ta thông qua các giác quan: nhìn, nghe, sờ, 

nếm, ngửi.   

 

 Điểm A: nằm bên dưới ngón trỏ 

 Điểm D: nằm bên dưới ngón út 

 Điểm T: nằm bên dưới và cuối giữa lòng 

bàn tay 

* Có một số người sẽ không có điểm T và D.  

 

 

* Ý NGHĨA SỐ ĐO GÓC ATD: 

- Phạm vi sinh lý bình thường: 38 – 50  

- Phạm vi nhanh: 33 – 37  

- Phạm vi cực nhanh: dưới 33 

- Phạm vi bất thường (chậm chạp): trên 55 

 

 

 


