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Cultura 

Etimologia d'alguns noms
Sandra:  
Naturalesa Emotiva:
Naturalesa emotiva, amable i condescendent. Suau, 
cordial, sagaç. Estima l'harmonia de les formes i els 
mètodes persuasius. Li agrada sentir-se lloat.
Naturalesa Expressiva:
Insistent.  S'expressa en la independència d'acció i 
en  l'originalitat  de  conceptes.  Estima  els  modals 
distingits, la roba de qualitat, tot el que té valor.
Talent Natural:
És ment de pensament amidable. S'expressa com a 
pensador  liberal  i  fàcil  de  congeniar,  mostra 
facilitat per donar forma grata a les creacions d'una 
imaginació  sempre  fecunda.  Rep augment  en  les 
empreses que requereixen de gust artístic, destresa 
en  la  coordinació  i  execució  i  cert  humor  i 
idealisme en l'assoliment dels resultats. Estima les 
coses de l'amor, l'honor i de la família.
Podria  destacar  en  professions  com  orador, 
escriptor,  actor,  pintor,  músic,  humorista, 
hostaler, comediant, estilista o comerciant.
Nombre de Sort: 6 

Jennifer:

Naturalesa Emotiva:
Naturalesa emotiva que tot ho aprofita. S'expressa 
per  mitjà  del  mètode,  l'execució  i  la  jerarquia. 
Estima  el  sòlid,  el  que  creix  i  el  protegeix.  Li 
agrada sentir-se segur.
Naturalesa Expressiva:
És  minuciós.  S'expressa  de  manera  de  cridar 
l'atenció i se sent superior. Cerca la prosperitat i la 
realització.  Estima  l'execució,  la  planificació  i 
aportar idees.
Talent Natural:
És ment de pensament amidable. S'expressa com a 
pensador  liberal  i  fàcil  de  congeniar,  mostra 
facilitat per donar forma grata a les creacions d'una 
imaginació  sempre  fecunda.  Rep augment  en  les 
empreses que requereixen de gust artístic, destresa 
en  la  coordinació  i  execució  i  cert  humor  i 
idealisme en l'assoliment dels resultats. Estima les 
coses de l'amor, l'honor i de la família.
Podria  destacar  en  professions  com  orador, 
escriptor,  actor,  pintor,  músic,  humorista, 
hostaler, comediant, estilista o comerciant.
Nombre de Sort: 6 

David:
Naturalesa Emotiva:
Naturalesa emotiva, amable i condescendent. Suau, 
cordial, sagaç. Estima l'harmonia de les formes i els 
mètodes persuasius. Li agrada sentir-se lloat.
Naturalesa Expressiva:
És  minuciós.  S'expressa  de  manera  de  cridar 
l'atenció i se sent superior. Cerca la prosperitat i la 
realització.  Estima  l'execució,  la  planificació  i 
aportar idees.
Talent Natural:
És ment de pensament eficient. S'expressa com a 
pensador  original  i  realitzador  com  cal,  tant  en 
considerar  les  coses  com  en  la  seva  manera  de 
procedir.  S'ageganta  en  les  empreses  sense 
precedent,  unes  vegades  per  fer  sorgir  el  nou  i 
altres  per donar  al  vell  nous  serveis,  en ambdós 
casos, amb mires al present i al futur. Estima el 
pràctic.
Podria  destacar  en  professions  com  a  inventor, 
aviador,  enginyer,  mestre,  comerciant,  líder, 
administrador,  o  en  els  camps  automotriu, 
aeronàutic o elèctric
Nombre de Sort: 2 

Marc:
Naturalesa Emotiva:
Natura diligent, acurada i emotiva. Té originalitat, 
adquireix intel·lectualitat i rep autoritat. Estima el 
possible i l'impossible. Li agrada sentir-se realitzat i 
millorat.
Naturalesa Expressiva:
És  exigent.  S'expressa  en  forma  original  en  la 
intimitat i en la integritat. Es distingeix per la seva 
delicadesa. Estima el bon criteri i el misteri. Busca 
l'aprovació.
Talent Natural:
 S'expressa com a pensador pràctic, que planeja en 
gran i en planejar se serveix simultàniament de la 
codificació i de la demolició. Rep augment en les 
empreses  que  requereixen  de  mètodes  d'esforç 
organitzat. La seva ment és tant més previsora com 
més  extensa  és  l'empresa.  Estima  l'important,  el 
que requereix temps i obra amb el temps.
Podria  destacar  en  professions  com  a  expert  en 
eficiència,  industrial,  executiu,  editor  o  crític 
editorial,  comerciant,  empleat  públic,  banquer, 
intèrpret.
Nombre de Sort: 7 


