אנא ציין/י עד כמה את/ה מסכימ/ה עם כל אחד מהמשפטים המופיעים במטלה ,או עד כמה את/ה מאמין/ה כי
המשפט נכון לגביך .יש לציין את מספר ( )0-4כדי לתת את תשובתך.
 – 0מאוד לא מסכים/ה (המשפט אינו נכון לגביי)
 – 1לא מסכים/ה במידה מועטה.
 – 2אינני מסכים/ה או לא מסכים/ה ,עם משפט זה.
 – 3מסכים/ה במידה מועטה (המשפט נכון לגביי אך במידה מועטה)
 – 4מסכים/ה במידה רבה (המשפט נכון מאוד לגביי)
___  .1ייתכן ואסכים לאכול בשר קוף ,תחת נסיבות מסוימות.
___  .2יפריע לי להיות בשיעור מדעים ,ולראות יד אדם משומרת בצנצנת.
___  .3מפריע לי לשמוע אדם המכחכך בגרונו המלא ליחה.
___  .4אני אף פעם לא נותן/ת לשום חלק בגופי לגעת באסלה של שירותים ציבורים.
___  .5אעשה כל מאמץ כדי להמנע מלעבור דרך בית קברות.
___  .6לא מפריע לי לראות תיקן (ג'וק) בביתו של מישהו אחר.
___  .7אחוש מאוד לא בנוח לגעת בגופת אדם.
___  .8כאשר מישהו מקיא ,זה גורם לי לחוש בחילה.
___  .9רוב הסיכויים שלא אלך למסעדה האהובה עליי אם יתגלה לי שהטבח מצונן.
___  .10לא יפריע לי כלל לראות אדם בעל עין מזכוכית מוציא אותה מתוך ארובת העין שלו.
___  .11יפריע לי לראות עכברוש חוצה בריצה את הדרך בא אני הולך בפארק.
___  .12אני מעדיף/ה לאכול חתיכת פרי מאשר חתיכת נייר.
___  .13אפילו אם הייתי רעב/ה לא היית שותה קערה של המרק האהוב עליי אם הוא נבחש על ידי מחבט זבובים
משומש אך שטוף כהלכה.
___  .14יפריע לי לישון בחדר מלון נחמד אם אדע כי אדם מת בחדר מהתקף לב בלילה הקודם.
___  .15יפריע לי לראות אדם כלשהו במסעדה בה מוגש אוכל מלכלך ,עושה שימוש באצבעותיו כדי לאכול.
עד כמה מגעילות תמצא/י את החוויות הבאות ,בבקשה ציין מספר ( )0-4כדי לציין את תשובתך:
 – 0לא מגעיל בכלל.
 – 1מעט מגעיל.
 – 2מגעיל במידה בינונית.
 – 3מגעיל מאוד.
 – 4מגעיל במידה רבה מאוד.
___  .16את/ה רואה רימות (תולעים) על חתיכת בשר בפח זבל ברחוב.

___  .17את/ה רואה אדם אוכל תפוח במזלג וסכין.
___  .18במהלך צעדה במעבר תת קרקעי מתחת למסילת רכבת את/ה מריח/ה שתן.
___  .19בזמן שאת/ה לוגם/ת מכוס משקה תוסס את/ה מבין/ה שמכר שלך שותה מאותה הכוס.
___  .20חתול המחמד של חבר/ה שלך מת ואת/ה צריך/ה להרים את הגופה בידיים חשופות.
___  .21את/ה רואה אדם שם קטשופ על גלידת ווניל ואוכל אותה.
___  .22את/ה רואה מעיים של אדם חשופות לאחר תאונת דרכים.
___  .23אתה מגלה כי חבר/ה שלך מחליף/ה תחתונים רק פעם בשבוע.
___  .24חבר/ה מציע לך שוקולד בצורת קקי של כלב.
___  .25את/ה נוגע בטעות באפרו של אדם מת אשר גוויתו נשרפה כחלק מהליך הקבורה.
___  .26בזמן שאת/ה עומד/ת לשתות כוס חלב את/ה מריח/ה כי החלב התקלקל.
___  .27כחלק משיעור חינוך מיני את/ה מתבקש/ת לנפח קונדום חדש ללא חומר סיכה ,באמצעות הפה.
___  .28בזמן שאת/ה הולך/ת יחף/ה על רצפת בטון את/ה דורך/ת על תולעת.
___  .29את/ה רוא/ה שירותים ציבוריים בהם מישהו רוקן את בני מעיו אך לא הוריד את המים.

