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A bölcsesség, a jósóg, a lelkiismeretesség, a meggondoltság
és a méltóságbelőIútk fakad és bennünk végződlk

Szétáradnak lényünkből anélkül, hogy ténylegesen odaadnánk bárkinek is ós
visszakapjuk bárkitől valamennyit anélkü1, hogy összegyűjtésükkel fáradoznánk.

Hogyan lehetséges ez? A mindannyiunkban rneglévő négy különböző ener-
giafajtának köszönhetően: akkor, amikor tudatosan egyensúlybahozzuk a szelle-
mi, lelki, ftzlkai és érzelmi energiánkat, s így biztosítjuk teljes összhangban történő
együttműködésüket.

A lehetőségeink végtelenül gazdag kincstárát őrző lakathoz a szerencse me1-
leít az élethez való megfelelő hozzáállásunk: a megbocsátás, a hűség és a len-
dezettség a kulcs. E kulcs akadálytalanul elfordul a lakatban és rryitja a zárat,
amikor határozottan a kinyitására irányul a szándékunk, mégis anélkül. hogy
elvárnánk azt.

Ha mindezt csupán reméljük vagy csak vágyunk rá. a kulcs megakad.
Tudatosságunk mirrdig mego7ajozza a zárat és mi (ismót) könnyen elfordíduk a
kulcsot benne.

szűcs krisztina.

Részlet a Be,l ezetésből
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Dr. Szűcs Krisztina egy személyben jogász és a kineziológia (a különböző
tudornányágakkal mint pl. a pedagógia, pszichológia - határos, holisztikr-is

szemléletű lazaz az embeft teljes testi, lelki, szellemi és érzelmi harmóniájában

vizsgálől emberi képesség- és készségfejlesztő rendszer) lelkes híve és köteiező

állami vizsgával elismer1 képviselője.
Hogyan lesz egy jogászból kineziológus'? Úgy, hogy egyrészt megtanulja

visszaállítani a stressz által kibillentett egyensúlyát és harmőniáját. azaz

egészségét, másrészt kíváncsi az emberek alkotta törvények fiogszabályok) mellett

az L)niyerzum alkotta egyetemes törvények működési mechanizmusára.
Az évek óta gyűjtött és a gyakorlat által megérlelt tapasztalatok korunk

tudományának és a néphagyománynak a szerencsós ötvözetei. Segítségükkel ered-

ményesebben tudjuk felvenni a harcot a növekvő stresszhatások ellen egy olyarr

korban, amikor egyre nagyobb alkalmazkodásra van szükségünk élettink szinte

majd minden területén.
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BEvEzETÉs Hnrynrr

Azoknak (főleg), aktk sosem olvassák el egy könyvnek a Bevezetés részét

Összeállítottam egy közérthető és ezét stresszoldási előképzettség nélkül is
zökkenőmentesen alkalmazhatő, alapvetően vázlatos - ezért áttekinthető -
gyűjteményt a saját tapasztalataimból. Ezek a tapasztalatok részben személyes
életem, részben kineziológusként végzett kutatásaim eredményei. Ezért túlmutat-
nak a megállapitások és a tanácsok, valamint az ötletek az elméleti stresszoldás
keretein és a gyakorlati megvalósítást helyezik előtérbe.

Segítik (újra) felfedezni a bennünk szunnyadó bölcs, jóságos, lelkiistneretes,
meggondolt és méltóságteljes embert, aki szeretné megtudni, hogy mit lehet (még)

elmondani a stressz kezeléséről, amikor már rengeteg könyv megjelent e témában.

Mindannyian jól ismerjük a szlogent: ,,Ez más, mint a többi." Gyakran le-
gyintiink, hiszen legalább ,,százhűsz-féle" módszert kipróbáltunk már és a beígért
eredmény elmaradt, a stressziink pedig megmaradt, mitöbb (leg)hűségesebb tár-
sunkká vált.

Miért? Miért ?! tr[iért...?
Miért, hiszen Nekünk megígérték,.,, azt ígérték, hogy soha, soha többel nem

lesz gondunk a stresszel, mer1 amit éppen, ós éppen most olvaswk, az aztán egy

tuti módszer.
Alaposan a szánkba rágták több oldalon keresztül, hogy el kell olvasnunk a

könyvet az e|ejétől a végéig, sőt sz&ől-szőra, mitöbó betűről-behire, mert külön-
ben nem érünk el eredmónyt, ellenkezőIeg: kárt okozunk magunknak, pláne, ha

abbahagyjuk és áttérünk galád rnódon egy más(ik) könyvre/módszerre, aho7 azt

ígérik, hogy soha, soha többel nem lesz gondunk a stresszel. mert amit éppen, és

éppen most olvasunk, az aztán egy tuíi módszer.

Ez a könyv azt ígéri, hog,,-:

továbbá ráadásu1

emellett, hozzátéve azt is, hogy

mitöbb

Összefoglalv a az eddigieket eS



A fentieket kiegészítve,

hiszen ez is hozzátartozik a teljességhez és a korrektségilez,
Aki ezek után (is) kíváncsi (még)(inkább) a könyv Rá vonatkozó nton-

dandójára és ezért kész a saját tempójában, akár tetszőleges sorrendben áttanrrl-
mányozni az összes vagy néhány fejezetet, majd alkalmazni abenne foglaltakat. az
vállalja (vagy nem) azt, hogy jótékony célú mérkőzést 1átszlk a legkiilönöseóö es
l e g t i t o kz at o s ab b,,ellenfelével " : Ön m a g áv al.

E könyv célja: - gondolaíébresztés,

- meglévő képess égeink.fbj lesztése,

- szunn.vadó ötletefuk felszínre hozása és

- az olvasottak továbbgondolására serkentés.
Ugyanis e könyv egy további noha nem egyetlen értékes és hasznos

lehetőség annak az igénynek a kialakítására, hogy meglévő vagy frissen szelzett
ismereteinket a gyakorlatban , azaz a minclennapi életben - alkalrnazzuk. kolll-
bináljuk, méghozzá a körülmények szerinti legnagyobb rugalmassággal.

Minden egyes esetben, amikor egy újabb módszert kipróbálunk, e_e1. tor ab-
bi lépést teszünk a sorsunk saját kézzel történő iránvítására. Akkor is í_e,v van ez.
amikor látszőIag ,,kudarccal" végződik egy-egy eztrány(t kísérletünk. Az igazl
kudarc azonban nem ez, hanem az, amlkor mozdulatlanná derrnedve a iehe-
tő s égektő 1 elzártnak ér ezzik magunkat.

Minél több módszer, ötlet, információ közül választurrk. annál nagr obb az
esélyünk az eredményességre. Különösen abban az esetben, ha tudásunkat il
gyakorlatban kamatoztatjuk és nem csupán elméletek raktározását r,égezzük az
elménkben, azaz gondolataink bölcsőj ében.

Miért? Mert csak az alkalmazás során derül feny ana, ho_{y egr ncldszer.
ötlet, elmólet, információ egésze vagy csak bizonyos része(i) szolsáliátkr e

boldogulásunkat. A könyvben szereplő tanácsok, tippek, ötletek is sok r,á]ttlztata-
son mentek keresztül az idők folyamán a saját tapasztalatairn, illetőleg n-rások i isz-
szajelzései alapján.

Őszintén hiszek benne és tudom is azt,hogy valamennyien egl,eclr es tl]egis-
mételhetetlen egl;éniségek vagyunk kétségeinkkel, hibáinkkal, tér edeseirrkkr-1.
vágyainkkal, illúzióinkkal és félelmeinkkel együtt, mert rendelke:iink az ezek
felismerésére és kijavítására való képességgel.

Számomra Szophoklész csodálatos, napjainkban különösen iclős:et,li sor;t



j elentik mindezekre a,,visszaigazolást" ;

,,Sok van, mi csodálatos,
De az embernél nincs semmi csodálatosabb."

Tapasztalatból tudom (a gyakorlati példák bizonyitják), hogy szülrség van -
bármennyire is abszurdnak (képtelennek) hangzik - a kétségekre, a hlbáksa, a
tévedésekre, avágyal<ra, az lllűziőkra és a félelmekre.

Persze csak annyiban és csak olyan mértékben, amennyiben nem haladják
meg a stressztiirő képességtinket, az esetleges ismétlődéskor sem. Bizonyos jelen-
ségek, események, történések - melyeket stresszként él{ink meg - ismétlődnek az
élettinkben, amennyiben megoldatlanok, feldolgozatlanok maradnak.

Az emberiséggel egyidős kétségek, hibák, tévedések, vágyak, illuziók és

félelmek, mint egyfajta glűjtő stresszfaktorok ideáIis ellenszere a ritmus az élet
zenéjére. Márai Sándor így ír enől:

,,Mindig váltani az élet ritmusát. Tudatosan és figyelmesen cserélni tntmkát

és pihenést, koplalást és bőséget, józanságot és mánlort, igen, még gondot és

örömet is, tuclatosan.fblállani az élet terített asztala mellől, mikor a legiobban e,sik

a bőség, tudcttosan bekapcsolni gorLdokat és.f'eladatokat, melyeknek nevelő erejiik
van. Neru elbízni magad semmiféle helvzetben. Mindennek alján az isteni gondolat
vat7, a szellem, mely korntányozza a világot: s ez a szellem nem tűr semmiféle ma-

gabiztos kedvtelést, önhitt elégedettséget, pislogó és lusta kielégiilést. Mindig
alakulni s változtatni, odasimulni és áldozni valamit, mindíg adni, amikor kapsz,

mindig továbbadni, amit szereztél, ígl vag, úgy... Csak nem ,,biztonságban" élni.

Mindig várni a vihart és a tűzvészt, S ha beköszönt a vihar és a tűzvész, nen1

csodálkozni és nem sopánkodni, Nyugodtan mondani: ,,Itt van." S oltani és

védekezni. "

Végezetül egl Jbntos Jigy elmeztetés !

A könyv ötleteinek az alkalmazása a grlakorlatban - azaz a mindennapi élet-

ben NEM helyettesíti az orvost vizsgálatokat és kezeléseket, amennyiben azok
szükségességét (szak)orvos megállapítj a és előírj a !



BEVEZETÉS

Azoknak (foleg), aklk mindig elolvassák egy könyv ,.Bevezetés " részét

A ,,Bevezetés helyett" elnevezésű részben irtak az alábbiakkal egésnilnek
még ki:

A gyűjteményem alapja a több ezer éves tapasztalattal rendelkező kt'lt,ti

orvoslás űn. Öt elem tana. Az öt elem: a tűz, a fold, a fém, a viz és a fa. Az ener-

gia az egyes elemek között kör alakban áramlik, az őramutató járásávai meg-

egyező irányban oly módon, hogy:
a) az erősítő ciklusban: az előző elem az őt követő elemet erősíti. mí_s

b') a kontrolláló / stabilizáló ciklusban: az előző elem az őt követő násodik
elem en ergiáj át felülv izs gálja és kie gyenlíti.

Az erősítő ciklusban (a kiilső körön):
I) A í'a erőt ad a tűznek azzal, hogy felszítja.
2) A tűz erőt ad a./öldnek azzal. hogy termővé alakítja.
3) A.föld erőt ad afémnek azza\, hogy kialakiqa magában.
4) Afém erőt ad a víznek azzal, hogy dúsítja.
5) A víz erőt ad a.fának azzal, hogy táplálja.

{

Fém

Föld



A kontrolláló / stabilizdló ciklusban (a kör belse.jében):

l) A ííiz felülvizsgálja és kiegyenlíti a./émet azzal, hogy megpuhítja.
2) A fém í-elülvizsgálja és kiegyenlíti aJát azza|, hogy szétvágja.

3) 
^,ía 

felülvizsgálja és kiegyenlíti aföldet azza|,lrogy gyökereivel szétterül
benne.

4) A.föld felülvizsgálja és kiegyenlíti a vizet azzal, hogy mederbe tereli.
5) A víz felülvizsgálja és kiegyenlíti a tüzet azzal, hogy égését megszünteti.

Mindkét ciklus megfelelő működése esetén az enetgtátnkból gazdálkodunk,

e gy e n s ú |, ban vagyunk . ami e gé s z s é gü n ke t és h a r m ó ni án ka t bizto sítj a.

A bölcsesség, a jóság, a lelktismeretesség, a meggondoltsúg és a méltóság
belőlünk fakad és bennünk végződik.

Szétáradnak lényünkből anélkül, hogy ténylegesen odaadnánk bárkinek is és

visszakapjuk bárkitől valamennyit anélkül, hogy összegyrijtésükkel fáradoznánk.
Hogyan lehetséges ez? A mindannyiunkban meglévő négy különböző energia-

fajtának köszönhetően: akkor, amikor tudatosan egyensúlybahozzuk a szellemi,
lelki, fizikai és érzelmi energiánkat, s így biztosítjuk teljes összhangban törlénő
együttrnűködésüket.

A lehetőségeink végtelenül gazdag kincstárát őrző lakathoz a szerencse mel-
Iett az élethez való megfelelő hozzáállásunk: a megbocsátás, a hűség és a ren-

dezettség a kulcs. E kulcs akadálytalanul elfordul a lakatban és nyitja a zárat,

amikor határozottan a kinyitására irányul a szándékunk, mégis anélkül, hogy
e7vátllánk azt.

Ha mindezt csupán reméljük vagy csak vágyunk rá, a kulcs megakad.

Tudatosságunk mindig megolajozza a zárat és mi (ismét) körrnyen elfordítjuk a
kulcsot benne. A terhelhetőségi szintünket meghaiadó nrértékű stressz kö-
vetkeztében erőlködünk, hogy ahiányző energiát pótolni tudjuk. Ilyenkor aprő fáj-

dalmak jelentkeznek, melyekbőI az idő előrehaladtával betegség lesz és diszhar-

mónia lép fel. (A folyamatot kiváltó stressz itt gyűjtőfogalomként szerepel.)
A cél: a szeívezet energetikai egyensúlyának létrehozása, fenntartása és /

vagy visszaállítása, mely különböző korrekciók fiavítások) elvégzésével érhető el.

A kínai orvoslás az egész ember1 vizsgálja, ezért hozzárendelt többek között -
színt, érzékszetvet, érzelmi megnyilvánulást, izt, testdíszt, erényt, gondolkodási
szerepet, évszakot, stb. az egyes elenrekhez.

Továbbfejlesztettem ezt a rendszert olyan speciális kategóriákkal, mint pl.:

zenei irányzat, bioanyag, ruhadarab a kiegészítőkkel. Ez a fejlesztés mind a mai

napig folyamatban van és jelenleg is azon tevékenykedem, hogy még tovább

bővítsem a rendszert a lehetőségek a (végtelen) tárházából. Ehhez pedig bizodal-
mam szerint megtalálom azokat az embereket, akik a végére éwe azza7 az étzésse7

teszik le a könyvet, hogy a stresszek feloldásában főszerepe van ajátékosságnak.
Apropó: játékl (Fontos üzenet a könyv végén!)



HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?

A három fő gondolati egységből álló egósz az alábbi részek szeritrt
tagolódik:

1) Az Evszak-teszt: valamennyi témakörhöz ezta kétoszlopos, oszloponként
kiilönböző kifejezéspárokat tartalmaző listát alkalmazzuk a leírás szerint, az egyes
témaköröketbevezető Kitöltési Útmutatóval kombináItan.Eza legmegbízhatőbb
módja mind a standard (alap), mind a rejtett-típus* beazonositásának.

A legoptimálisabb válaszok érdekében:
nyugalmas helyet és kényelmes ruhát választunk, majd ezltán
ellazítjuk magunkat (pi: Iégzőgyakorlattal, vízivással), TJtána
a napfény felé fordulunk (amikor ezt az időjárás lehetővé teszi)
éslv agy (illatos) gyerty át, Illetőleg fiistölőt gffi tunk és

- koncentrálunk akiváIasztott témakörünkre és átgondolt, őszinte
válaszokat adunk, kapkodás nélktil. Eredményként így kialakul

2) Az Évszak-típus; a tavasz, a nyár, a nyártttó, az ősz, a tél

a) Elöljáróban: Néhány fontos összefiiggés, mintegy ,,alapozásként"

b) A külső tulajdonságok kulcsszavai*: segítik az egyes típusok f-elis-
merését a kinézet alapján, ránézéssel. Ez akkor hasznos különösen. ha
a másik ember belső tulajdonságainak megismerésére, belső szándékai
kipuhatolására nincs lehetőség.

Meglehetősen pontos, de nem 100oÁ-an teljes típusfelistnerést tesz
lehetővé. Így pl. a rejtett-típus* beazonosítához nem ele_eendő
önmagában, viszont a standard (alap)aípus* meghatározásálroz aján-
lom.

c) A belső tulajdonságok kulcsszauai*: segítik az egyes típusok t-ells-
merését a típus belső reakcióinak a külvilágban történő nregnvtl-
vánulása alapján, Hasznos információt adnak a reitett-típu,s* be-
azonosításához is.

d) A l2 Thn.ács*: tarta|mazza típusonkénti bontásban a stressz kezeie-
sének leghatékonyabb módjait, melyhez további információt ad a



e) Haszno,s tattácsok és típpek, valamint a Speciális ötletek Álmlánosság-
ban; kijelentő módban szerepelnek a mondatok - felszólító, illetőleg
feltételes mód helyett -, mert így elérjük, hogy agyunk pozitív prog-

ramot kap és ezzel kiküszöböljük a ,,valamit meg kell. illetőleg meg

kéne tenni" negatív kicsengésű utasítást, amit agyunk úgy íolytat,
hogy ,,mert, ha nem, akkor jön a büntetés". A kijelentő mód
használatával egyszeníen megteszünk valamit, mert így döntünk.

3) A Fejezeleir., Külön témakörökből állnak, s ezzel lehetővé teszik, hogy
a különböző életteniletekre (1d. alább a felsorolásban) jobban odafi-
gyelünk, s ezáltal ténylegesen növeljük az eredményességünket a

stresszekkel szemben.

1) Általánosságbctn
2) Háza,sságkötés előtt
3) Házasságban
4) Kismamaként
5) Sztilők / }Vag.vsztilők

6) Partnerkapcsolat
7) Tanulás
8) Munka
9) Sportolás

10) Szabadidő eltöltése
11) Társas kommmükáció
12) Járművek

A ./bjezetek Jblépítése a következő:

a) h[ottó avagy Idézhető idézetek; ezek egyetemes érvényű bölcsességek.

b) Töprengő a témakörhöz : életutunkkal kapcsolatos emlékeztetőt rejt.

c) Kitöltési útmutató,, speciálisan meglnozgatja az agy ,,szürkeállo-
mányát".

d) Tanács,.javaslat, ötlet: tarta\7^I7azza a témakör szerinti legoptimálisabb
stresszoldási 1épéseket.

Záró megjegyzés; a Gyors Évszak-teszt* a Táiékoztató, A jelek és a
rövidítések tnagyarázata, a Forráskereső a könnyebb és rnélyebb szintű eliga-

zodást szolgálja, mig az Üzenet személyes kérésem tolmácsolása a játékos kedvű
emberek felé.
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Évsznx_TEszT

Az alábbi két oszlopban különböző - egymással nem minden esetben szi-
nonim (rokon értelmű) - kif'ejezés párosítások láthatóak. Ha szeretnénk rnegtudni,

hogy a Bennünket foglalkoztató témakör1 illetően - általánosságban, házasl-
landóként, a lrázasságban, kismamaként, szülő l nagyszülőként, a parlnerkapcso-

latban, a tanulásban, a munkában, a spor1olásban, a szabadidő eltöltésében, a tár-

sas kommunikációban és a járművekkel kapcsolatban milyen Évszuk-típushoz
tartozunk, elvégezzúk a tesztet az alábbiak szerint:

híegvizsgáltutk mjnden kifejezéspárt és bekarlkázzuk (r,agy aláhűzzuk) a

Ránk leginkább jellemző kifejezést. Ezt követően összeszámoljuk a bekarikázott
(rragy aláhúzott) válaszokat oszlopclnként és odaírjuk az eredményt a tavasz - Ősz

és a nyár - télJőkategória meIIé. A legtnagasabb szám jelzt az Évszak-típusunkat,
rnelynek alapján lrasznos információt nyerünk a stressz eredményes kezeléséhez.

A kitöttést a Kitöltési Útmutatók segítik (helyük a 3. lejezet).
Ha egy soron bdril tnindkét kifbjezést Ptánk.jellemzőnek tarljuk, bekarikáz-

zuk (vagy aláhűzzuk) mindkettőt. Anlennyiben egl,ik sem 1IIlk Ránk, szabadon
hagyjuk a sort. Az igy kialakuló válaszok eredmén.vét adaírjuk a keletkező
alkategória mellé: 

xyÁRuró:

Elnéző ,

Alkotó -

Egytittérző
Átvevő

Hozzálbgó - Végigvivő
Intézkedő - Fegyelmezetten várakoz

Rábeszélő - Kétkedő
Célszerű - Rugaszkocló
OdaJigyelő - Lazító
Felbecstilő (Sclccoló) - Mérlegelő
Derűlátó - Becsvág1,[
Cselex,aő - Erős akaratit
Megsejtő - Higgadt
Sejtéseire hallgatri - Rutinos
Vonzó - Gyakorlatías
Tevékeny - Csoportos ító
ösztönös - precíz

Odaadó - Megíbntolt
Közlékeryl - Szíikszavú
Elképzelő - Határozott
Összegező - Részletező
Szolgála.tkész - Türelmes

TAVASZ:

Megh.atározó - Teret engedő
Érvelő - Ráhagyó
Lendúletes - Jóindulat{t
Elismert - lVvílt
Alkalmazkor] ó - Állhototo,
Kitartó - Csende,sítő
Ónálló - Másra. támaszkadó
Rámenős - Pártfogó
Látással tájékozódó - Hallással tájékozódó
Üg,", - Viszál.vt tnegakadáfuozó
Versenyző szelLemíi - Előre gondolkodó
Egvedül alkotó - Mással alkotó

ősz NyÁR: tnt:



EvSzer-TEszT

kitökési minta

A g,akorlatban az Évszak-teszr kitöltése a következőképpen nézkt

Hozzáíogó - Végigvivő
Intézkedő - Feglelmezetten várakozó
Elnéző - Egr-üttérző
Alkotó - Ánevő
Meghatározó - Teret engedő
Érvető - Ráhagyó
Lendületes - Jóindtilatú
Elismert - M,ílt
Alkalmazkodó - ÁUhototo,
kitartó - csendesítő
ónálló - Másra támaszkodó
Rámenős - Pártfogó
Látással tájékozódó - Hallással tájékozódó
Ügyes - Viszáblt megakadál}lozó
Versenyzőszellemű - Előre gondolkodó
Egvedül alkotó - Mással alkotó

Rábeszélő - Kéfkedő
Célszerű - Ragaszkodó
Odafigyelő - Lazító
Felbecsülő (Saccoló) - Mérlegelő
DerűIátó - Becsvág:ó
Cselekvő - Erős akaratú
Megsejtő - Higgadt
Sejtéseire hallgató - Rutinos
Vonzó - G)lakorlatias
Tevékeny - Cs oportosító
ösztönös - precíz
Odcladó - Megfontolt
Közlékery; - Szűkszavu
Elképzelő - Határozott
Összegező - Részletező
Szolgálatkész - Türelmes

Az első oszlopban összesen 13, a másodikban 12 kifejezéspár szerepeI egy
aláhúzással. Az első és a második oszlopban is található 3 kifejezéspár kettő
aláhuzással és csak a második oszlopban van 1 kifejezéspár aláhúzás nélkül.
Ennek megfelelően a pontszámok az alábbiak szerint alakulnak: XYÁnUrÓ: Z

TAVASZ: 6 ősz: l NyÁn: t rnl: tt

Ellenőrzés.,Ha helyesen számoltunk, az összpontszám 32 (Nyárutó i Tavasz -t-

Ó., + Nyár + Tél, azaz7 + 6 + 7 + l + 1I : 32)

Eredmény; A legtöbb pontszám a 11 a tÉL kategő"iáná|, igy az Évszak-típus
ril,

(Megjeg1,,zés;Amintatesztképzeletbelikitöltésekettartalmaz!)



A KÜLS Ó TaLAJD O NSÁ G O K KULCSSZAVAI*

NyÁn-rípus

Arcbőr:
színe: halvány, hűvös
tónttsa: kékes rőzsaszín --> olívaolajos
Szeplők:
színe: hamvas, illetőleg szürkésbarna
SzemöIclök, szempilla, haj :
színe: hamvasszőke, illetőlegbarna
Szem:
,színe: kék (szürkés, ibolya, sötét),

kékeszöld,
bama (halvány = mogyoró, sötét)

Ajkak:
színe: halvány, hűvös rőzsaszin

TAVASZ-TÍPUS NyÁRuTó-rípus

{l

Arcbőr:
színe: halvány, áttetsző
tónusa: pirosas -+ barack -+ méz
Szeplők:
színe: aranybarna
Szemöldök, szempilla, haj :

színe: világos aranyszőke, barna,
vörös

Szem:
színe: kék (halvány, sztirkés),

zöld (sziirkés, világos),
batna (világos, mogyoró).

Ajkak:

Mind a színek, mind a tónusok
hasonlítanak a nyár- és ősz-típusnál
leírtakra annyi ktilönbséggel, hogy:
árnyalatban ennél a típusnúI
erőteljesebbek, mint a nyártípusnál
és halványabbak, mint az ősz-típus-
náI.

színe: enyhén pirosas



rnr_rípus

Arcbőr:
színe: halvány, hűvös vagy

erős, hűvös
tónusa: kékes hűvös rőzsa-

szín vagy olajos
Szeplők (ritkún):
színe: hűvösközépbarna
Szemöldök, szempilla, haj :
színe: barna (sötét, feketébe

hajló, hamvas),
fekete (hűvös kék), és

vörös (padlizsán)

Szem:
színe: kék (zöldes, szürkés,

ibolya),
barna (sötét, mogyoró),
szürke.
fekete,
olivzöld

Ajak:
színe: kékes rózsaszín

ősz-rípus

Arcbőr:
színe: halvány, meleg vagy

erős, meleg
pezsgőszín vagy beige
(bézs) és intenzív barack

Szeplők:
színe: sárgás vagy pirosasbama
Szemöldök, szempilla, haj :
színe: vöröses-aranytól -+ a

gesztenyebarnáig terj edő
árnyalatokban

Szem:
színe: barna (mogyoró, sötét,

sárgás),
zöld (meleg, sárgás),

Ajak:
színe: meleg pirosas

tónusa

Megjegyzés ax, egyes íogalmakhoz:

tónus : árnyalata egy színnek
hűvös : leheletnyi kéket t'artalmaz
meleg: leheletnyi sárga van benne

Színhasznúlat a fentiek Jigyelembe vételével:

Az Evszak-típusunk szerinti 12 Tanácsban* szeíeplŐ színeket alka|mazzuk az
öltözködésben, a környezettink alakításában stb. a stressz eredményes kezelése
érdekében. Akár az erősítő, akár a kontrolláló/stabiltzáló ciklust követjük, mindig
odafigyeltink a színárnyalatra > a tavasz- és az ősz-típusnáI meleg, míg a nyár-
és tél-típusnáI hideg tónust használunk, amikor eltériink az alap (bázis) színtőlx.



A BELSŐ TaLAJDONSÁGOK KULCSSZAVAI*

NyÁn_rípus

növekedés
koncentráció
ösztönzés (inspiráció)
temperamentumosság
közlékenység
1endület
merészség
önfeláldozás
Kihívás: harag, türelmetlenség,

egyedüllét

NYARUTO_TIPUSTAVASZ-TÍPUS

keletkezés
regeneráció
újítás
ötletgazdagság
kifelé fordulás
nyitottság
bőkezűség
harmónia
Kihívás : féltékenység, rejtett felelem,

elégedetlenség

rnr,_rÍrus

tárolás
nyugalont
szintetizálás (:ö s szefo g l al ás )
energiatakarékosság
makacsság
önkifejezés
fiiggetlenség
békesség
Kih ív á s : bizalmatlans ág, aggódás,

üresség

érés
vitalitás
analizálás (:elemzés)
önellenőrzés
meggondoltság
kitartás
határozottság
hűség
Kihívús : irracionális félelem,

túlzások, fliggőség

ősz-rípus

aratás
tisztaság
támogatás
pihenéscentrikusság
befelé fordulás
tökéletesség
világosság
egyszeníség
Kihívás : elrejtőzés, szenvedés,

bánkódás
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12 TANÁcs*

a
trurípus

számára

,,Számomra a legnagyobb hatékonyság elérése érdekében a... (témakörben)"

1) ... a legeredményesebb stresszt oldó pozitív magatartás: a félelmet enyhítő
nyö(ször)gés.
a legpihentetőbb stresszt oldó komolyzenei irányzat: a barokk zene.
a legkedvezőbb stresszt oldő bioanyag: a gazdag E-vitamin tartalmú
táplálékok.
a leghasznosabb stresszkezelő tulajdonság: a bölcsesség ós kifejezés-
módja: arőgzítés.
a legfejlettebb stresszt oIdó gondolkodási mechanizmus: az érlelés.
a legelőnyösebb stresszoldő (munka)fázis: a gyűjtés.
aleghatókonyabbanhasználhatőérzél<szervemstresszhelyzetben:afülem,
amlhez a hozzékapc soló dó tevékenys é g : a h allá s.

a legfontosabb testdíszem. a hajam.
a legideálisabb stresszt oldó szín: a kék.
a legkellemesebb stresszmentesítő ruhaanyag: a selyemo a moaré és a
(selyem) íIokon (a meleg hónapokban) továbbá a kasmír, a flanel és a
gyapjú (a hűvös időszakokban).
a legcélszerűbb stresszt snjntető kiegészítő ruhadarab: a sima bőrcipő
és táska.
a legnagyobb körültekintést igénylő stresszt okozó időjárás: a hideg idő
és ennek kísérőjelensége: ajég(eső) és a fagy.

2) ...

3) ...

4) ...

5) ...

6) ...

7) ...

8) ...

9) ...

10) ...

11) ...

12) ...

I
\ti
\
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HASZNOS TANÁCSOK éS TIPPEK

a
TAVASZ_TÍPUS
egyes pontjaihoz

Általánosságban

1) Elegendő a kiabálás imitálása (utánzása) is.
2) KÍváIasztjuk azt a zeneművet, melyet legalább 19 percig hajlandóak vagy.unk

fblyamatosan ha1l gatni.
3) C-vitarnin forrás: a főzelék, a friss gyümölcs, a saláta.
4) Stresszhelyzetben emberségesek ós szeretetteljesek vagyunk, mell,et Önrna-

gunk szárnára is biztosítunk.
5) A stresszt az ismert valóságelemek alapján átalakíüuk stresszmentes új képpé

a képzeletünkben.
6) Bámilyen fajta - szemmel látható - alkotótevékenysóg megszabadít minket a

stressztől.
7) A stressz f-eloldásának már a legkisebb iehetőségét is felfedezzük. meft a -

mondás szerint -,,olyan a szemünk, mint a sasnak". különösen akkor, amikor
a szívünkkel látunk.

8) Biztosítjuk jó közérzetünket. ha testdíszünket kíméletesen ápoljuk.
9) A zöld és árnyalatainak jótékony hatása akkor érvényesül, ha meleg az alap-

tónus.
10) Kedvező, ha viseletre kellernes ruhánk: közepesen nagy mintás, lágy jellegű

visszafo gott kontrasztú.
l1) Előnyös, ha a fonatok mérete a közepes nagyságot nem haladja meg.
12) Hasznos, ha felkészülten várjuk a szeles időszakot, melynek bekövetkezésekor

megóvjuk a szemünket. Fokozottan ügyelünk eme, amikor ,érze|mi viharba"
kerülünk.



i

Speciális

NyÁn_rÍpus
ötletek

1) A nevetés utánzásaként pl. a ,,Bruhaha" hangkitörésből eredő szót kiejtjük tény-
legesen, (fél)hangosan vagy gondolatban.

2) A zenemű kiválasztásához a legismerlebb szerzők: Liszt Ferenc, Brahms,

R. Strauss, Chopin, Schumann, Wagner és Csajkovszkij.
3) Többféle B-vitamint rejtenek: a zöldfőzelékek, továbbá a magvak, a búzacsíra

és a teljes őrlésű gabonák, a tejtermékek (kivéve a vaj), valamint a máj és a
sovány húsok (a hagyományosan táplálkozóknak), továbbá a halak (főleg
egyes vegetáriánusok számára).

4) Nagyobb a becsületrink Önmagunk és mások előtt is, ha beismerjük, hogy időn-
ként ,,idegen tollakkal ékeskedünk". Ugyanis az, aki az értéket felismeri, nem

kevesebb annál, aki azt rnegteremti,

5) T öbb ( fé le ) in formác ió gytíj té s éve l etikus abb az étékel é sünk b árkirő l/b ármirő 1.

6) Testünk-lelkünk-szellemünk arányos képzésével vigyázunk ana, hogy a meny-

nyiségi növelés ne menjen a minőség rovására,

1 Élettint< irányítását saját kezünkben tarljuk és konkrét lépéseket teszünk a lelep-

lezett stressz megszüntetésére. Hatékonyságnövelő: rendszeres kéz- és láb-

masszázs.
8) Természetes alapanyagú arctejet, krémet, arcvtzet, illetőleg arcszeszthaszná-

lunk bőrtípusunk szerint (olaj / gyógynövény bontásban, normál o zsíros o

száraz bőr sor:rendben: rózsa l rozmaring, zsáIya l százszorszép o |vn,111u 1

hársfavirág).
9) A korall_, a mályva-, arőzsaszín, a magenta (: fukszin: bíborvörös) és a lila

is segítségünkre van a stressz oldásában.

10) Ideális, ha pl. virágmintás anyagból készült ruhadarabot viselünk.
11) Illatosításhoz pár csepp levendula vagy muskotáIyzsáIyaolajat használunk, Íz-

lésünk szerint (bőrpróbát követően ! ).

l2) Szellős, kényelmes ruhákat viselünk, sok ásványvizet fogyasztunk és gyakran

szellőztetünk. Csak szükség esetén működtetjük elektromos berendezéseinket.
Érintésünk árulkodik artól, hogy túlfiítöttek az érzéseink, ezért érdemes ide-
j ében,,takaréklángra" kapcsolnunk.
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,,Más a nap ragyogása, más a holdfenyessége, más a csillagok
tündöklése, sőt az egyik csillagfénye is különbözik a másikétól."

Biblia, 1 Kor. I5,4I

,,Nem azért tttdunk szeretni, mert találunk valakit, aki tökéletes,
hanem azért, mert megtanuljuk az esendőt tőkéletesnek látni."

Sam Keen, To Love and Be Loved

*



röpnExcő

a
rrÁznssÁcrörÉs nr-őrr

témakörhöz

Miként a gyümölcsfák, rnelyek előbb kirügyeznek, aztán virágot bontanak,
majd gyürnölcsöt érlelnek a tetmészet(ük) által vezérelt folyamat eredményeként,
akként a rr-rátkaságban a leendő házastársak kapcsoiata is fokozatosarr érik be a ter-
mészetük által v ezér elt folyamat eredm ényeként.

A Nap a férfi(asság), a Hold a nő(iesség) áltaiánosan ismert ősi szimbóluma,
rníg a Csillag a gyermek(iesség), rnindenekelőtt a bennünk élő gyermeknek, azaz
a legbelsőbb énünknek a megtestesítője számomra. Ami összeköti valamennyit, az
a másságuk, ami lényegi tulajdonságuk.

A rnaga nemében tökéletes a Nap, a Hold, és a Csillagok. de egyik sem telje-
sen tökéletes, mefi amit a Nap tud, azt nem tudja a Hold és ez fordítva is igaz. Ez
így van jól, mert kiegészítik egyrnást ugyanúgy, mint a férfi a nőt és a nő a férfit.
Teljesen önálló erőt képviselnek a Csillagok, mint a férfi és a nő egyénisége.

Hasznunkra válik, ha a jegyesség ideje alatt alaposan megismerjük a bennünk
élő ferfit/nőt és gyermeket a jövendőbelink stresszhelyzetbeli reakciói ttikróben és

így aházasságban már a közös feladatra koncentrálunk. Ha énjük a saját bensőnk-
ben a stresszhatásáralezajlő folyamatokat, akkor felismeq'ük azokat a jegyesünknél

is. A mátkánk szárnunkra stresszt jelentő viselkedését ezáltal könnyebben kezeljük.
A legnagyobb erő, ami segít a másik mássága elviselésében, majd tiszteleté-

ben, a szeretet. Hatalmasabb kincs alegizzőbb szerelemnél is, mert lehetővé teszi,
hogy gátlások nélkül, őszintén és valósághűen tudjunk beszélgetni jövendőbelink-
kel. Hiányában puszta tárgyalást folytatrrnk a rnásik emberrel.

Szeletni és szeretve lenni a lehető legbecsesebb ajándékunk. Az ajándékozás
nem ér véget azzal, hogy rnegkapjuk ajándékunkat. A továbbiakban attól fiiggően
válik számunkra lelki haszonná vagy teherré, hogyan gondozzuk, Amennyit te-

sztink érle, olyan mórtékben felfrissít vagy éppen aggaszt.
A szeretet ápolásának speciális fonnája - a korunkban kicsit háttérbe szoruló

vagy éppen taftalom híján üressé váló - bók. Akkor hatékony, amikor úgy alkalmaz-
zuk, nrint a napolajat: amikor szükséges (nem pedig gyakrabban) és meggondoltan.

A jegyességigazijótétemény, ha tiszteletben tartjuk egymás múltját anélkül,
hogy itt és most a jelenben megfeledkeznénk közös jövőnkről. Amikor megtalál-
juk az azon.osságot minden különbségben szílltink lámpásának./énvénél anélkül,
hog1, mg*1.\edkeznénk a minden azonosságban rejlő ktilönbségről, akkor változik
igclzi vallomássá a ,,szeretlek" szó a máskülönben eg,,szeríi túrsalgási fordulatból.
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Az Evszak-teszt két oszlopában szereplő kiJbjezéspálot jelentése a következő:
,,Leendő./éjként //eleségként a jellemző vonásom, hogy az..."

hozz áfo gó : Mátkám ftíbb tulaj donságait igyekszem megismerni.
végigvivő : Mátkám összes tulaj donságát igyekszem megismerni.

intézkedő: Jegyesem megkérdezése nélkül teszem a dolgaimat.

.fegy-elmezetten y,árakozó., Jegyesem megkérdezése nélkül semmit sem teszek.

elltéző; Úgy teszek, mintha nem venném észre leendő házastársam hibáit.
egyiittérző.,En is örűlök jegyesem sikerének, s veie bánkódom, ha hibázik.

alkoíó: A saját elgondolásaim alapján tervezem meg a közös jövőnket.
átvevő: Párom elgondolásait a közös jövőnkről sajátomkónt fogadorn el

... meghatározó: Az én szavam a döntő minden kérdésben.

... teret engeclő: Befogadom jövendőbelirn véleményét bármilyen kérdésben.

érvelő: Felhozok mindent, amivel saját igazamat alátámasztom.
ráhagyó. Kész vagyok engedni a saját igazamból bármilyen vitás helyzetben.

lendületes: Belső hér,től flítötten veszek rés,á a közös otthon megtererntésében.
jóindrllatú., A közös otthon megteremtését szívesen magamra vállalom.

... el.ismert., Jövendőbelirn kritika nélkül elfogad olyannak, amilyen vagyok.
,.. nl,ílt, Titkolózás nélkül beszélek a dolgaimról a jövendőbelimmel.



. . . al kalm azko d ó : Hozzáigazitom s aj át e gyénisé gemet a j e gye seméhez.

... állhatatos: Egy az egyben megőrzöm saját egyéniségemet a jegyességben.

kitartó: Szellemileg és fizikailag sem fáraszt el a mátkaság.

csendesítő: Elveszem azéIét a legapróbb nézeteltéréseknek is.

önátló: Saját elképzeléseim szerint oldom meg feladataimat.

másra támaszkodó; Mátkám segítségével oldom meg személyes feladatomat is.

r ám en ő s : Elszéntan kózb eveszem j övendőbelim teendőinek me gszerve zését.

pártfogó: Támogatom a jövendőbelimet amagánéletben és a munkájában is.

. l át á s s al t áj éko z ó d ó., Jegyesem látv ány a sarkall tettekre.

. hallással tájékozódó,, Jegyesem elbeszélése sarkall tettekre.

. ügyes; Van megfelelő ötletem, hogyan órjem el páromnáI azt, amit akarok.

. viszályt megakaclályozó: Szelidmaradok, ha páromnál valarnit nem érek el.

. versenyző szellemíí; Elhalmozom jegyesemet a legdivatosabb ajándékokka1.

, előre gondolkocló., Elhalmozom jegyesemet a számára hasznos ajándékokkal.

. egt,ecltil alkotó ; Szeretek egymagamban ügyködni (p1. lakberendezni).

,. tttásokkal alkotó; Szeretek jegyesemmel együtt ténykedni (pl. vásárolni).

r áb e s z él ő : Sikere sen meggy őzöm páromat álláspontom helye s sé gérő1.

kétkedő: Fenntartással fogadom párom enyémtől eltérő álláspontját.

célszerii:Ésszerúen (több szempont szerint) jelölöm ki a mátkaidőt.

ragct,lzkotló., Kötöm magamat az előírt, illetőleg szokásos mátkaidőhöz.

cl cl cíi g; g | [ ; Ü gyelek a kifo gástalan magatartásra mátkám j e l enlétében.

lazító. A legtermészetesebb amagataríásom mátkám elŐtt minden helyzetben.

.. fetbecstilő (saccoló); Kevés híján rnindig kipuhatolom jegyesem kívánságait,

.. mérlegelő., Mindig kipuhatolom jegyesem kívánságait,



derűlátó: A jegyesség ténye már önmagában is kellemes érzéssel tölt el.

b ec svág,,ó : KizárőIag elsőrangú j egyesség tölt el kellemes érzéssel.

,.. cs elekv ő : Á[andóan szerv ezek valamilyen közös programot.
,.. erős akaratu: Aháuasság előmozditásáért hosszas szewező munkát végzek.

megsejtő: Jó érzékkel kerülöm el a vitát eredményező ellentmondásokat.
higgadt: Megfontolt vagyok egy vita során és odaf,rgyelek a mátkámra.

sejtéseire hallgató: Belső érzéseim megfejtést súgnak talányos helyzetekben.
ru tin o s : T ap asztalataim haszno sítás a se gít a talányok me gfej téséb en.

vonzó: A jegyesemet elbűvölő dolgokat részesítem előnyben.
g1,1akorlatias; A kényelmes, nekem tetsző dolgokat szeretem.

tevékeny: Gyakran meglepem mátkétmat valami ajándékkal, apropó nélktil,
csoportosító: Ajándékaimat ünnepi alkalmakhoz kötötten veszem meg.

ösztönös: Ráhangolódom jegyesemre és még a gondolatait is kitalálom.
precíz: Alapos felkészíilés eredményeként jeryesem gondolataiban is olvasok.

odaadó: Egy pillanafa sem ágítok mákámmellől (ha együtt vagyunk valahol).
megfontolt: Hagyok elég mozgásteret mátkámnak (bármikor).

közlékeny: Bókokkal fejezem ki mátkámnak az iránta érzettvonzalmamat.
szűkszavú: Csókokkal fejezem ki mátkámnak az iránta érzett vonzalmamat.

elképzelő: Nem bizonyos, hogy párom megbecsül és ez óvatosságra int.

határozott: Bizonyosra veszem, hogy párom igazánbecsiil és ez bátorságot ad.

. összegező: Az események összefoglalásával kiegyensúlyozom a mátkaságot.

. részletező: Az események részletezésével kiegyensúlyozom a mátkaságot.

.. szolgálatkész: Mindig kedves vagyok a jegyesemmel.

.. türelmes: Mindig elnéző vagyok a jegyesemmel.
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Tanács: Ezt a témaköt abban a speciális élethelyzetberr használjuk. amikor
akár először, akár újra házasságkötés előtt állrrnk vőlegényként / menyasszonykérrt
és szeretnénk rnegtudni, hogy Évszak-típusunk (ktilönösen, ha nem egyforrna)
rnilyen - a nagyobb hatékonyság érdekében egymással összehangolt - beiső és

külső finomításokat igényel, rnindkettőnktől.
A legfontosabb dolog: tisztában lenni saját Évszak-típusunkkal és az ebbő1

fakadó teendőkkel és rendelkezésre állő lehetőségekkel.

Jctvttslat: A jegyességgel kapcsolatban felmeniiő stresszek hatékony keze-
lése érdekében hasznos szelTl előtt tartanunk az Évszak-típusok ösztönös mtg(l-
tartását (1d. a Tanács, Javaslat, Ötlet az Általánosságban témakörhöz résznél),
különös tekintettel az egyrnást követő, valamint az egyrnással szemben 1ér,ő

Évszak-típusok kategóriára és váltakozva használni a korrekciós lehetőségeket.

Ötlet; A mágilcus chasse (sasszé)*-t összekapcsoljuk mátkaságunkra 1,o-

natkozó elképzeléseinkkel, olyan változatosan, anrennyire csak tudjuk, Hasznosnak
tarlorn, ha - annak ellenére, hogy rohanó tempójú világban élünk jegyességünket

felpezsdítjük .gy keclves szokással, az ldvarlással, klasszikus értelmében r,ér-e,

Azaz figyelmet szentelünk az ajándékozásnak, azon belül pl, a vtrág vásárlásnak.
Stresszmentességünk érdekében űgy adunk virágot, hogy annak vagy a színe

vagy a díszítése lrarmonizál Évszak - típusunk színével. Amikor pedig virágot
kapunk, beletesszük az Évszak-típusunkéval megegyező színű vázába (fóleg
szineltérés esetén, de jó megoldás erősítésként is),

Evszak-típusonként az alábbi csopot,tosítás szerint válaszduk ki a virág és a

díszítés színét:
- Tél-tipus: Állr -+ piros -; sárga (domináns szin: kék vagy változata: türkizkék).

- Tavasz-tipus: zöld + sárga + t-ehér (doininárrs szín: zöld vagy változata: tiirkizzöld).

- N1"ár-tipuS,. piros + fehér ,+ kék (domináns szin,. pirtls vagv változata: rózsaszín).

- l{1;árutÓ-típus: sárga + kék + zöld (domináns szin,. sárga vagy változata: narancs).

- Ósz-tipus:.fehér + zöld,+ piros (dorninárrs szÁ:.fbhér vagy r.,áltozata: ezüst).
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A könyvben bizonyos kifejezések, szavak utolsó betűje lolöttjobbról egy kis
csillag* látható, Azt jelzt, hogy a vele jelölt kifejezést, szót speciális jelentéssel
használom, illetőleg általam létezik az adott szó, kifejezés, csoportosítás,
(lépés)kornbináció.

Ezek sorrendben a következőek:

- Standard (alap)-típus: így nevezemazt,aki nemcsak kinézetre pl. Tél-típus,
hanem témakör(ök) (illetőleg azok többsége) szerint is Tél-típus.

- Rejtett-típus: így nevezem azí, aki kinézetre pl. Tél-típus, míg teszem azt a
munkájában (vagy egyéb más tenileten) pedig pl. Nyár-típus.

- Mágiktts - chasse (sasszé): felfedezésem szerint szükséges, de egyben ele-
gendő a harmónia, egyensúly megteremtéséhez ez a hártlm lépésből álló korrek-
ciós kombináció, a következő sortend megtartása rnellett:

I.) a sajáí Évszak-típusunkhoz tafi,oző ]2 Tanács kiválasztott pontja(i)
,-pl. ez a 8.) : testdísz,

2.) a salát Evszak-típusunkat a külső körben keítővel követő Évszak-típushoz
taftoző l2 Tanács ugyanazon kiválasztott pontla(i)

- szintén a 8.) : testdísz,
3.) a saját Évszak-típusunkat a kiilső körben kettővel megelőz(i Evszak-típushoz

tartoző ]2 Thnács ugyanazon kiválasztott pontja(i)
--, ismételten a 8.) : testdísz.

- A ktils(j tulaidonságok kulcsszavai; ezek az alapvető feltételei az Évszaktípus
felismerésnek ránézésre. azaz kiilső jegyek -, mint arcbőr, szeplők, szemöldök
- szempilla - haj, szem, ajkak alapján,

- A belső tulajdonságok kulcsszavai: ezek aüák amegfejtést az Évszak-típusok
ktilülágban történő megnyilvánulását előidéző belső reakciókhoz.
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- ]2 Tanács: Korrekciós gffitemény, mely Evszak-típusokra lebontva tartal-

mazza a leghasznosabb stresszoldó pozitiv magatartást, komolyzenei irányzatot,
bioanyagot, tulajdonságot, gondolkodási mechanizmust, (munka)fázist, érzék-

szervet a hozzákapcs olódó tevékenységgel, te stdí szt, színt, ruhaanyagot, kiegészí-
tő ruhadarabot és felhívja a figyelmet a legnagyobb körültekintést igénylő ídőjá-
rásra és annak kísérőjelenségére. Csatlakozik hozzá számos további haszros tipp
és speciális ötlet, Évszak-típusnak megfelelően.

A bevezető mondat az általllnkválasztotttémakör cimszavával fejeződik be.

- Színkód: tartalmazza minden Evszak-típus számára a megfelelő
alap(:béais)színeket (Ld. saját Evszak-típus szerinti 12 Tanács,9. pont), a fobb

árnyalatokkal.

- Színvariációk:Színg,lűrűk: Iehetővé teszik, hogy ne csak az Évszak-
típusunk szerinti alapszíneket használjuk, hanem bármilyen színt.

- Gyors Evszak-teszt: Evszak-típusonként alegselIegzetesebb vonásokat tar-

talmaző,3 fő- és 3 alpontból áIIő teszt, mellyel rövid idő alatt pontosan felismer-
jük egy másik ember Évszak-típusát.

- Fig,,elmes felelősség: igy nevezem azt a nemes gesztust, amit saját

magunknak teszünk akkor, amikor szeretetteljesen, mégis reálisan összpontosítunk
önmagunkr a: saját érdektinkre, testi-lelki-szellemi fej lődésünkre.

- Deffinek: a palackomi delfinekkel kapcsolatos ktilönböző tudományos

kutatások - bennem kialakult - összefoglalt esszenciális mondandója.
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JELEK

* a vele jelölt kifejezóst, szót speciális jelentéssel használom, illetőleg áItalam

létezkazadottsző,kjfejezés,csoportosíás,(lépés)kombináció

--, azuánakövetkező szöveg, példa, a nyilat megelőző szövegösszefiiggésből
következik

* az atána következő fel s oro lás, i l l etől e g magy ar ázat a ny 1lat me gelőző
kifejezés, szókapcsolat lényegi eleme

- szőkapcsolatban - az értelmezéskifejtés során - helyettesíti a címszó teljes

váItozatlan alakját

nöwnírÉsnr

Ld.: Lásd
Pl. : Például

l-

l
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Jól ismerjtik - szinte - mindannyian a stresszbenlét ktilönös, összetett
érzését aváltozatos kezdetektől a még változatosabb végkifejletig:

,,Mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem zúznak,
bizonytalanságban élünk, de kétségbe nem esünk.

Üldazést szenvedünk, de elhag,,ottak netn vagyunk.
Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk.."

Mindannyian hasonlítunk a csiszolatlan gyémánthoz, melynek értékét a
jőI elvégzett csiszolás megsokszorozza. Ezért olyan hihetetlenül fontos az
önmagunk j obbításáért v égzett munka.

E munkavégzés olyan,mint az aranyásás: eredményesek akkor vagyunk,
ha ott ásunk, aboI az arany - azaz elszántságunk a stressz Iegyőzésére - van,
ktilönben joggal gondolja rólunk bárki, hogy csak a testmozgás kedvéért
csináljuk.

Testiink - lelktink - szellemiink pallérozása során kitartóan nyomon
követi fejlődésünket egy kiváló tanítómester, a legyőzhetetlen igazság, mely
erejével elsöpri életutunkból puhányságunk előidézőit: gőgünket és öntelt-
ségünket és ekkor megszelídülünk.

Amikor a szelídség ily módon természettinkké válik, kítágu,l a
Iátőmezőnk és annyira átadjuk magunkat annak a tevékenységnek, amit éppen
végzidrtlk, hogy megszűnlk körülötttink a kiilvilág. Ekkor igazán önmagunkat
adjuk, bármit is csinálunk. Ebben az állapotban pedig teljesen mentesek
vagyunk mindenféle stressztől.

Képesek vagyunk tisztán felfogni azt,hogy:

,,Nem az a fontos, ami velünk, hanem ami bennünk történik. "

Mindezek birtokában eljutunk oda, hogy éljtik az élettinket ténylegesen
és nemcsak úgy csinálunk, mintha éInénk azt.

I


