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Ezoterika, lélek, harmónia, rejtély
A tenger örökös morajlását vagy az erdõ mennyei nyugalmát szereti? Esetleg a hegyek monumentalitása vonz -

za? Ebbõl a tesztbõl megtudhatja, kedvenc tája mit árul el
jellemérõl, ebbõl milyen esélyekre következtethet. Három
tájat mutatunk Önnek: tengert, hegyeket és erdõt.
Rendezze õket: melyik a legszimpatikusabb, hol töltené el
legszívesebben szabadságát? Aztán rangsorolja a többit
is! Ezután olvassa el, mit jelent az Ön által összeállított
rangsor, milyen a jelleme, mik az erõsségei és gyengéi,
milyen lehetõségei vannak, hogy személyiségét még jobban kibontakoztathassa.

Tenger-típus - érzékeny és
gazdag fantáziájú
1. típus: tenger - hegy - erdõ
Szereti a tenger végtelenségét, a hegyek monumentalitását. Vonzalmat érez a határtalan horizontok és a
legyõzhetetlen csúcsok iránt. Elõnyben részesíti a
tengert, mivel csak egy pillantást kell vetnie a strandra és
máris kikapcsolódott.
Jellem: könnyen tud lelkesedni és fantáziája dús.
Vannak ötletei és bátran ki is mondja azokat. Érti a tréfát,
mindig kész a meglepetésekre. Kreatív, de nem becsvágyó. Fantáziája oly gazdag, hogy gyakran nem tudja
magát elhatározni. És ha valami megkezdett dolgot
mégis felad, azért van, mert más hirtelen jobban csábítja.
Lehetõségei: ellenállhatatlan kisugárzást fog kifejezni,
ha legyõzi ellenkezését. Olyan sok utat lát, hogy egyik
mellett sem tud igazán dönteni. De még egy rossz elhatározás is jobb a semmilyennél. És egy dolognál kitartani jobb, mint százba belefogni.
Valóságos lehetõsége csak akkor bontakozik ki, ha bátorsága van egy tervet az ellenállásával szemben
véghezvinni.

2. típus: tenger - erdõ - hegy
Szereti a nyugalmat és a tenger örökös mozgását. A
határtalanság és a titokzatosság vonzza. Szereti az
erdõben az alkonyi fényt, a kusza ösvényeket és az élõ
természet jelenlétét. Azokat a tája-kat szereti, ahol
álmodozhat és elengedheti magát.
Jellem: érzékeny, együttérzõ, egy kicsit szeszélyes és
kényelmes. A becsvágy és a taktika nem az Ön fegyverei.
Követi érzéseit és útját intuitív módon találja meg. Sokkal
mozgékonyabb mint azt közönyössége sejteti, sokkal
elkötelezettebb, mint azt érzékenysége alapján bárki is
gondolná. Tökéletesen hajlítható, alkalmazkodó, engedékeny és szereti a dolgokat halogatni. A valóság viszontagságai elõl inkább az álmok gazdag birodalmába
menekül.
Lehetõségei: több határozottság és erõ rejlik Önben,
mint azt gondolná. Eddig a felelõsséget szívesebben
áthárította másra - partnerére, fõnökére, az államra. És
kétséges esetben az õ áldozatuknak tekintette magát. Ha
ezt a magatartást leveti és a felelõsséget felvállalja,
egyre több önbizalmat fog szerezni. Ezután fog kifejlõdni
bátorsága és függetlensége.

Hegy-típus - vállalja a kockáza tot és a maga útját járja
3. típus: hegy - tenger - erdõ
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Elbûvöli a hegységek hatalmas ereje. Szereti a varázslatos csúcsok látványát. És szereti megmászni az ilyen
csúcsokat. Fent érzi az örökkévalóság leheletét. A végtelen tenger is elvarázsolja vadságával, nagyságával és
fékezhetetlenségével. Mégis elõnyben részesíti a
hegyeket, mert vállalkozó kedvét igazán ez hívja ki.
Jellem: akaratos, nem riad vissza a kockázattól.
Véleményét világosan kifejti. Hamarosan mindenki tudni
fogja, hányadán áll Önnel. A középszerûség és az alkalmazkodás nem az Ön stílusa. Ezért konfliktusok hiányára
nem panaszkodhat. Olykor túlzásokra van szüksége ahhoz, hogy elevennek érezze magát.
Lehetõségei: egy derûs filozófus bújik meg Önben,

érzékeny, jóságos és emberbarát. De még gyakran
menekül önmaga elõl. Újra meg újra egy külsõ maszk
takarja gyengédségét, érzékenységét, beleérzõ
képességét. Fél a csalódástól, attól, hogy sebezhetõ.
Mivel akkor nem hallja meg a belsõ hangot néha uralomra vágyó, könnyen sebezhetõ és féltékeny. Ezáltal elveszti
a lehetõséget embertársai jobb megismerésére.
Vérmérséklete független higgadtsággá alakul át, mihelyt
bevallja érzékenységét és szívére hallgat.

Stuart Wilde:

Az élet nem
küzdelem
V. rész

4. típus: hegy - erdõ - tenger
Kora reggeli harmatban föl a hegyre! Szereti a
felemelkedést a magasba, mindig új kilátást a völgyre, a
csúcsok elérésének megkoronázásaként. A változó
látványt, a levegõ tisztaságát, a természetjárást szereti
legjobban az erdõben. De vonzónak találja a hegyek
világának szabadságát és tisztaságát is.
Jellem: a világosság és az értelem a legerõsebb
képességei. Amit más nem képes átlátni, Ön azonnal érti és már cselekszik is. Képes a hevességben nyugalmat,
a káoszban rendet teremteni. Kiváló intellektuális és taktikai képességekkel rendelkezik. Vezetésre termett. Önre
mindig lehet számítani. Nagyobb csoportban könnyen elnyomottnak érezheti magát. Kétséges esetekben
szívesebben van egyedül, így is jól boldogul.
Lehetõségei: kicsit fél az élet kiszámíthatatlan történéseitõl. Úgy gondolja, hogy a túlságosan nagy változásokhoz még nem nõtt fel. Ez azért van, mert nem bízik
meg értelmi képességeiben. Még valaminek hinnie kell: a
szívének. Gyakrabban kövesse szíve hangját, tegye
próbára megérzéseit. Meleg szívvel, tiszta értelemmel
mindenre képes, legyõzhetetlen lesz.

Erdõ-típus - talpraesett és diplo matikus
5. típus: erdõ - hegy - tenger
Séta az erdõben, ligetekben - közvetlen kapcsolatban
van a természettel. Az árnyék és fény játéka, a növények
és állatok sokasága sehol sincs ilyen. Szereti a hegyeket
is, a távoli kilátást, szívesen mászik fel a csúcsokra, a
tiszta levegõben. Mégis többet jelent Önnek az erdõ zöldje, a meg-megújult természet, a frissesség.
Jellem: szigorú önmagával, sokat teljesít, megbízható
és kötelességtudó és másoktól is ezt várja el.
Fantasztikus a szervezõképessége. Gondoskodik családjáról. Cserébe engedelmes hûséget vár el. Addig van
rendben minden, míg az akaratát érvényre juttatja. Ha
nem sikerül, könnyen elveszíthetinyugalmát és fesztelenségét.
Lehetõségei: mivel a szálakat a kezében akarja tartani,
hajlamos az ellenõrzésre. Amit kivívott, abból nem szeret
újra leadni: ez érthetõ. Mégis felfedezheti még a kreativitás, a belsõ béke és szabadság nem sejtett világát, ha
megtanul lazítani, felhagy az ellenõrzéssel és az életet
kissé játékosabban fogja fel. Álmai és fantáziája kincseket rejtenek.

6. típus: erdõ - tenger - hegy
Az erdõ és a tenger morajlásában az alkotás örökkévalóságát hallgatja. A fák sötét és világos zöldjében, a
tenger kék tónusaiban a természet elevenségét és az újra
éledõ erejét látja. Elõnyben részesíti azonban az erdõt,
mert benne a bõség gazdagabb és szembeötlõbb. És
mert a virágok és a madarak éneke felfrissíti a szívét.
Jellem: romantikus és jóindulatú. Zenei tehetsége
ugyan van, de nincs hozzá nagy ambíciója. Egy kicsit
kényelmes. Megtanult túlzott erõfeszítések nélkül, barátsággal, megfontolásban és diplomáciával élni. Barátkozó,
jóságos, de néha csak úgy tesz. Valójában gyakran elrejti
igazi indulatait. Ez titokzatossá és kissé melankolikussá
teszi.
Lehetõségei: kivételes egyéniség, de elrejti. Nem akar
feltûnni. Hajlítható alkalmazkodásával ravaszul kikerüli a
konfliktusokat, pedig néha a nézeteltérések, konfliktusok
és viták tennének jót. Általuk fejlõdne, mert ezek lobbantják lángra szellemét. Csak a kockázatvállalás hozza
napfényre vitalitását és személyiségének ragyogását.
- J - Ideál Magazin

“Az élet nem küzdelem:
inkább szelíd folyamat - haladás egyik ponttól a másikig; mintha egy napsütötte
délutánon egy völgyben sétálna az ember.”

Összefoglalás
Földi létünk lényegéhez
tartozik, hogy kénytelenek
vagyunk bizonyos korlátozásokat elviselni. Egyike
ez azoknak a leckéknek, amelyek megtanulása végett idejöttél. Ha ezt a leckét megtanultad, a korlátozás helyét a
tökéletes szabadság veszi át, hiszen végre-valahára
függetlenné és szabaddá válik a spirituális örökség.
Testben élõ lények lévén, életfeltétel számunkra az
erõfeszítés, hiszen gondolatainkat, érzéseinket fizikai cselekvéssé kell lefordítanunk. A küzdelem azonban nem természetes állapot: áldatlan háború, amelyet önmagunk ellen
vívunk. Mivel azonban a küzdelem saját belsõ bizonytalanságunk mellékterméke, könnyûszerrel meghaladható.
Ha megvan a bátorságod felismerni életedben a küzdelmet, és szembenézni az okaival, felruházod magad a továbblépéshez kellõ erõvel. Ha belátod, hogy a küzdelem oka te
magad vagy, akkor bizton kijelentheted, hogy életedbõl
elõbb-utóbb minden küzdelem kirekeszthetõ.
Továbbá: mivel a küzdelem elõre beprogramozott reakció vagyis mindenkit kicsi korától kezdve küzdelemre tanítottak , a gondtalan létre való átprogramozás bizony idõbe kerül.
Viszont mennyei élvezet figyelni magadat, ahogy a szorongás
legkülönbözõbb formái felõl fokozatosan haladsz önmagad és
a világ teljes elfogadása felé.
Szabadnak lenni nagy ajándék. Felismerni, hogy nincs
szükséged tengernyi pénzre, óriási befolyásra vagy hatalomra. Szükséged csupán arra a képességre van, hogy felszámold a belsõ ellenállást. Elõbb önmagaddal, majd a körülvevõ
világgal szemben. Aztán, ahogy belsõ egyensúlyod és pozitivitásod fényében a küzdelem lassanként olvadozni kezd, az
új energiák hozta frissesség révén képes leszel átélni a belsõ
békét. A belsõ béke pedig mind több és több lehetõséget
vonz, mert az energia is a maga fajtáját keresi. Az egyensúly
és a jó szerencse csak azokat látogatja meg, akik kiegyensúlyozottnak és szerencsésnek érzik magukat.
Mától kezdve minden áldott nap vess el ki életedbõl egy
olyan szempontot, amely nehézséget okozott, és vezess följegyzéseket elõrehaladásodról. Lásd meg magad, amint kérlelhetetlenül törsz elõre végsõ célod felé: hogy elérd a teljes
szabadságot, a maradéktalan boldogságot, a tökéletes nyugalmat.
Ha egyszer eléred ezt az állapotot, és egy darabig képes
vagy fenntartani, akkor tanítsd meg másoknak is. Tanítsd
meg, hogy az élet nem küzdelem. Nem arra van kitalálva.
Hálásak lesznek, ha felszabadítod õket.
Révbíró Tamás fordítása

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Járjon nyitott szemmel, mert hivatásáMinden oka megvan az örömre, hamarosan
Határtalan boldogság tölti el, hogy megtalálta
Feladatait értékrendjének megfelelõen végzi.
ban figyelemre méltó lehetõség adódik
frigyre léphet, ha még nincs elkötelezve. Ha
élete párját. Egy romantikus vallomás teljesen
Semmiféle kapcsolat terén ne hagyja, hogy kielbûvöli. Hallgasson belsõ megérzéseire. Annyira várja, párkapcsolatban él, akkor kellemes, boldog napokra az elõmenetelre. Fontos, hogy tisztában legyen használják, sem a munkahelyén, sem pedig magánéleti
hogy megtörténjen az, amire már nagyon-nagyon régó- számíthat társával. Ne hagyja, hogy pletykával, híresztelés- a képességeivel, mert így könnyebben mérheti köreiben. Várjon, míg maguktól megoldódnak a problémák.
fel a lehetõségeit.
ta vár...
sel kihozzák a sodrából.
BIKA (04.21.-05.20.)
Mielõtt megszólal, gondolja végig, jól fogalmazta-e meg mondanivalóját. Nehogy másokat megsértsen, de magát se hagyja bántani. Legyen
határozott. Ne hallgasson olyan információkra, amelyek
nem felelnek meg a valóságnak.
IKREK (05.21.-06.21.)
Fontos, hogy ápolja a kapcsolatait. Munkáját
igyekezzen elvégezni, s utána jöhet egy remek beszélgetés. Egy kellemes partnerrel hamar
feloldódik. Célja elérésében nagyot léphet elõre.

OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
A fény hiánya hajlamossá teszi a kedvetlenÜgyesen és okosan tárgyal, s képessége
Fordítson figyelmet az apró részletekre, neségre és a mogorvaságra. Munkahelyén
munkájában sikereket ígér. Újhold idején
hogy elrontson valamit. A hibát nehéz kijavívagy az otthonában átél néhány megrázkódtatást, szívesen vállal új feladatokat, hogy bizonyítsa ráter- tani. Szerelmi érzéseit fogalmazza meg egyértelmûen,
kapcsolatai mélyponton vannak. Nincs mitõl tartania, mettségét. Biztató találkozás várható. Csak Önön múlik, utána közölje kedvesével. A kivívott harmóniát ma semmert meggondolt és felelõsségteljes.
hogy mit hoz ki a lehetõségekbõl.
mi nem veszélyezteti.
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Gondtalan életre vágyik, és egyre
A Nyilas alaptermészete konzervatív. Most
Magánéleti döntéseit alaposan fontolja meg,
mégis szívesen fogad újító javaslatokat, és
tisztábban látja, hogyan közelíthetne
semmit ne kapkodjon el. Szórakozások,
kitûzött céljához. Rátalálhat egy élhetõ lakásra nem bánja meg. Ha kellõen alkalmazkodó, úgy ajándékozások elvihetik a nehezen megkeresett pénzét.
vagy jobb feltételekkel vehet fel kölcsönt. alakíthatja az eseményeket, hogy a saját akarata is Ne legyen túlságosan nagyvonalú. Ön számára nagyon
érvényesüljön.
Energikusan végzi feladatait.
kedvezõen alakulnak a dolgok.
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