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FIZIKAI szint: Kolerikus (Az "Akarnok")

- Mozgékony, visszatarthatatlan, gyors mozgású, darabos, szögletes. 

Alvás helyett a sport pihentetőbb számára, vagyis az aktív pihenés többet jelent neki mint az alvás. 

- állandó mozgás- és tevékenységi kényszere van. Tulajdonképpen széthajtja magát.

- Neki nincs baja magával, de a környezete megőrül tőle, mert amit csinál, azt olyan erővel tudja tolni 

és csinálni, ami más számára nem annyira tolerálható. 

- Introvertált, saját ötletei irányítják.

- Ingerlékeny, lobbanékony, türelmetlen 

- Optimista, agresszív, nyugtalan, sértődékeny, hangulatember. 

- Néha irreálisan ítéli meg magát, úgy gondolja az ő tempója a normális 

- A világot hangulata szerint ítéli meg 

- Szenvedélyes, nincs benne tolerancia " az van, amit akarok és úgy ahogy én akarom" 

- Maximalista, végletes állapotok jellemzik, gyanakvó 

- Eredményes, céltudatos, -> "a cél szentesíti számára az eszközt", nem tiszteli a szabályokat

- Tűzön-vízen keresztül, de eléri, amit akar. Amikor végez, akkor néz csak vissza, hogy kin mint 

gázolt át 

- Nem jó neki ellentmondani, kissé lenézi a környezetért, nem bírja a kritikát 

- Nem szeret, és nem tud bocsánatot kérni: felesleges lelkizésnek éli meg 

- Szeret mások helyett dönteni, impulzus alapján, ötletszerűen 

- Döntései után a válasz, "csak" " miért" nem indokolt 

Kolerikus a munkában: 

- Jól kitalálja, hogy kinek mi való, jól ledirigálja a dolgokat. 

- Használja az embereket, jó vezető, viszont munkatársait munkaeszköznek tekinti. 

1987.03.21

7. Korona csakra: 41 Fizikai energia 80

6. Homlok csakra: 7 Érzelmi energia 78

5. Torok csakra: 41 Szellemi energia 48

4. Szív csakra: 37 Életenergia 206

3. Köldök csakra: 65

2. Szakrális csakra: 15 Jobb oldal női (yin) 59

1. Gyökér csakra: 34 Bal oldal férfi (yang) 147

Fizikai Érzelmi Intellektuális

A bioritmus markerei 3 26 8

Jobb oldal Bal oldal

Fizikai kontúr 15 65 80 Kolerikus

Érzelmi kontúr 37 41 78 Empatikus

Szellemi kontúr 07 41 48 Gyakorlati Gondolkodó

59 147 206
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- Igazi munka alkoholista 

- Kevés alvásigénye van, a mozgás pihenteti. 

- Az egész élet egy nagy feladat, amit meg kell oldani, amit szívesen végez 

- Akkor él. ha van cél és halad felé. Imádja a versenyhelyzeteket, illetve minden helyzetből, ahol lehet,

verseny csinál. Ez ösztönös és van mikor abszolút nem tudatos. 

- Gyors, hajlamos a kapkodásra, teljes erőbedobással dolgozik, nem vacakol. 

- Nem tiszteli a szabályokat, nem való neki a monoton munka. 

- Normál reakciója: kiabál, gyorsan dönt, örökmozgó 

- Paradox reakciója: depresszió, közönyösség, erő elvesztése. Ilyenkor ki van billenve. 

- Stressze: monotonitás, vita. Legjobb védekezés a támadás! Tartós stresszben hiperaktívvá válik,

csapkod, agresszív, majd flegmatikussá válik. "Hagyjon mindenki békén." Fél óra múlva úgy viselkedik,

mintha semmi sem történt volna. 

ÉRZELMI szint: Empatikus

A Te oldal magasabb, de közel egyforma mutatók

- Érzelmileg kiegyensúlyozott harmonikus lelkivilágú 

- Másokkal együtt érző, de egészséges mértékben önző 

- Képes kifejezni az érzelmeit, de kontrollálni is tudja azokat 

- Nagy lelke és szíve van, át tudja adni a szeretetét 

- Állandóan segítőkész, ő a lelki szemetesláda 

- Másokat helyez előtérbe, de racionálisabb, mint az önfeláldozó 

- Ismeri saját korlátait a segítésben 

- Arany középút jellemzi, mert tudja szeretni magát, ezáltal másokat is 

- Nem engedi, hogy negatív érzés hatalmasodjon el rajta 

- Az önfeláldozónál nagyobb tartalékai vannak, ezért nem károsodik 

- Képes a szeretetét kimutatni, neki van a legtöbb barátja, mindenki neki panaszkodik 

- Ha empatikus emberrel találkozunk, olyan mintha régóta ismernénk 

- Munka: Önálló munkára alkalmas, nehezen vállalja fel a konfliktust, de hamarabb mond nemet,

mint az önfeláldozó 

INTELLEKTUÁLIS kontúr: Gyakorlati Gondolkodó

Itt a 7. Koronacsakra értéke a magasabb. Ilyenkor a gondolkodás férfias, Yang típusú. 

A konkrét szabályokat, az analizálást szereti. Praktikus logikus gondolkodás. Konkrét feladatokban

ügyes. A művészi típus ellentéte, ezért kevésbé meditatív, azonnal racionalizál, mindent végig kell hogy

gondoljon. Logikai alapon dönt. Kézzelfogható tevékenységet szeret végezni. És a kézzelfogható

eredményeket értékeli. Az azonnali eredmények fontosak számára. Számára a megfoghatatlan dolgok,

olyanok mintha nem is léteznének. Tanulása: jegyzetelés, hangfelvétel. A gondolkodó típus inkább filmet

néz, könyvet olvas, mert ezzel pihenteti az agyát, nem kell gondolkodnia az elképzelésen, készen kapja. 

A marker számok összege, vagyis a 6.és a 7. csakra együttes értéke 100 alatt van, és mindkét 

érték aránylag alacsony. 

Praktikus analógia szerint működik. Az energia-megmaradás, a fizikai világ törvényei szerint él: 

nem lehet többet kapni, mint ami van. Az élettől tanul nem a könyvekből. Okos, de a saját értelmezése

szerint. Mindent akkor csinál, ha látja, hogy rövid idő alatt, pozitív eredményt kap.
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Felesleges lépést nem tesz. Nem tud olyan munkát elképzelni, ami a távoli jövőben hoz csak eredményt.

Saját megszokott módszere van a fejlődésre. A földön él, átlagos ember. 

A boldog gyakorlati ember nem akar fejlődni. Gyakorlatias típusú tanuló is, jól meg tudja jegyezni a

dolgokat, de otthon egyszer át kell ismételni az órai anyagot. Neki még többet kell ismételni, vissza 

kell kérdezni tőle az órán tanultakat. A gyakorlatias, válaszadás előtt, akár fel is lapoz egy tankönyvet,

hiszen ő szeret megalapozott, biztos lenni a válaszaiban. Lassabban vág az esze, mint egy produktívnak.

Jót tesz neki, ha sablonokat, jegyzeteket ír. 

Mindkét mutató alacsony, de a 7. csakra (logika) értéke magasabb. 

Jó kézügyesség, fejlett manuális képesség, konkrét cselekvés végrehajtása jellemző rájuk. 

Szereti megfoghatóvá tenni a tapasztalatait. 

Bármelyik gondolkodó típusnak nagyon nehezére esik meditálni és mindig le kell kötni a az agyát

valamilyen mentális tevékenységgel, mert máskülönben folyamatos agyalásban van. Még éjszaka is  

vagy este mikor lefekszik. Ezért jó neki, ha egy picit a jobb agyféltekét stimulálja, kicsit edzi.

Gondolkodó nagyon szeret tanulni, és meg is akar érteni mindig mindent. Intellektuális síkon azt kell 

még tudni, hogy a hasonlók a hasonlókkal értenek szót. A harmonikusak mindenkivel megtálaljak a 

hangot.

Értelmezzük az adatokat
Általános értelmezés

Fizikai szint: - nemi aktivitás, vágyak, reagálás, inger felvétel - materiális szinttel, anyaggal kapcsolatos 

dolgok - anyagi javak - tevékenységgel, cselekedetekkel kapcsolatos dolgok - munkavégzés, 

bekapcsolódása sebesség a cselekvésbe - ébredés/ elalvás - ki milyen gyorsan tud alkalmazkodni 

dolgokhoz, helyzetekhez 

Érzelmi szint: - a motiváció - túlélő képesség, érzelmi megnyilvánulás - lelkesedés - érzelmek és 

realitás összefüggés 

Intellektuális szint: - cselekvés alapjául szolgáló - gondolatban megfogalmazott dolgok - a célok - 

a munka a tanulás 

Minél nagyobb egy csakra értéke annál határozottabban jellemző a csakra által képviselt 

tulajdonság az egyénre. 

FIZIKAI KONTÚR: 

Itt a Szakrális (2) csakrát és a Napfonat (3) csakrát vizsgáljuk.

Fékezés (2 Szakrális v. Szexcsakra):  A differenciálás képessége, az egyén reagálása a világ felé 

(ki be kapcsolódás) 

Lásd az első oldalon a 2.-es Szakrális csakra értékét.

(Szakrális csakra értéke: 15)

(0-30) A fékezés értéke alacsony, nehezen ismer fel embereket, tárgyakat. Azért, mert gyorsan és 

felületesen reagálnak dolgokra. Valamelyest a saját világában él. A világot nem olyannak látja, mint, 

amilyen a valóságban, saját sürgölődése lázában ég, a saját cselekvésére figyel. Mindent hamar

akarnak megvalósítani. A lényeg és a részletek számunkra elvesznek. Nem nagyon tudnak kifelé 

figyelni, inkább belül élnek. Viszont nagyon gyorsak, gyorsan hoznak döntéseket. A mozgásuk is 
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viszonylag gyorsan. Ők kicsit éber alvóak is. Kevesebb az alvásigényük is. Alvásból is, szinte egy 

szempillantás alatt felébrednek. Nagyon gyorsan tudnak bekapcsolni. 

Élénkítés-aktivitás (3 Köldök v. Gyomorcsakra):  Az aktivitás mértékét mutatja. A bekapcsolódás 

képességet, ahogy az egyén, a világ változásait feldolgozza, ahogy lereagálja. Mennyire van ritmusa, 

dinamikája annak, amit csinálok. Mennyire vagyok gyors, mennyire vagyok lassú. Az ún. 

bekapcsolódás ereje, amely kifejezi az élénkség mértékét, az információk feldolgozásában. 

Mennyire terhelhető az illető, mit bír el, mekkora a türelme, mekkora a kitartása.

Lásd az első oldalon a 3.-es Köldökcsakra értékét.

(Köldök csakra értéke: 65)

(46-99) aktivitás értéke magas: Fürge, mozgékony, aktív, csinálja, lelkes mozog, lehet, hogy túlmozgása

is van. Nagy gesztikulációkkal magyaráz, nagy a kitartása van, de ugyanakkor rámenős is tud lenni, 

akár gátlástalanul tolni, amit elkezd csinálni. Enni is tud, szeret is enni. Bármit meg tud enni, nagyokat 

tud nevetni, minden, ami a fizikai szinten az élvezeteket jelenti, azt imádja, ez a Bika féle élet igenlő érzés 

van benne és szinte bármit megetethetnek vele. Bármit "megtehetnek" vele, a szó átvitt értelmében. 

Nem stresszeli, ha több feladatot kell egyszerre végeznie. 

A 2. és 3. csakra együttes értéke (fékezés-aktivitás) 

A két érték összege, az általános ingerküszöb nagyságát, az idegrendszer fizikai erejét, és 

ingertűrő képességét mutatja. 

(Szakrális és Köldökcsakra együttes értéke: 15 + 65 = 80)

Ha ez az összérték közepes (71-100 közötti) A ráhatások, közepesen számítanak. 

A 2. és 3. csakra egymáshoz viszonyított értékei: 

Kiegyensúlyozott számpár: az egyik szám nem nagyobb, mint a másik kétszerese. 

Kiegyensúlyozatlan számpár: Ha az egyik szám értéke legalább kétszerese a másiknak. 

Ilyenkor a nagyobb értékű csakra tulajdonságai elnyomják a másik tulajdonságait. Az a csakra fog 

intenzívebben dominálni. 

ÉRZELMI KONTÚR: 

Itt a Szívcsakrát és a Torokcsakrát vizsgáljuk.

Érzelmek (4. Szívcsakra) ÉN - EGO Az önzés mértéke. 

Önérvényesítés, "Én" mennyire tudom magamat képviselni. Mennyire tudom kifejezésre juttatni a saját 

vágyaimat, saját elképzeléseimet, a saját értékeimet. Éntudat, Öntudat. 

Lásd az első oldalon a 4.-es Szívcsakra értékét.

(Szív csakra értéke: 37)

(31-45) az érzelmi aktivitás értéke közepes: közepesen érzékeny saját szükségleteire, közepesen fontos

magának. Kicsit fontos a saját személyisége, de még ő sem ad nagyon hangot ennek, viszont azért, már 

egy picit tisztában van, a saját képességeivel. 

Érzések (5. Torokcsakra): 

"MI" A"MI " mértéke, az érzésekből eredő türelem, és érzékenység. Megmutatja, hogy az ember 

mennyire képes a másikat elfogadni, mások problémáiba beleérezni, gondjaikat magáévá tenni. 

Mennyire empatikus és mennyire együttérző. 
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Lásd az első oldalon a 5.-os Torokcsakra értékét.

(Torok csakra értéke: 41)

(31-45) az érzések értékek közepes: közepes mértékben figyel a környezetére, képes már 

kinyilvánítani az érzéseit, viszont, csak közepesen nyilvánítja ki az érzéseit.

A 4. és 5. csakra együttes értéke (érzelmek-érzések) 

A két érték összegének nagysága: Megmutatja, hogy mekkora az általános érzelmi 

tűrőképesség. Mekkora az érzelmi tartaléka, amivel rendelkezik a személy. Mennyire erős a 

saját érzelmi ráhatása, És mekkora ellenállást képes érzelmileg elviselni, anélkül, hogy 

kibillenne. 

(Szív és Torokcsakra együttes értéke: 37 + 41 = 78)

Közepes (71-100 közötti) közepesen terelhető érzelmileg. Ki tud esetleg állni a saját igényeiért, ki 

tudja magát fejezni. Lehet, hogy szentimentális módon, ami azt jelenti, hogy úgy fogja lekommunikálni, 

hogy más azt higgye, hogy az, az ő döntése. De érvényre juttatja saját vágyát, saját akaratát, vagy 

empatikusként, odaadóbbá tud válni. Többet ad, mint amit elvár. 

SZELLEMI vagy INTELLEKTUÁLIS KONTÚR: 

Itt a Harmadik szem csakrát és a Koronacsakrát vizsgáljuk 

Intuíció (6. Harmadik szem csakra) 

A megérzések mértéke, az analóg, képi feldolgozás képessége és a veleszületett viselkedésforma. 

Megmutatja a jobb agyfélteke funkcionális állapotát, az információ egységben való feldolgozásának 

képességét. 

A jobb és a bal agyfélteke, különböző funkciót lát el. A jobb agyfélteke beidegzi a testnek a bal oldalát,

a bal agyfélteke pedig a testnek a jobb oldalát. Akiknél a jobb agyfélteke dominál, azok kreatívak,

intuitívak, művészi képességekkel rendelkeznek, a dolgokat képesek másképp látni, más rajzolódik

ki az elméjükben. Jobban tudnak képekben gondolkodni. 

Lásd az első oldalon a 6.-os homlok vagy 3. szem csakra értékét.

(Homlok csakra értéke: 7)

(0-30) az aktivitás értéke alacsony: Nem a sugallatokra figyel, hanem az eredményekre. 

Inkább gyakorlatias. 

Logika (7. Koronacsakra)

A logikának a mértéke, analizáló, mérlegelő gondolkodás, a feldolgozás képessége és szerzett 

viselkedésforma. Megmutatja a bal agyfélteke funkcionális állapotát, az információ szó szerinti 

értelmezésének a darabokban való feldolgozásának a képességét. 

Lásd az első oldalon a 7.-es Koronacsakra értékét.

(Korona csakra értéke: 41)

(31-45) közepes érték: praktikus értelmezése a dolgoknak. De vegyesen tud érvényesíteni logikai és 

intuitív módszereket is.

A 6. és 7. csakra együttes értéke (intuíció-logika) 

Az idegrendszer szellemi terhelhetőségét a jobb és a bal agyfélteke energiaszintjét jelzi ez az 

összérték. Vagyis a két érték összege, megmutatja az agy általános teljesítőképességét, az 
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intellektuális funkciók produktivitását, a munka, az alkotás, a célok megfogalmazásának szintje. 

(Homlok és Koronacsakra együttes értéke: 7 + 41 = 48)

(0-70 között) alacsony összérték, gyakorlati típus: 

kevés mentális energia, praktikus analógia szerint működik. 

A Női és férfi energiák értelmezése

Az összenergia összetevődik a yin női és a yang férfi energiából. Megmutatja a női-férfi energiák 

elosztását, dominanciáját az egyénen belül. 

Ennek a két adatnak a vizsgálata azért fontos, hogy meghatározzuk, hogy az adott személy a saját 

fizikai nemi megnyilvánulását, hogyan képes egyeztetni a benne lévő energiákkal. Amennyiben egy 

nőnek kevesebb a női energiája, nem következik, hogy ő férfias lenne. Egy ilyen energiával egy nő,

nagyon jó vezető lehet, eredményes lehet a verseny és küzdősportokban. Érdemes tudatosítania ezt, 

és megélni a munkában, karrierben, hobbiban ezt az energiát, és akkor a családban, magánéletben,

képes lesz a női energiát kibontakoztatni.

Amikor egy férfinek több a női energiája, akkor számára ahhoz, hogy megélje, kibontakoztassa a 

férfias neme szerinti energiákat, érdemes olyan tevékenységet választani akár munkában, akár 

hobbiban, amiben az energiájában lévő női energia megnyilvánul. 

Ilyenkor, ha a kevés férfienergiáját például küzdősportra, versengésre összpontosítja, lehetséges, 

hogy a többi tevékenységéhez nem jut elég energia.

*Ha valakire nagyon nem illenek a leírtak, akkor igazi arcát csak stresszhelyzetben mutatja meg. 

Normál helyzetben a szülőktől, nagyszülőktől tanult álarcot viseli, amit a környezet megerősít.

Valamint, ha az összenergia (életenergia) érték: 

250 alatt:  átlag alatti érték: itt arról van szó, hogy kevés energiával él az illető. 

250-300 : Átlag. 

300 felett:  magasabb az átlagosnál Abban az illetőben, nagyon sok energia van,

minden csakra / csakra pár csúcsra van járatva. Akinek magas az összéletenergiája, annak kevesebb 

újratöltésre van szüksége, illetve hamar tud töltekezni. Az alacsony életenergiával rendelkezők 

esetében fontos lehet, a növényekkel való érintkezés, mivel a növény önzetlenül tudja feltölteni az 

embert. Az alacsony élet energiával rendelkezők jobb barátok, mint a magas életenergiával 

rendelkezők, mivel ragaszkodóbbak, még ha önzés is párosul a barátsághoz, mivel belőlük töltekezik. 

A magasabb élet energiával rendelkezők, kicsit lazábban veszik a dolgokat, a kapcsolatokat, mivel 

egyedül is jól megvannak, így is jól tudnak működni.
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