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1 - Fejlődés

Változás a minőségi munka eléréséhez.

1. Túl gyenge a tetthez.

2. Jó képességekkel rendelkezik és tanul.

3. Kitartó tevékenység után magára talál.

4. Meg tudja nevezni a problémát.

5. Felismeri az időszak támasztotta igényeket.

6. Bajba jut.
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2 - Engedelmesség

Képessé válni a mérlegelés nélküli közreműködésre.

1. A korlátok áthágása miatt elcsúszik.

2. Nem hallgat a véleményekre mert eltévedtek, de később kérdezni fog.

3. Feladataiban csak a szükségessel kell törődnie.

4. Nem tér vissza míg a legrátermettebb ki nem javítja a hibákat.

5. A szerénység sikerre vezet.

6. Meglep másokat mert kérdés nélkül cselekszik.
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3 - Megoldás

Időt kell rá fordítani. Segítséget kell kérni és tisztázni a helyzetet a problémák azonosításával.

1. Példamutató ha valaki mások segítségére siet a nehézségek ellenére.

2. Megbízható kapcsolatokat kell kialakítania mielőtt mások elfogadnák.

3. Magányosan halad ismeretlen terepen. Vezetőt kell keresnie vagy visszafordulnia.

4. Segítséget kap ha kivárja a sorát.

5. Tudni akar mielőtt döntene.

6. Egyedül folytatja tovább mert mások biztosítékokat akarnak mielőtt támogatnák a
fejlesztéseket. Tétotvázás helyett meg kell változtatnia szomszédságát hogy túlléphessen a
nehézségeken.
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4 - Tanácskérés

Útmutatás a kérdezni tudó tanulónak, de várni mielőtt válaszolna a meggondolatlan kérdésekre.
Ezen az úton a tanuló megbízhat az ítéleteiben.

1. Megmutatni a tanulónak a határokat amiken nem léphet túl, majd bizalmat adni neki.

2. Ha valaki barátságos és bizalmas tanár, bíznak benne.

3. Nem engedhet a fiatalabbak türelmetlenségének.

4. Ha valaki egyedül tanul, ez az ő döntése.

5. Nem hagyja abba a kérdezést.

6. Elutasítani akik átlépik a határokat.
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5 - Türelem

Valami jön, bizalommal kell várni mintsem kikémlelni.

1. Nem tud segíteni azonnal.

2. Rossz a kezdet mert nincs párbeszéd.

3. A többiek távol kerülnek, mert nem kötelezi el magát elég gyorsan.

4. Higgadtnak maradni.

5. Megnézni mi jön és bizalommal maradni.

6. Valaki elveszíti bizalmát és háromtagú csoportot lát közelíteni. Ha fogadja őket, megtalálja
amire számított.
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6 - Követelés

Akadályozzák a haladását, noha az igazság oldalán áll. Nem szabad erővel győzni. Rá kell bízni egy
közvetítőre.

1. Nem szabad erőltetni. A megjegyzések ellenére a következtetés egyértelmű.

2. Ha valaki nem követeli a hatalmasok tulajdonát, megelégedettségre lel környezetében.

3. Saját eszközeivel sikert ér el.

4. Győzni akar aztán megáll látva a másik gyengeségét.

5. Közvetítőre bízza aki képes átlátni az ügyet.

6. Ha erővel nyer elveszti a nyugalmát.
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7 - Az akarat

A problémák megoldásához fegyelem és folyamatosság szükséges.

1. Az ellentmondások hamisságot mutatnak.

2. Azt teszi amit mások tesznek, ezért megbíznak benne.

3. Lemond a többiekről.

4. Akadályoz másokat a folytatásban, míg vissza nem nyeri az önuralmát.

5. Elérhetünk valami hasznosat, a legtapasztaltabb képes elérni, a másik elrontaná.

6. A fellépés után itt az ideje a rend helyreállításának és ehhez szakértőket kell igénybe venni.
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8 - Elosztás

A közös jövőkép megosztása. A tétovázás megbánáshoz vezet.

1. Fáradt az ellenőrzések okozta késlekedések miatt, így szerényen arra kéri a másikat hogy
cserélje ki amit kaptak és ha kész mutassa be az eredményt a többieknek.

2. Elkötelezik magukat, hogy segítenek a barátaiknak megjavítani amit elhanyagoltak, mielőtt
késő lenne.

3. Kapcsolat kellemetlen emberekkel.

4. Amikor bizalmi viszony alakul ki, érdekükben áll nyilvánosan is vállalni azt.

5. Az elosztás bemutatása: csak önkénteseket alkalmazni, a többieket elengedni.

6. Ha valaki hiányzik a kezdeteknél, mi lesz a végén?
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9 - Megjelenés

Valami még nem látható.

1. Ellenáll.

2. Látva hogy ez nem tart sokáig, szomorúan odébbáll.

3. Senki nem tart ugyanabba az irányba.

4. Segítségre van szüksége, őszintén. Valaki jönni fog.

5. Jobban kell segítenie a többieket ahhoz hogy befogadják.

6. Bizonyosságot akar szerezni hogy a másik türelmes mielőtt elkötelezné magát és nem
kezdeményezi hogy visszaszerezze amit a másik elvesztett.
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10 - Tartósság

Bizalommal elkötelezett, hosszútávon egyszerű célt követve, nem várva külső segítséget.

1. Megelégedett abban amihez jól ért.

2. Sorban halad.

3. Ha nem látja mi van előtte, fennáll a veszélye hogy félrelökik.

4. Továbblép mert a támogatás nem mozdul.

5. Letér az útjáról.

6. Visszatekintve a kihívásokra amikkel szembesült, nagy elégedettség tölti el.
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11 - Kötelesség

A munka előkészítése, szervezése.

1. Az előkészítés sikert eredményez.

2. Elviselni a nehéz körülményeket, figyelmesnek maradni és figyelmen kívül hagyni az
előnyöket lehetővé teszi a hatókör kiterjesztését.

3. Ha probléma merül fel és valaki meg tudja oldani, a többiek örülni fognak.

4. Fel kell hagynia a különbségtétellel.

5. Azt adja amit várnak tőle.

6. Kezdi elvéteni a célt. A bírálat semmit sem használ. Védeni kell ami a leglényegesebb.
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12 - Szétzüllesztés

A problémák megakadályozzák a haladást. A legjobb megoldás elmenni.

1. Ha valaki talál egy megoldást, a többiek követni fogják.

2. A haszonlesőket nem zavarja az alkalmatlanság, a tehetséges ember alkalmassá akarja
tenni.

3. Bevallani az eredménytelenséget.

4. Kezdeményezés nélkül is körükbe hívják. A barátok segítenek.

5. Helyreáll a rend de még óvatosság szükséges.

6. Az újraszervezés sikerrel jár. Ünnep.
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13 - Társulás

Önmaga elérhetővé tétele. A saját véleményt figyelmen kívül kell hagyni. Az általános egyetértés
lehetetlen.

1. Elveszett de később csatlakozni fog.

2. Ha nehéz sikert elérni segítség nélkül, kérje a legszerényebbet mielőtt igénybe venné a
legalkalmasabbat.

3. A tétovázás eltitkolása.

4. Elveszíteni a keserűséget.

5. Közös fellépés után vereség. Mindketten szomorkodnak de az érzés közös. Nagy
nehézségek után sikeres összejövetel.

6. Eltávolodik hogy előkészítsen egy hazugságot.
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14 - Az igények kielégítése

A szükségletek ellátása ha az eszközök rendelkezésre állnak.

1. Fel kell készülnie mielőtt alkalmaznák.

2. Halad az útján.

3. Elfogadni a veszteségeket, ez a veszély csökkentésének útja.

4. Nem fordul el hogy szembeszálljon másokkal.

5. Minden elfogadott, de távol fogja tartani magát azoktól akik túl sokat akarnak.

6. Ha valaki bajban van a többiek jönnek segíteni.
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15 - Illem

Nem provokálni a kezdeményezéssel.

1. Visszafogott így a helyén maradhat.

2. Megmutatkozik mások előtt amikor szükséges.

3. A siker ellenére is szerény így követőkre talál.

4. Nem cselekedhet míg meg nem kérik rá.

5. Ha mások tévedésben vannak, rá kell világítani.

6. Végigvinni a reformokat.
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16 - Fiatalság

A fiatalság mozgósítható. A bizonytalanság időszaka, ami külső befolyás miatt állt elő.

1. Ha valaki túlzott önbizalommal indul, szégyenkezve jön vissza.

2. Amikor eléri a határt, meg kell állnia.

3. Másokhoz csatlakozni elfogadható.

4. Lehetővé teszi hogy mások megközelítsék.

5. Az eszközök hiánya miatt meg kell osztani ami van.

6. Túloz mert még nem ért.
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17 - Irányítani

Amikor valaki örül, a többiek csatlakoznak.

1. Ha valaki előítéletek nélkül beszél, a többiek véleménye hasznos lesz.

2. Ha valaki beéri kevesebbel, elszalasztja a legjobbat.

3. Ha valaki a legjobbat szeretné, a gyenge eltűnik.

4. Ha valaki kap, kérésekhez vezet.

5. A szeretet vezérli.

6. Hazatér hogy megossza tudását.
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18 - Rendetlenség

Fel kell hogy hagyjon az üzlettel
és hogy rendelkezésre állva türelmesen tompítsa a legtöbb kínos hibát, hogy képes legyen bizalmat
sugallni és segítőtársakra leljen.

1. Késésben van.

2. Óvatosan segíti a leggyengébbet.

3. Látva egy közelálló hanyagságát, megragadja az alkalmat hogy segítsen neki.

4. Nem kötelezik el magukat mert nem győzte meg őket.

5. Sikerül meggyőznie őket.

6. Otthagyja a többieket hogy szétnézzen.
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19 - Kísérő

A legfiatalabbat hívja így visszatérnek.

1. Otthagyja őket mielőtt befejeznék.

2. Látja hogy ingatag ezért segíséget kér.

3. A közös érdeket nézi.

4. Ha valaki felismerte a gyengeségeit, meg kell oldania őket.

5. Nem tér vissza mert el akar különülni.

6. Vonakodva megáll mert a többiek szünetre hívják.
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20 - Tekintet

Látni menni, látszani.

1. Akik ismerik, megértik.

2. Tudnia kéne segítenie az övéinek, ahelyett hogy csak nézi őket.

3. Tanulni akar.

4. Megkéri a legfiatalabbat, hogy ne kövessen el meggondolatlanságot, mielőtt konzultálna a
legtapasztaltabbakkal.

5. Illetékes személy után néz.

6. Nem akarja látni a nehézségeket.
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21 - Döntés

Szeretne személyesen találkozni de be kell érnie képviselőkkel.

1. Elküldi a rokonát hogy tanuljon.

2. Megnevez egy visszaeső elkövetőt de nem találja az igazi bűnöst.

3. Nem fogadják el mert hiányzik a határozottsága.

4. Kíváncsi hogy mire van szükség.

5. Tárgyal, hogy előkészítsen egy elfogadható megállapodást.

6. Már nem bizonytalankodik de a többiek még válaszokat várnak mielőtt pihenhetne.
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22 - Tartalék

Nem kötelezi el magát túl hirtelen.

1. Bíznak benne, hogy sikeres lesz önállóan is.

2. Hozzátartozókkal indul, ami hasznos lehet.

3. Nem akarja elsietni a befejezést.

4. Siet amikor segítségül hívják.

5. Szeretne felemelkedni és elfogadják annak ellenére hogy képzetlen.

6. Elrejti a nehézségeit hogy segítse a leggyengébbet és hagyja hogy a legrátermettebb
folytassa segítség nélkül.
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23 - Lepusztulás

Hanyatlás, amit a tartalékok beosztásával lehet hátráltatni.

1. Nem látja mit veszít.

2. Támasz, amire nem lehet számítani többé.

3. Nem törődik a többiekkel többé.

4. Nem akar elviselni többé.

5. Látja mi nem működik.

6. Elfogadja a veszteséget. Támogatást és lehetőséget kap.
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24 - Visszatérés

Visszatér hogy lássa a tevékenységük eredményességét.

1. Elment de visszatért.

2. Vissza kell térnie.

3. Nem sikerül neki egyszerre, így tovább folytatja.

4. Látja a többiek túlzásait így odébb áll.

5. Beismeri hibáit.

6. Mielőtt elmenne, kíváncsi hogy mikor tér vissza.
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25 - Vakmerőség

Ha figyelmen kívül hagyjuk a jövőt, nem látjuk ami jön.

1. Bizonyítékot akar látni mielőtt egyetértene.

2. Mielőtt a nyereségre gondolnánk, javítani kell a munkánk minőségén.

3. Egy másik elvette amiben örömét lelte mert elfeledkezett róla.

4. Követeli ami elveszett.

5. Önként vállalt korlátok révén csökkent.

6. Nem tesz erőfeszítéseket.
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26 - Ellenőrzés

Megnézni hogy minden rendben van-e. Ily módon felfedezheti a rejtett problémákat.

1. Nem akar menni és azonnal megnézni mert nem olyan fontos.

2. Otthagyja mert nem bíznak benne.

3. Elkíséri.

4. A másik erőszakosságának kezelése adakozással.

5. Vár amíg a legfiatalabb visszatér javítani.

6. Kérik hogy javítsa meg.
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27 - Ellátás

Ellát a szükségletek szerint.

1. Nehéz problémával kerül szembe de elutasítja a barátai támogatását. Engednie kell
cselekedni őket mielőtt a helyzet rosszabbra fordul.

2. Nem keresi távol azt, amit megtalál a környezetében is.

3. Elhanyagolja az ellátást.

4. Felméri a lehetőségeket.

5. Elterel hogy megvédje a barátait.

6. Megvizsgálja mielőtt kielégítené az igényeket.
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28 - Lemondás

Saját útján halad szükség szerint. Ragaszkodás a lényeghez.

1. Fejlődni akar a gyengeség miatt.

2. Ha valaki nehézségekbe ütközik, emelje fel a leggyengébbet is hogy megőrizhesse jövőjét.

3. Ápolja kapcsolatait.

4. Mások támogatják de még fel kell épülnie.

5. Igyekszik javítani mielőtt mások észrevennék a hanyatlást.

6. Egyedül akar haladni a környezők gyengesége miatt.
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29 - Mélység

Ha a problémák túl nehezek, meg kell próbálni kikerülni őket.

1. Ha egy nehézséggel találkozott, meg kell oldania mielőtt elkezdene foglalkozni egy
másikkal.

2. Ha valaki túl nagy nehézségekkel kerül szembe, rá kell hagynia olyanokra akik tudják
kezelni azokat.

3. Látják amit elrontott így odébbáll.

4. Ha valaki eszközök híján van, meg kell elégednie egyszerű dolgokkal.

5. Mielőtt visszatérne hogy segítsen másokon, szünetet kell tartania és fel kell készülnie hogy
válaszoljon a közelállóknak.

6. Ha túl fáradt, meg kell állnia és később folytatnia.
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30 - Világosság

A türelem sikert terem.

1. Ha az előkészület hosszú ideig tart, türelmesnek kell lennie.

2. Megértette az igényeket.

3. Válaszol ha hívják.

4. Siet, de ez nem elég a befejezéshez.

5. Rájön, hogy ott kell hagynia egy közelállót.

6. Ha kevésbé lesz rugalmas, mások is fejlődni fognak.
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31 - Ösztönzés

Ha valaki segít másokon, azok jönnek.

1. Talán később megértik.

2. Nem akarják hogy távozzon.

3. Csak akkor hajlandó indulni amikor a másikat követheti.

4. Csak tudatosan gondolkodik.

5. Nem akar lemondani a kényelemről így hagyja hogy mások tegyék.

6. Egy rokon meg akarja magyarázni.
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32 - Kitartás

Óvatosnak kell lenni mielőtt elköteleznénk magunkat másoknak, akik követni fognak.

1. A másik nem akar rögtön igent mondani.

2. Javítani kell mert nincsenek források.

3. Nem kötelezik el magukat ha nem kapnak bizalmat.

4. Ha nem törődik vele idejében, nem látnak belőle semmit.

5. Váltani kell ha szükséges, egyébként folytatni kell a munkát.

6. Visszahívnak valakit hogy folytassa mert elrohant.
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33 - Visszavonulás

Mielőtt elmenne, át kell adnia a gyeplőt.

1. Marasztalják hogy várjon.

2. Menni akar de visszatartják hogy válaszoljon.

3. Segítséget kérni azoktól akik hozzá jönnek.

4. Hagyni hogy egyedül megvalósítson: a mesterség útja.

5. Felhagy a magányos kereséssel.

6. Otthagyja a többieket míg lecsillapodnak.
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34 - Koncentráció

Nem hagyja a gondolatait elterelni.

1. Megáll pihenni mert a támogatást nem lehet tovább elviselni.

2. Takarékoskodik.

3. Visszafogott míg a többiek el nem mennek.

4. Ha habozik, beszélje meg a barátaival.

5. Felhagy a hibáival, bizalommal.

6. Nincs ereje folytatni, így megáll.
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35 - Felfedezés

A válaszok természetesen jönnek.

1. Megkérdezi a többieket hogy szükségük van-e segítségre, még mielőtt kérnék.

2. Már elfogadja hogy egyedül folytatja mikor egy közelálló csatlakozik hozzá.

3. Vállalja hogy megvizsgálja amit a másik mutatni akar neki.

4. Titkolózik hogy elkerülje a nehézségeket.

5. Felkészül a javításra.

6. Ha mások nem kedvelik, visszavonul.
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36 - Balsors

Elkülöníti magát hogy kiigazítsa a helyzetet.

1. Elveszíti a képességét a cselekvésre, de védve van. Elfogadja a nehézségeket és átjut a
bizonytalan időkön, ami nyomasztó a barátoknak.

2. Sérülés éri ami ösztönzi hogy segítséget nyújtson.

3. Visszavonul de miközben élelem után kutat, rátalál a hibára.

4. Látja hogy jön a másik, ezért megy hogy segítséget kérjen.

5. Nem leplezi le magát, hogy segítsen másokon.

6. Látja hogy a másik emelkedik így gyorsan kikerül a közelségéből.
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37 - Rokonok

Táplálni a kapcsolatait azok fenntartásával.

1. Kifejti egy közelállónak hogy ne menjen tovább.

2. Nem választja a hozzá nem értőt.

3. Ha látja hogy a hozzátartozói zavarodottak, kérje meg őket hogy másokat ne zavarjanak.

4. Csak azt veszi meg amire szükség van.

5. Meglátogatja közeli szeretteit.

6. Hívja közeli szeretteit hogy csatlakozzanak hozzá.
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38 - Félreértés

Meg kell vizsgálni a félreértést ha el akarják oszlatni azt. Adott esetben lehet tanácsot kérni. A kis
különbségeket fel lehet adni.

1. A barátok akik elmentek visszatérnek, a becsmérlő emberek pedig elcsendesednek ha
valaki megőrzi béketűrését.

2. Találkozás egy távoli ismerőssel.

3. Meg kell feleljen az igényeknek mielőtt elfogadnák.

4. Segítséget kér a szomszédságból való távozáshoz hogy a nehézségeken úrrá legyen.

5. A másik fél véget vet az elkülönülésnek, így lehet csatlakozni hozzá.

6. El akarja zavarni a másikat aztán meggondolja magát a másik barátságos kérdései hallatán.
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39 - Bizonytalanság

Hogy megoldja a problémát, meg kell vizsgálnia türelmesen. Ha valaki hibázott, segítséget kap
miután megmutatja hogy minden tőle telhetőt megtett.

1. Mások ellenállnak mert nem ellenőrizte, így közvetítőt kér hogy felülvizsgálják a munkáját.

2. Sok nehézség mások táplálásában.

3. Azt akarják hogy visszajöjjön.

4. A többiek nincsenek ott így várnia kell rájuk.

5. Problémák amiket nem oldhat meg egyedül, látogatókat kap amikor szükség van rájuk.

6. Kéri eltávolodott barátait hogy térjenek vissza.
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40 - Módosítás

Előrelépést ér el a korlátozó tényezők feladásával.

1. Fel akarja szabadítani magát, ez egy jó döntés.

2. Megkérik hogy válaszokat keressen mielőtt túl késő.

3. Ha valaki elhanyagolja, másoknak adja.

4. Ajtók fognak megnyílni ha valaki felhagy a felesleges kényelemkereséssel.

5. Csak egy alkalmas személy tudja megmutatni a megoldást.

6. Miután felkészül, meg tudja oldani a problémákat időben.
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41 - Eltávolítás

Elveszíti a támogatását és feladja. Elfogadni a nehézségeket szimpátiát kelt.

1. A kényszert meg kell állítani.

2. A nehézség túl nagy ha el is fogadjuk.

3. A hármasból elmegy egy.

4. Feladja és ezt kinyilvánítva mások jönnek és segítenek.

5. Ösztönözni akarja a gyengét hogy visszatérjen és kijavítsa a hibáját.

6. A többiek jönnek segíteni.
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42 - Haladás

Azon igyekszik hogy javíthasson.

1. Arra ösztönzik hogy haladjon.

2. Felajánlják hogy találkozzon a képviselőjükkel mielőtt társulnának.

3. A nehézségek amelyekkel szembe kerül hasznosak lesznek amikor meg lesznek
magyarázva.

4. Ha másra van szükség, fel kell tudni ismerni.

5. Ha valaki ért hozzá, nem mutat tétovázást.

6. Ha valaki felkészülés nélkül kér másokat valami elfogadására, célponttá válik.
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43 - Kinyilatkoztatás

Az aggodalmakat egyértelműen kell ismertetni, a hangos nézeteltérés veszélyt okoz. Ki kell fejteni a
helyzetet a kisérőinek. Kerülni kell az erőszakot és nem szabad eltérülni.

1. Fennál a veszélye a törésnek ha megmutatja beállítottságát. Kerülni kell a feltűnést.

2. Nem tudja kielégíteni az igényeket ha nem áll rá készen.

3. Eldobja a legkevésbé fontosat.

4. Ha valaki nem talál megoldást egy problémára, el kell fogadnia a segítséget.

5. A többiek visszatérnek mert nem akarja folytatni.

6. Ha valaki nem akar zavarba kerülni, meggondolatlanság lenne nem kérdezni.
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44 - Meghívás

Nem szabad visszaélni a vendégszeretettel.

1. Távol tartja magát egy közelállótól aki nem akar csatlakozni.

2. A színfalak mögé csak annak enged bepillantást akik felkérést kaptak és kérték.

3. Nem mozdulhat a veszély irányába ellenőrzés és felkészülés nélkül.

4. Túl gyenge hogy felügyeljen mindent de elhanyagolta azokat akik segíthettek volna, így
vissza kell térnie hozzájuk.

5. Védi azokat akik nem állnak még készen türelemmel, míg nem teljesül.

6. Kéri a hozzátartozóit hogy várjanak mert még nincs készen.
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45 - A csoport

Egy csoport felelőssége megköveteli az előrelátást, kitartást és rendelkezésre állást.

1. Nem hallgatja végig, ezért nem tudja folytatni.

2. Ha valaki közel áll, nem aggódik a kevésbé fontos dolgok miatt és elfogadja a vezetést.

3. Szimpátiát kelt.

4. Üdvözöl másokat valaki nevében.

5. A többiek otthagyják de lehet ösztönözni őket.

6. Megvárja míg visszajönnek segítséget kérni.
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46 - Képzés

Vezetik amíg eléri a tudást.

1. Másfelé kezd keresgélni.

2. Ha valaki tesz egy gesztust, észre fogják venni.

3. A többiek tudni akarják hogy tud-e egyedül haladni.

4. Rendbe akarja rakni magát mielőtt szorosabb kapcsolatokat építene.

5. Mielőtt folytatná, kérik hogy ez a lépés be legyen fejezve.

6. Vissza kell térnie mert semmit nem fog találni.
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47 - Kényelmetlenség

A körülmények vagy a kinézet negatív szerepet játszik. Magyarázni felesleges, később meg fogjuk
érteni.

1. Felhagy az ügyeivel egy időre mert nem látni semmit.

2. Nem vár semmit, amikor egy váratlan látogató lehetővé teszi hogy felülvizsgálja ítéleteit.

3. Elveszti az ítélőképességét, így meg kell kérnie azokat, akiket figyelmen kívül hagyott, hogy
segítsenek.

4. Mielőtt másokhoz csatlakozna, meg kell felelnie jótevői igényeinek.

5. Hiteltelen, de ha megmutatja elkötelezettségét, hallgatni fognak rá.

6. Nem akarja folytatni de sikeres lehet.
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48 - Szervezet

A tevékenység felosztása terv szerint.

1. Ki van égve.

2. A többiek vonakodnak mert először még rendbe kell raknia saját magát mielőtt bíznának
benne.

3. A fejlődés jelei nem ismerhetőek fel, ez arra ösztönzi hogy visszatérjen.

4. Megáll, hogy pótolja a tartalékokat.

5. Felkéri segítőit akik készen állnak a visszatérésre.

6. Elérhetőnek kell lennie hogy hasznos legyen.
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49 - Vándor

Megújulásra van szükség ha hiányosságok tapasztalhatók és tartalék tervre. Az lesz az érdekük,
hogy befejezzék a változást. El kell felejteni a megbánást.

1. Még korlátaihoz kötött, így csatlakozik másokhoz.

2. Kérik hogy hagyja abba mert még túl korai.

3. Mások még nincsenek elkötelezve a változások irányába így visszakozik míg a kétségek
eloszlanak.

4. Megújulhat bizalommal.

5. Meg akar újulni.

6. A barátok kérik hogy várjon rájuk mielőtt megújulna.
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50 - Bevonás

Felkérik mások szolgálatára.

1. Felkészül abból amit mások elrontottak hogy segíthessen rajtuk.

2. Sikeresebb társainál mert jobbak az eszközei.

3. Segítséget kérhet, mert nehéz a többiek nélkül keresni.

4. Meg kell javítania amit eltört.

5. Készen áll hogy segítsen.

6. Visszatér a munkához hogy segítsen társainak.
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51 - Megrázkódtatás

Valami közelít ami lehetővé teszi a probléma felismerését.

1. Nevethet miután meglátja.

2. Ne keresse ami elveszett.

3. Meglátva a szakadást otthagyja őket.

4. Meg kell szabadítania magát a többiektől mielőtt tovább mehetne.

5. Szilárdan áll a megrázkódtatás kezdetekor és végigkíséri a többieket míg véget nem ér.

6. Elvesztette a leggyengébbet, visszafogottnak kell maradnia míg nem változnak.

                                            54 / 67

http://yijing-oracle.com/pdf/Taoszkópia.pdf


Taoszkópia - hu_HU - 4.0.0 (2016.08.01)
http://yijing-oracle.com/pdf/Taoszkópia.pdf

52 - Megállás

Felismeri hogy itt az ideje megállni mert a többieket táplálni kell.

1. Nem megy megnézni mit tesznek a többiek hogy kerülje a bajokat.

2. Ha a másik többet akar, nem tarthatja vissza.

3. A legalkalmasabbat kéri ha mások nem válaszolnak.

4. Megáll, de mások folytatják.

5. Nem fejti ki kételyeit hogy ne okozzon nehézségeket.

6. Tanulmányozza környezete igényeit mielőtt foglalkozna azokkal.
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53 - Társulás

Felajánlja társainak hogy közösen küzdjék le korlátaikat.

1. Távol marad amíg a támogatók megnyugszanak.

2. Konzultál a legjártasabbal a problémákról amikkel szembesülhet.

3. Mielőtt távozna, kéri a többieket hogy orvosolják hanyagságukat.

4. Odébbáll hogy találjon egy szabad helyet.

5. Amikor a legjobb is vonakodik, vizsgáljuk meg még egyszer.

6. Késlekedik a találkozással hogy felkeltse a kíváncsiságot.
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54 - Támogatás

Saját érdekei védelmében hasznossá teszi magát.

1. Tétovázik így eltávolodnak tőle.

2. Ha nem segítenek, otthagyhatja őket.

3. Elfogadja a fiatalabb készségeinek felhasználását mielőtt feladnák.

4. Fel akarja készíteni magukat.

5. Visszatér miután a többieket kikérdezi.

6. Várnak amíg befejezi a felkészülést a visszatérésre.
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55 - Kezelni

Felkészül hogy megfeleljen a kérdésekre. Tanulmányozás után döntéseket kell alkalmazni és
hatásukat ellenőrizni. Ésszerűtlen kérések figyelmen kívül lesznek hagyva.

1. Ellenőrzi hogy szükséges-e újrakezdeni az előkészítést.

2. Bizonyítékot kérnek tőle mert visszautasította hogy adjon, így igyekeznie kell hogy a
legalkalmasabbra bízza az ügyet.

3. A leggyengébb tartózkodik, mert nem akar többet vállalni.

4. Kérik hogy folytassa az ellenőrzéseket.

5. Elvárja az ellenőrzéseket mielőtt megváltoztatná a véleményét.

6. Fel kell készülnie hogy visszaszerezze eszközeit.
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56 - Keresés

Talpraáll hogy találhasson.

1. Ha valaki nagy veszteségeket szenvedett, nem engedheti el magát.

2. Találkozik valakivel aki segíteni szeretne.

3. Ha elfeledkezik a közeliekről elveszíti őket.

4. Védi magát a többiektől, nem teszi jól.

5. Felkészül az alternatívákra ha szükséges.

6. Meggondolatlanság elfogadni megbeszélés nélkül.
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57 - Válasz

Az után megy ami megközelíthető.

1. Időkeretet ad a legfiatalabbnak hogy befejezze az előkészítést. Ezután megmutatja a
gyengeségeit és megválaszolja a részletekre vonatkozó kérdéseit.

2. Ha nem érkeznek készletek többé, mindenki felkészül a távozásra.

3. Nem mutatkozik mások előtt hogy ne zavarja őket.

4. Előkészül a magyarázattal a társainak így visszatérnek.

5. Figyelmeztetni kell a többieket a váratlan eseményre és felkészülni a felmerülő igények
időben való kezelésére.

6. Távozik hogy ne kelljen engednie.
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58 - Vonzódás

Várjon mielőtt elkötelezné önmagát. Egy egyszerű javaslat is elég. Az egyik azt akarja tudni mi a
másik vágya mielőtt válaszolna.

1. Hiányosak a képességei de másokkal együtt folytathatja.

2. A barátok feladják amikor valaki vonakodva csatlakozik.

3. Vonakodva kötelezi el magát.

4. A nyerészkedők fukarkodnak a válasszal is.

5. Visszaverni a veszélyes impulzusokat.

6. Veszteség érzése.
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59 - Elválasztás

Megtartja a határait ellenkező erő kifejtése nélkül.

1. Megvizsgálja az ellátást hogy rendben van-e.

2. Kéri a közelállóit hogy nézzék meg a rendetlenséget amit okoztak.

3. Visszatér a családjához mert túl messze látszanak.

4. Megkérdezi a legalkalmasabbat amikor az előkészületek befejeződtek.

5. Mások elvárják hogy segítség nélkül találjon választ.

6. Ha valaki nem tudja hogyan javítsa meg, menjen és igényeiről lemondva kérje meg a
legrátermettebbet a folytatásra.
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60 - Korlátozás

Nem mehet tovább.

1. Nem gyötri saját magát tovább miközben várja hogy visszatérjenek a barátai.

2. Elrejti a bizonytalanságokat hogy uralja a helyzetet.

3. Túl gyenge hogy táplálja a csoportját így felkészül hogy felszámolja a függőségüket.

4. Vonakodik hogy kérje másoktól hogy elfogadják a fáradtságot, így befejezi az előkészítést a
legalkalmasabbal.

5. Segítség nélkül felfedez egy új utat hogy megoldja a szükségest, így elismerést kap.

6. Nagy nyomás alatt.
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61 - Mozdulatlanság

Türelmet mutatni, haladásra való felkérés.

1. Felkészülni a szükségesre de várni hogy kérjenek rá.

2. Barátságos kérést kap.

3. Vonzódik, a másik gyanakszik és ellenáll a folytatásnak, aztán amikor látja hogy a másik
nem tévelyeg és kitartóan vár, meggondolja magát és visszatér mielőtt túl késő lenne, a
szükségesnél is jobban segítséget nyújtva.

4. Fel tud emelkedni, feltéve hogy felhagy régi szokásaival.

5. Amikor mások segítséget várnak és valaki tétovázik, a csoportja mögé rejtőzik.

6. Nem bíznak benne mert túl gyorsan válaszolt.
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62 - Kijárat

Körülnéz mielőtt kilép.

1. Elfogadja a leggyengébb felülvizsgálatát, hogy kiderüljön végig tudják-e folytatni.

2. A legjobbkor indul.

3. A legrátermettebbet kéri a javításra.

4. Utat ad.

5. Hibát javít távoli segítséget keresve.

6. Ha valaki túl messzire megy, a többiek elhagyják és valami eltörik.
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63 - Maximum

Néhány fejlesztést tesz hogy ne lásson hanyatlást.

1. Kéri a közelállókat hogy készüljenek fel mielőtt válaszolnak.

2. Nem kér bizalmat de megkapja a javítások révén.

3. Keményen dolgozik hogy megoldjon egy problémát, ez gyötrelmes lesz. A
legrátermettebbnek kell kezdenie.

4. Ha valaki nem várt nehézségbe ütközik, siessen ellenőrizni.

5. Az egyszerű sokkal sikeresebb lesz mint a bonyolult.

6. A többiek óvakodnak a segítségnyújtástól, így nélkülük javít tovább.
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64 - Ingatagság

Türelmet kell mutatnia és csak tudatosan szabad fellépnie. Óvatosnak kell lenni és tájékoztatni
rokonait.

1. Újításokat akart előkészületek nélkül, de mások ellenálltak és megmutatták gyengeségeiket,
így javít rajtuk míg a legrátermettebb nem képes vezetni őket.

2. Segítség nélkül igyekszik ellátni kíséretét, de belefárad így kérik a legrátermettebbet hogy
visszatérjen.

3. Fel kell készülnie mielőtt elindul.

4. Miután segítséget nyújt a helyzet uralásában, újra meg fogják keresni.

5. A felkészültség miatt jó eredményeket ér el, a bizonytalanság ellenére.

6. Nem mutathatja a tétovázást, hogy ne gátolja a csoportját.
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