Baktay Miklós átfogó személyiségrajza
Az Ön jelmondata az lehetne: Hegy heggyel nem találkozik, de ember emberrel igen. A környezetében
élők számára is sok örömet hoz az a tulajdonsága, hogy miközben Ön őszintén elfogadja mások
kívánságait és tekintettel van igényeikre, képes a saját szempontjait is érvényesíteni. Érdemes saját javára
fordítani tevékenységeinek egy nagyobb részét és ezáltal teret engedni másoknak is saját terükben.
Lelki kiegyensúlyozottsága hátterében fontos háttértényező az evéshez, étkezéshez való egészséges
viszonya - őrizze meg jó szokásait! Időszakosan jelentkező alvásproblémái megnehezítik a hétköznapi
helyzetekben való helytállását, ezért azt ajánljuk, a nehezebb időkben fokozottan figyeljen arra, hogy
aktívan is pihenjen, mielőtt aludni tér.
Nagyszerű humorérzékét akár arra is használhatja, hogy parodizálja a túlságosan realisztikusan
gondolkodókat. Énrészei különféle erőforrásokból táplálkoznak, Ön ezeket meglepő módon mégis képes
egészséges egyensúlyba hozni. Sajnos alapélménye, hogy többen is hálátlanok, ezért ajánlatos kivárnia,
amíg kérnek valamit Öntől. A teszt szociális mintázatot vizsgáló része alapján Ön hajlamosabb a magány
előnyeit kiemelni, azonban ez elsősorban annak tudható be, hogy Ön alapjában tart tőle, és maga előtt is
elrejti, milyen mértékben kedveli a társaságot. Érdemes számba vennie azokat az eszközöket, amelyek
segítségével szűkebb környezetétől nagyobb rendet várhat. Ön képes felmérni az olyan helyzeteket,
amelyek próbára teszik hűségét és tudja, mikor jobb elengedni a másikat. Megfigyelőképessége
továbbfejlesztése érdekében érdemes tudatosan úgy követnie eseményeket, hogy csak a szagokra és az
ízekre figyel.
Ön biztos, tartós kötelékben él, melynek fennmaradásához Ön elsősorban figyelem és alaposság iránti
igényével járul hozzá. Látszik, jó ideig tartott, amíg családja eljutott a béke és a kiegyensúlyozottság
jelenlegi állapotába, ezért fontos, hogy együtt örvendezzenek minden apró sikernek, amikor csak alkalom
kínálkozik.
Ami párkapcsolatának alakulását illeti: színház az egész világ, sok darabot adnak elő benne, sok
szereplővel és változó szereposztással. Az együttes élmények a mély érzelmi kapcsolat alapkövei, ezért
nagyszerű, hogy kapcsolatában mindketten vállalkozó szelleműek és sok időt szentelnek a közös
programoknak. Jól látja az oktatási rendszer hibáit, de képes észrevenni a benne rejlő értékeket is.
Az Ön kapcsolatai még inkább a segítségre, mint a felnőtt együttműködésre épülnek, és ez akkor is igaz,
ha elsősorban Ön a segítő fél. Ami társas kapcsolatait illeti Ön kora gyermekkori éveiből hozza magával a
vezető szerep iránti igényét. Társas kapcsolatai terén saját erőből alakította ki magában a rangsorban való
gyors előrejutás képességét.

