
Baktay Zelka átfogó személyiségrajza
    Az Ön jelmondata az lehetne: Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Örülhet, akinek Önnel támad

nézeteltérése, mert bizton számíthat rá, hogy az Ön kiváló érdekérvényesítő képességének és

empátiájának köszönhetően mindkettőjük számára megelégedéssel zárul majd a dolog. Fontos

tulajdonsága, hogy folyamatosan fürge mozgásban van, míg ha ez néha csak belső mozgás is, ezzel

csodálatot ébreszt környezetében. 

    Amilyen tiszta és világos az értékrendje az evést illetően, olyan megbízható és kiegyensúlyozott az

emberi kapcsolatokban is - kellemes társaság, stabil barát. Nyugodt és pihentető alvása az egyik

biztosítéka annak, hogy Ön teljesítménye legjavát képes nyújtani - ezért is fontos, hogy megtartsa esti jó

szokásait. 

    Igyekezzen még többször magához ragadni a beszédhelyzetet, ha intellektuális témákról folyik a

társalgás. Csodálattal tartozunk Önnek, mert a nevelői ráhatások ellenére is lelke legmélyén képes volt

megőrizni vidámságát, belső derűjét. Eredményei alapján határozottan bátorítjuk Önt abban, hogy még

inkább játékosan, kreatívan és derűsen foglalkozzon a legfontosabb problémákkal is, hiszen ha

meggondolja, a legjobb eredményeket eddig is így sikerült elérnie. A legtöbb kérdésre átlagon felüli

magabiztossággal válaszolt. Ön kimondottan jól ítéli meg, mely helyzetekben üdvös uralnia szerénységét,

és mik azok a szituációk, amelyekben engedheti felszínre bukkanni. Transzparenciára törekszik, arra, hogy

személyisége önmaga előtt áttetsző legyen. Figyeljen fokozottabban az ízekre, fejlődésének egyik motorját

fogják jelenteni, bánjon velük merészebben. 

    Ön szívesen viseli azt a szerepet, hogy az élet sava-borsa lehet, ennek érdekében néha mar, máskor

csíp, de érdekes módon éppen így tartja egyben szeretteit - igaz, a puli is hasonló módon tereli egybe a

nyáját. Családja a legszebb időket élheti meg, mert nagyjából mindenki a helyén van és hamarosan a

külvilágból is egyre több pozitív visszajelzés érkezik, csak az a fontos, hogy ennek együtt örüljenek. 

    Azért is érdemes új párkapcsolat gondolatával foglalkoznia, mert ezzel a régit is lángra lobbantja, mint

szél a parazsat. Partnerével valóban aktívan töltik a közös időt, ennek köszönhetően az együtt megszerzett

élmények nemcsak tartalommal, de érzelmekkel is gazdagítják kapcsolatukat. Önök mélyen és valóban

elkötelezettek, ám kapcsolatuk igazi értéke mégis abban rejlik, hogy biztos kötődésüknek köszönhetően

lehetőségük van egyéni kibontakozásukra és saját vágyaik megélésére. Ön feladatának érzi ráirányítani a

többiek figyelmét az elhallgatott igazságokra. 

    Ha olyan partnerekre találna, akik együttműködnek, együtt gondolkodnak Önnel, jobban érezné magát,

mint most, amikor elsősorban "segít". Ami társas kapcsolatait illeti Ön kora gyermekkori éveiből hozza

magával a vezető szerep iránti igényét. Az emberi kapcsolatok tekintetében jelentős hangsúlyt helyezett

arra, hogy kifejlessze magában az igényt, hogy minél több területen Ön legyen a jobb. 


