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AZ  AZ  ÖÖNMEGVNMEGVÁÁLTOZTATLTOZTATÁÁS S 
TRENDJETRENDJE

egy olyan szellemi fejlegy olyan szellemi fejlőőddéést jelent, minek st jelent, minek 
kköövetkeztvetkeztéében a testi jben a testi jóéóérzrzéés s ÉÉRZELMIRZELMI
éés s LELKILELKI kiegyenskiegyensúúlyozottslyozottsáággal ggal 
ppáárosulrosul
öönmagunk megismernmagunk megismeréésséére helyezi a re helyezi a 
hangshangsúúlyt, lyt, éés a s a vvááltoztatltoztatáás s 
lehetlehetőőssééggéét keresit keresi

lehetlehetőősséég nyg nyíílik a lik a kibontakozkibontakozáásrasra



SELFNESSSELFNESS -- KKöözzééppontban a ppontban a 
szemszeméélyislyiséégfejlgfejlőőddééss

az az ééletminletminőősséég hosszg hosszúú ttáávvúú javjavííttáásasa
MatthiasMatthias HorxHorx 2002.2002.
az az öönmagunknmagunkéért valrt valóó felelfelelőősssséégvgváállalllaláásra sra 
ffóókuszkuszááll
megoldmegoldááskeresskereséés, mits, mitőől fejll fejlőődhetdhetüünk, nk, éés s 
hogyan vehetjhogyan vehetjüük kezk kezüünkbe nkbe ééletletüünk nk 
iriráánynyííttáássáátt
Korunk emberKorunk emberéének ignek igéényenye



A fejlődés útja

FittnessFittness = = Testi szintTesti szint
Fizikai testFizikai test

WelnessWelness = = Lelki szintLelki szint
ÉÉrzelmi, hangulati rzelmi, hangulati öösszetevsszetevőők k 

SelfnessSelfness == Szellemi szintSzellemi szint
GondolkodGondolkodáás, s, ééletszemlletszemléélet, let, öönismeretnismeret
SpiritualitSpiritualitááss



FittnessFittness = = TestTest

EszkEszköözei:zei: edzedzéés, sportoks, sportok
CCéél:l: ererőő, , áállllóókkéépesspesséég, g, 
rugalmassrugalmassáág, g, öönfegyelem, kitartnfegyelem, kitartááss
ElEléérhetrhetőő:: Fizikai szintFizikai szintűű egegéészsszséég g 
harmharmóóniniáájaja



Wellness Wellness = = Lelki szintLelki szint
ÉÉrzelmi, hangulati rzelmi, hangulati öösszetevsszetevőőkk

EszkEszköözei:zei: Munka, pihenMunka, pihenéés szs szóórakozrakozáás s 
egyensegyensúúlyalya

CCéél:l: JJóó kköözzéérzet rzet –– testi testi –– lelki jlelki jóéóérzrzééss
A testi egA testi egéészsszséég mellett, biztonsg mellett, biztonsáág, g, 
pihenpihenéés, utazs, utazáás, kults, kultúúra, ra, éétkeztkezéés, s, ééletmletmóódd

ElEléérhetrhetőő:: ÉÉrzelmi harmrzelmi harmóónia, nia, 
megelmegeléégedettsgedettséégg



SelfnessSelfness == Szellemi szintSzellemi szint
GondolkodGondolkodáás, s, ééletszemlletszemléélet, let, öönismeretnismeret

SpiritualitSpiritualitááss

CCéél: l: A szemA szeméélyislyiséég harmg harmóóniniáája, ja, 
megfelelmegfelelőő gondolkodgondolkodáás, fs, füüggetlensggetlenséégg
ÉÉletszemlletszemléélet (let (öönmagunk nmagunk éés ms máások sok 
tisztelete)tisztelete)
ElEléérhetrhetőő:: FelelFelelőősssséégvgváállalllaláás (a s (a 
fenntarthatfenntarthatóó egyegyééni, csalni, csaláádi di éés s 
kköözzöösssséégi gi fejlfejlőőddéésséértrt))



EszkEszköözei lehetnek:zei lehetnek:

Minden olyan mMinden olyan móódszer, eszkdszer, eszkööz z éés s 
program, ami tprogram, ami táámogatja a cmogatja a céélok lok éés s 
eleléérhetrhetőősséégek megvalgek megvalóósulsuláássáátt
Ma alakul ki, Ma alakul ki, ÖÖnnöök k éés mi, mindannyian  s mi, mindannyian  
alakalakíítjuktjuk
A mi felelA mi felelőőssssééggüünk, hogy az a sznk, hogy az a szóó, hogy, hogy

SELFNESSSELFNESS
valvalóódi tartalmat nyerjendi tartalmat nyerjen



Phoenix Selfness Phoenix Selfness 
SelfnessSelfness KonzultKonzultááns, ns, éés Specis Speciáális Trlis Trééner kner kéépzpzééss

FejlFejlőőddééslsléélektan, lektan, SzemSzeméélyislyisééglgléélektanlektan, , 
Hellingeri pszicholHellingeri pszicholóógia gia 
SpirituSpirituáális fejllis fejlőőddéés ls léélektanalektana
Etika, esztEtika, esztéétika, kommuniktika, kommunikáácicióó & & salessales, , 
szszííntudatossntudatossáág, stratg, stratéégiai tgiai téérszervezrszervezééss
EgEgéészsszsééggüügyi gyi éés anats anatóómiai alapokmiai alapok
ÉÉlettani alapok lettani alapok éés s pszichoszomatikapszichoszomatika
Bach virBach viráágtergteráápia, homeoppia, homeopáátia, tia, 
aromateraromateráápia, testmozgpia, testmozgááss



Phoenix Selfness SpeciPhoenix Selfness Speciáális Trlis Tréénerner

Selfness CsalSelfness Csaláád d éés rendszers rendszeráállllííttóó

Selfness KineziolSelfness Kineziolóógusgus

Selfness AsztrolSelfness Asztrolóógusgus



ElEléérhetrhetőősséégeink:geink:

www.phoenixselfness.huwww.phoenixselfness.hu
www.phoenixstudio.euwww.phoenixstudio.eu
info@phoenixstudio.euinfo@phoenixstudio.eu

phstud@gmail.comphstud@gmail.com
PHOENIX INTPHOENIX INTÉÉZETZET

1111 Budapest Karinthy Frigyes 1111 Budapest Karinthy Frigyes úút 22.t 22.
+3617873534+3617873534

http://www.phoenixstudio.eu/
mailto:info@phoenixstudio.eu
mailto:phstud@gmail.com
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