
Szívességek

A szívességek nyelvén beszélő ember
szereti, ha a szavak helyek a tettek
beszélnek. Ha gond van, akkor ott

vagyunk a másiknak, és segítünk neki.
Vagy például ha tudjuk, hogy a másik

nagyon nem szeret takarítani, mi
összehajtjuk a ruháit, felsöprünk

helyette, kiszedjük a porcicákat az
ágy mögül. Vagy megjavítjuk a

régóta rossz redőnyt. :) Aki ezt a
nyelvet beszéli, ő így mutatja ki a

szeretét, illetve ezt igényli.

Az 5 szeretetnyelv Gary Chapmentől
származik... És hogy miért is esik most szó

erről?
Húsvét alkalmából gondoltam erre a témára. Most sokan vagyunk, akik

nem tudunk olyan módon találkozni a szeretteinkkel, ahogy azt
megszoktuk és szeretjük. Viszont, ha ismerjük a saját

szeretetnyelvünket, illetve a hozzánk közel állókét, akkor már van egy
eszköz a kezünkben ahhoz, hogy tudjuk, mivel tudjuk a legjobban, a

hozzá leginkább illő módon köszönteni, akár közelről, akár távolabbról.
:)

AZ 5
SZERETETNYELV

Elismerő szavak

Ha az illető szeretetnyelvei közül
domináns az elismerő szavak, akkor ő

a dicséretből, a méltányoló szavak
révén érzi, hogy szeretve van, és ő

is "így szeret másokat". Ez
vonatkozhat bármire, belső

értékekre, külsejére, vagy akár arra
is, amit éppen tett.

Pl.: "Hallottam lemostad a kocsim,
nagyon kedves vagy!" 

"Nagyon jól áll Neked ez a ruha!"

Ajándékozás

Itt nem feltétlenül drága dolgokra
kell gondolni. Elég lehet egy reggel

az asztalon hagyott kis celit egy
"Legyen szép napod! :)" üzenettel,

vagy akár egy saját magunk
készítette apróság, vagy egy csokor
virág. Akinél ez a domináns, ő ennek

örül, így érzi a másik szeretetét,
illetve ő is ajándékozás által mutatja

meg a másiknak, hogy fontos
számára.

Testi érintés

Az ilyen szeretetnyelvűeknek ölelés egy kedves személytől
sok ember napját be tudja aranyozni. Van, aki ezt jobban
igényli, és van, aki kicsit zárkózottabb ezen a téren, ami
teljesen rendben van. Viszont aki a testi érintés nyelvén
érzékel, ő nagyon örül minden kedves vállveregetésnek,

egy apró ölelésnek, vagy egy kedves puszinak, ha olyan a
kapcsolatuk jellege természetesen és így is mutatja ki a

szeretét. 

Minőségi idő

Ilyenkor csak a másikra figyelünk. Rá
fókuszáljuk minden energiánkat, nem

telefonozunk közben, hanem rá
nézünk, meghallgatjuk teljes

odafigyeléssel. Elmehetünk együtt
egy hobbit űzni, amit mindketten
szeretünk, vagy csak teszünk egy

sétát a környéken és közben
beszélgetünk. A lényeg, hogy a

másikra időt szakítunk és ezt neki
ajándékozzuk teljes egészében.



VAJON NEKEM MI A
SZERETETNYELVEM?

Az 5 szeretnyelv
tesztje

A lentebb található link elirányít egy
interaktív teszthez, ami rögtön meg is

mutatja az eredményt, így
számolgatni sem kell. :)

 
Ha megtudjuk, hogy Ránk mi a

jellemző, érdemes megmutatni és
akár javasolni a Hozzánk közel

állóknak, hogy még jobban meg
tudjuk érteni egymást és beszélni a

másik nyelvén. :)

A teszt elérhetősége

Pro tipp ;)

Rákattintunk jobb egér gombbal
--> utána pedig a "Kép mentése 

 másként" opciót választjuk

Az eredmény egy kördiagram
formájában jelenik meg, amit le is

lehet menteni: 

HÚSVÉTI ÜDVÖZLET

Nagyon boldog,
békés Húsvétot

kívánok
mindenkinek! 
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Források

Egyetemi tanórák
Az öt szeretetnyelv
Szeretetnyelvek.hu

 
Illetve ajánlom még --> a következő

könyveket <-- a témában a
szerzőtől. Több emberi, társas

kapcsolatban feldolgozta már ezt a
témát, úgyhogy lehet bőven

válogatni. :)

https://love.kgyt.eu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_%C3%B6t_szeretetnyelv
https://szeretetnyelvek.hu/
https://www.lira.hu/hu/szerzo/gary-chapman

