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Prefácio

Mariano Soltys é um dos gurus da psique
humana. Grande entendedor de filosofia e
psicologia, seu conhecimento transcende a
metodologia materialista das ciências empíricas,
ascendendo a um plano mais elevado. Nesta obra o
leitor encontrará a chave da compreensão da
tipologia humana. O amável leitor não deverá
encarar esta teoria como uma entre tantas outras,
mas, realmente, como a melhor e a definitiva. A
grande lição da obra é que cada ser humano tem
uma natureza peculiar que lhe é própria, dada de
antemão, e nós devemos amar todas as pessoas
exatamente do modo como elas são. Penso que isto
não afasta a ideia de educabilidade. Se tomarmos o
texto bíblico veremos personagens dos mais
diferentes
vieses
e
das
mais
distintas
personalidades. Deus respeita a diferença. Ele só
não aceita comodismo. A grande dificuldade nem é
tanto impor sua vontade a outro, porém, educar a
própria vontade. O autor desta obra, por exemplo,
tem uma personalidade extraordinária e de acordo
com sua teoria consegue explicar a si mesmo.
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Assim, pois, o soltysianismo cumpre a dicção que a
deusa revelou a Sócrates, seja ela: ―Conhece-te a ti
mesmo‖. Conheça-se você também, você está
contemplado aqui dentro, amável leitor. Deus
abençoe o autor desta obra. C. I. MINIKOVSKY.
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Prefácio Autor

Nessa obra eu reuni uma série de
conhecimentos que eu tinha sobre a face humana,
bem como alguns de leitura de mão, de letra e até
numerologia e ocultismo, para assim dividir esse
saber. O leitor tenha aqui uma forma de melhor
compreender-se e compreender o ser humano, não
de modo a julgar o semelhante, mas para sim ver
que as coisas são diversificadas e são simbolizadas
pela forma, seja do rosto, seja do corpo em gestos.
Ademais, falo de uma caracterologia, uma morfopsicologia
e
até
PNL
(programação
neurolinguística). Vejo que aqui reuni muito do que
já foi estudado de tipologia, com a diferença que
somo os saberes esotéricos, o que as obras originais
faziam, mas que as mais recentes de linguagem
corporal deixam de fazer. Não acredito numa
classificação puramente material do ser humana,
sem levar em conta a alma e influências invisíveis,
ainda não descobertas. Por isso já de começo traço
um estudo dos planetas mágicos, um pouco de
astrologia e mesmo de influências invisíveis e até de
vidas passadas, uma vez que não podemos entender
o ser humano retirando sua ancestralidade. Mas a
face revela o ser humano, e seus gestos e mesmo
características, como linhas da mão e número, são a
sua verdadeira identidade, a marca de sua alma.
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O que é a ciência da fisionomia?
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A fisionomia é uma ciência antiga que estuda
traços do rosto, bem como formato em geral, a fim
de decifrar o comportamento das pessoas,
acontecimentos em suas vidas e até o futuro. Alguns
primeiros estudos na história se fizeram por
comparações com animais, o que veremos em outra
parte desta nossa presente lição. Vemos a herança
de tais estudos antigos na psicologia, através de
tipologia e morfo-psicologia, bem como ao que se
chama de estudo de linguagem não verbal. Como o
rosto não se pode esconder, pode-se contemplar
facilmente os segredos das pessoas mesmo sem as
conhecer.
O que proponho aqui nessa primeira lição é
que o aluno já tenha contato direto com a prática,
sem me estender muito com a causa e origem dos
ensinamentos. É uma boa forma de se conhecer
melhor e de corrigir possíveis imperfeições de
comportamento, tendências negativas e melhorar
qualidade de vida. Um ótimo meio de conhecer os
mistérios ocultos que nos rodeiam. Desse modo,
observamos a proporção do rosto, por suas partes,
como testa, nariz, queixo, linhas, pontos, cicatrizes
etc. Também o formato do crescimento do cabelo, a
localização das orelhas podem nos revelar segredos.
Podemos assim dividir em idades o rosto e prever o
futuro ou falar sobre algum acontecimento do
passado. Ademais, a cor dos cabelos, dos olhos,
grossura dos lábios, sobrancelha, tudo será para nós
chave a algum segredo. Isso poderá por nós ainda
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ser combinado com linguagem do corpo. Lembre
que eu também aprendo ensinando. Enfim, a face
simboliza o que a pessoa já é e será. A mente muda a
fisionomia, e, a mudança da fisionomia acarreta a
melhora da saúde e a alteração do destino.
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Os temperamentos

Os temperamentos se referem aos chamados
humores das pessoas, seu ânimo em relação à vida.
Médicos antigos utilizavam estes ao diagnosticar as
pessoas. Referem-se aos elementos dos antigos, ou
seja, a água, ar, terra e fogo. São assim o
melancólico (terra), o fleumático (água), o
sanguíneo (ar) e o colérico (fogo).
Não
adentraremos aqui na questão de bruxaria (Wicca),
onde existem seres espirituais, entidades ligadas a
cada elemento (terra/gnomos, fogo/salamandras,
ar/silfos etc).
Aqui queremos propor uma espécie de
psicologia avançada, onde ao olhar certa pessoa na
rua, já sabemos qual é seu temperamento e por
consequência seu estilo de vida, gostos, tendências
etc. Logo que sabemos sobre os temperamentos,
podemos perceber as suas fragilidades, fraquezas e
buscar modos de equilibrar a natureza das pessoas,
como com alimentos específicos. Quando vemos
uma pessoa na rua, podemos saber facilmente, por
exemplo, se esta é melancólica, uma vez que esse
tipo de personalidade se mostra cabisbaixa, triste,
tem corpo muito frágil, magro, além de outras
10

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

