QUALIDADES PRIMITIVAS
Plano Material / Elemental
QUENTE - Calor, Mobilidade, Expansão
FRIO - Frio, Adesão, Retracção
HÚMIDO - Fluidez, Elasticidade
SECO - Tensão, Rígidez
QUENTE
Quente, Expansivo, Dispersão, Diluição
FRIO
Frio, Condensação, Retracção
HÚMIDO
Diluição, Maleabilidade, Abrandamento, Suave
SECO
Seco, Tenso, Endurecido

Plano De Processos Vitais
QUENTE
Animação, manifestação da energia vital contida nas células, expansão do
movimento orgânico, princípio fortificante.

HÚMIDO
Materialização, acumulação e distribuição da energia vital por via dos líquidos
orgânicos, parceiro com o QUENTE em gerar, abrandamento, suavidade,
relaxamento, princípio da transformação plástica.
SECO
Condensação e tensão das energias orgânicas, causa de irritação, irritação por
natureza inflamatória (combinação do Seco e do Quente), nervosismo
(combinação do Frio). Realização dos processos metabólicos dificultada pela
condensação dos fluídos orgânicos.
FRIO
Plano Físico
Retracção e concentração do movimento centrípeto ou tendência para mover
QUENTE - Cheio, musculado, quente ao toque, do exterior o débil, o ilimitado para o centro, o interior, acumulação e
conglomeração de todos os tipos, atraso do fenómeno da combustão e
pele rosada e brilhante.
HÚMIDO - Redondo, contornos vagos, húmido e consequentemente a diminuição da vivacidade e do calor orgânico, paralisia
geral.
quente ao toque, perda de músculo, pele pálida.
QUENTE / HÚMIDO
FRIO - Magro, frio ao toque, pele grossa, dura, Movimento, nutrição, renovação, reprodução e vida.
FRIO / SECO
tipo mármore.
SECO - Forma bem marcada, tensão muscular, Fixamento da retenção dos productos metabólicos, petrificação por contracção,
agreste ao toque, pele escura.
morte.
Plano Psíquico
QUENTE / SECO
Actividade vitalizante exagerada, excessiva temperatura orgânica, metabolismo
QUENTE - Favorece o desenvolvimento
extremamente forte.
instintivo e intuitivo.
HÚMIDO / FRIO
FRIO - Favorece o desenvolvimento reflectivo e
Hipertendência para elementos albuminosos e aquosos, hipersecreção
meditativo.
HÚMIDO - Favorece o desenvolvimento
glandular, excessiva formação de mucosidades, retardação do processo
sensitivo.
metabólico.
QUENTE / FRIO - HÚMIDO / SECO
SECO - Favorece o desenvolvimento impulsivo.
Paralisia e mútua anulação
Plano Psíquico
QUENTE - O princípio da actividade essencial. Manifestação própria como uma força a tender para a imensidão. Produção do
movimento centrífugo e acompanhado por uma vontade impulsiva, criando assim mobilidade no mais activo sentido da palavra.
Distinguindo-se a si próprio como excitante, estimulante e impulsivo.
FRIO - A concentração é a sua principal habilidade. É o factor determinante de toda a concentração, condensação e defesa,
logo causa por reflexo um movimento centrípeto. Tende para a inactividade, resistência e indiferença, mostrando-se pesado,
lento e profundo. Possui um carácter absorvente.
HÚMIDO - Princípio inteiramente feminino-passivo, sensível, doce e plástico (maleável), torna a flexibilidade e a mobilidade
possível no sentido passivo da palavra. Por não possuir forma própria favorece a variedade. As suas manifestações são reflexos
de estímulos exteriores. Actua de forma a suavizar e a reconciliar. possui características moderadas.
SECO - Produz uma grande actividade energética e consequentemente exagerada. Debaixo da sua influência o retrato
psicológico apresenta características de decisão, precisão, severidade, teimosia, obstinação e violência. Possui um carácter
tenso, contudo devido a toda essa tensão segue-se inevitavelmente o relaxamento. O SECO marca o indivíduo como
incoerente, repentino e súbito.

Plano Relacional Perante os Outros
QUENTE - Indicador de um indivíduo capaz de influenciar os outros.
FRIO - Indicador de um indivíduo que facilmente se deixa absorver por influências externas.
HÚMIDO - Indicador de um indivíduo que tende a fundir-se com os outros através da passividade.
SECO - Indicador de um indivíduo que tende a dominar os outros.
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