






Įžanga
Praktinė magija – tai mokėjimas pakreipti 

gamtos jėgas sau naudinga linkme, asme-

ninio ir dvasinio išsilaisvinimo galimybė, 

padedanti geriau pažinti prigimtį (ypač 

moteriškąją, juk moterys – tikros kerėto-

jos), atskleidžianti savo neišnaudotas galias 

ir padedanti suprasti, kas gyvenime svar-

biausia. 

Šioje knygoje rasite ir prasmingų, ir žais-

mingų įžvalgų, padėsiančių kitaip suvok-

ti save ir pasaulį. Dauguma iš mūsų linkę 

manyti, kad visi žmonės į pasaulį reaguoja 

vienodai, todėl neretai nustemba pastebė-

ję, kad taip nėra, iš tikrųjų mes nepanašūs 

vieni į kitus. Suvokus, kad pasaulis labai 

margas, galime geriau suprasti save ir nu-

matyti savo arba visiškai kitokių bruožų 

turinčio žmogaus poelgius bei suvokti jų 

priežastis. Pasaulis labai sudėtingas, tačiau 

kartais norisi, verta ir labai naudinga į su-

dėtingus dalykus pasižiūrėti kitomis akis – 

yra dalykų, kurių žmogus negali pakeisti, 

tačiau daug kas pasikeičia, pakeitus požiūrį. 

Šiais laikais daugelis skeptiškai žiūri į bur-

tus ir raganystes, o juk dar prieš 300 metų 

Europoje degė inkvizicijos laužai, ant ku-

rių buvo deginamos raganos (beje, gražios 

ir protingos moterys!). Dar ir šiandien ke-

liuose  Europos miestuose ant smailų sto-

gų yra išlikusios raganų gaudyklės – dideli 

spygliuoti bumbulai, už kurių savo plačiais 

skvernais turėdavę užkliūti skrendančios 

raganos.

Šiandien mes drąsiai siaučiamės vaizduotės 

apsiaustu, apsiginkluojame amuletais ir ne-

bijome paimti į rankas į šluotos, nes žino-

me, kad skrydis bus saugus. 

Į knygos „Praktinė magija“ tekstus galima 

žiūrėti įvairiai. Juos galite traktuoti kaip 

paprasčiausią žaidimą. Į klausimus atsa-

kinėkite pats, o dar geriau – kitų žmonių 
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draugijoje. Netrukus savo šeimos ir draugų 
rate imsite atpažinti elgsenos modelius ir 
tikriausiai išmoksite atskirti, kada viršinin-
kas tik nerimauja, o kada po melancholiška 
išore slepia savo nerimą ir stresą. Išmoksite 
numatyti, kaip gali pasielgti tėvai, myli-
mieji arba vaikai, praturtės jūsų žinios apie 
žmonių tarpusavio santykius ir elgseną. Be 
to, imsite realiau suvokti savo sugebėjimus, 
stipriąsias bei silpnąsias puses.

Kad ir koks būtų jūsų požiūris, nežiūrėkite 
per daug rimtai. Patarimai, kuriuos rasite 
šioje knygoje, tėra tik kelio ženklai, jeigu 
jie padės pasirinkti tinkamą maršrutą ar at-
skirti tikrą dalyką, vadinasi, mūsų sumany-
mas buvo teisingas.

Karmos dėsnis – viskas ką padarome, tiek 
gera, tiek bloga, vienaip ar kitaip grįžta at-
gal. Tad jei nusprendėte kam nors pakenk-
ti, ar įsikišti į kieno nors likimą, turite būti 
pasiruošę pasėkmėms.

Geriau būti nužiūrėtam, 
nei nepastebėtam, – 
teigia senas anekdotas. 
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Jūsų kūnas –

sielos 
atspindYs!



Ką apie jus
sako kūnas

Be abejo pastebėjote, kad vieni žmonės yra aukštesni, kiti žemesni, vie-
nų ilgos rankos, o kitų kojos dygsta iš pečių, yra ir ilgakaklių, plačia-
pečių, su besiveržiančia iš drabužių krūtine ar plačiais klubais. Ir tai 

nieko nestebina, juk visi skirtingi. Jūsų fi gūra taip pat kažkuo išskirtinė, todėl 
dažnais atvejais atrodyti taip, kai nusižiūrėtas modelis yra neįmanoma. Juk jūsų 
skirtingas ūgis, skirtinga skeleto struktūra, tiesiog kitas kūno tipas. Pagal kūno 
tipą žmones mėginta skirstyti visais laikais. Šie tipai dažnai aptinkami mituose 
ir legendose. Linksmas storulis smuklininkas, raumeningas stipruolis ir aukštas 
liesas išminčius yra tokie pat nuo seno pripažinti archetipai, kaip apkūni raus-
vaskruostė kepėjo žmona, atletiška karžygė ir liesa pikta teta.

Tradiciškai skiriami 
trys pagrindiniai 
kūno tipai:

endomorfas

mezomorfas

ektomorfas

PRAKTINĖ MAGIJA
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Pavaizduoti trys kūno tipai yra ir vyrų, ir moterų kūno formų 
kraštutinumai. Perskaitę jų aprašymus nustatykite, kurie du jums 
tinka mažiausiai. Trečiasis tipas kaip tik bus jūsų.

Endomorfas

Ryškus viso kūno apvalumas. Organizme dominuoja 
virškinimo funkcijos. Greitai kaupiasi atsargos pilvo srityje. 
Endomorfi ško kūno paviršiaus ploto ir masės santykis yra 
nedidelis, todėl mažas sensorinis jautrumas ir centrinė nervų 
sistema, o tai rodo, kad endomorfas apskritai nėra labai jautrus. 
Kojos paprastai būna trumpesnės už torsą, o kaulai stambūs. 
Orientuotas į aplinką.

 minkštas kūnas, lygi oda

 menkai išsivystę raumenys

 kūno forma apvali

 labai išsivysčiusi virškinimo sistema

 sunkiai sekasi suliesėti

Mezomorfas

Griežtas kūno stačiakampiškumas, storesnė oda. Organizme 
dominuoja raumenys, kaulai ir jungiamasis audinys. Paprastai 
būna vidutinio ūgio, plačiapečiai. Nors kūno paviršiaus ploto 
ir masės santykis sensorinis, o jautrumas vidutinis, stora oda ir 
jungiamasis audinys leidžia geriau prisitaikyti prie ekstremalių 
išorės sąlygų, tačiau gali būti ir nejautrumo priežastimi. 
Orientuotas į veiksmą. 

 tvirtas, raumeningas kūnas

 pernelyg subrendusios išvaizdos

 kūnas stačiakampio formos

 stora oda

 tiesi laikysena

Ektomorfas

Būdingas siauras, trapus ir jautrus kūnas. Žmogus aukštas ir 
lieknas, kojos ilgesnės už torsą. Organizme dominuoja centrinė 
nervų sistema. Dėl didesnio santykinio kūno paviršiaus ploto ir 
masės santykio sensorinis jautrumas išorės dirgikliams yra ypač 
didelis. Ektomorfo smegenys ir centrinė nervų sistema didesnės 
nei kitų tipų, todėl jam būdingas jautrumas ir nervingumas. 
Orientuotas į vidų.

 lieknas, dažnai aukštas, plokščia krūtine

 subtilaus ir nelabai raumeningo kūno sudėjimo

 jaunatviškos išvaizdos

 nuolaidžių pečių

 kaukolė, palyginti su kūnu, didelė

Ar galima pakeisti savo kūno tipą? Ir taip, ir 
ne. Jei turite stambius kaulus, tokie jie ir liks, 
jei trumpos kojos, tik aukštakulniai gali padėti. 
Net magija bejėgė, bet... visada galite pakeisti 
raumenų ir riebalų kiekį – svarbiausia atkaklus 
darbas ir užsispyręs charakteris.

GERIAU PAŽINKIME SAVE
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Sveikame kūne sveika siela

Įprasta manyti, kad kūno išvaizda atspindi vidinį žmogaus nusiteikimą. Kūno tipas dažnai tiesiogiai siejamas 
su tam tikrais asmenybės bruožais. Kūno ir proto tipui nustatyti pritaikyta skaičių sistema. Pagal ją mažiau-
sias komponentas vertinamas vienetu, o didžiausias – septynetu. Ketvertu vertinamas dviejų kraštutinumų 

vidurys. Pagal tokią sistemą kiekvieną žmogų galima apibūdinti trimis skaičiais, parodančiais kiekvieno iš trijų 
komponentų – endomorfiškumo, mezomorfiškumo ir ektomorfiškumo – santykį. Taigi, skaitant iš kairės, skai-
čiumi 117 apibūdinamas fizinis žmogaus tipas, kuriame dominuoja ektomorfiškumas, o kitų dviejų komponen-
tų išraiška minimali. Skaičius 444 rodo, kad visų trijų komponentų santykis žmogaus kūne vienodas.

117 144 171 441 711

117 144 171 441 711

PRAKTINĖ MAGIJA
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Perskaitę aprašymus išrinkite, kuris tipas jus ati-

tinka geriausiai. Pagal tai sudarykite savo tipą api-

būdinantį skaičių. Pavyzdžiui, esate endomorfas, 

turite keletą mezomorfinių savybių, o ektomorfinių 

bruožų nėra (531); dominuoja ektomorfiškumas 

(117); esate mezomorfas, lygiomis dalimis turintis 

kitų dviejų tipų savybių (252).

Endomorfas

Draugiška, nerūpestinga išraiška.

Žemiškas, lėtas, atsargus, 
nuspėjamas, geraširdis, šiltas, 
dosnus, sunkiasvoris, lipšnus, 
atlaidus, linkęs laikytis įpročių, 
realistas, praktiškas ir sugebantis 
ryžtingai veikti neįprastomis 
aplinkybėmis.

Šio tipo žmogaus dėmesio 
centras – pilvas, o svarbiausias 
pagrindinis troškimas – prisitaikyti 
prie neįprastos aplinkos ir su ja 
susilieti. Kadangi endomorfai 
gyvena tam, kad valgytų, vos ėmę 
mažiau judėti, ima greitai pilnėti. 
Materialios aplinkos poreikį jie 
derina su puikiu erdvės suvokimu 
bei orientacija.

Mėgsta pavalgyti, tolerantiški, 
būdingas jausmų vienodumas, mėgsta 
komfortą, linksmo būdo, atlaidūs, 
prieraišūs, negreit supyksta.

Mezomorfas

Atrodo atviras, stiprus ir neklastingas.

Mezomorfai trokšta energingos 
veiklos, siekia valdyti aplinkybes 
ir kitus žmones. Jie būna 
puikūs vadai ir užkariautojai, 
mėgsta įveikti kliūtis, ypač kai 
iškyla fizinių sunkumų. Jau 
vaikystėje mezomorfai būna 
raumeningi, kupini energijos, 
pasitikintys savimi, judrūs, kartais 
net agresyvūs, tačiau jiems 
trūksta savistabos ir įžvalgumo, 
nepasižymi originaliu mąstymu. 
Nelinkę griebtis naujų įdėjų. 
Mezomorfai valgo tam, kad galėtų 
judėti, mėgsta įvairias sporto šakas.

Dažnai veliasi į nuotykius, trokšta 
valdžios, ryžtingi, abejingi kitų 
poreikiams, atkaklūs, drąsūs, 
entuziastingai imasi fizinės veiklos, 
mėgsta konkuruoti.

Ektomorfas

Atrodo liesas ir išalkęs.

Dažnai pernelyg jautrus 
(greičiausiai dėl to, kad kūno odos 
paviršius santykinai yra didesnis už 
kūno masę). Labai nervingas, jam 
būna sunku nusiraminti, įžvalgus ir 
dėmesingas, intelektualus, rimtas, 
varžosi savo kūno ir jausmų. 
Miega jautriai, fizinę veiklą laiko 
antraeiliu dalyku, labiau vertina 
vidinę įtampą ir jausmingumą. Šio 
tipo žmonėms sunku rasti kūno 
ir mąstymo reikmių pusiausvyrą, 
todėl turi polinkį į asmenybės 
skilimą. 

Ektomorfai valgo tam, kad gyventų. 
Turi savo nuomonę, mėgsta vienatvę, 
intravertiški, drovūs, nemėgsta 
viešumos, meniški, giliai mąstantys, 
santūriai reiškia savo jausmus.

GERIAU PAŽINKIME SAVE
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Kiekvienas iš mūsų 
turi poreikį mylėti ir 
būti mylimas. Meilės 
mes siekiame kaip oro. 
Daugeliui greičiausiai 
pažįstamas tas jausmas, kai 
pamačius širdžiai mielą 
žmogų, regis, net skrandis 
apsiverčia.

Kaip valgo, 
taip ir myli
Sakoma, jog kelias į vyro širdį veda per skrandį. Tačiau pasirodo, 

jog nuo to, kaip vyras valgo, priklauso ir jo sugebėjimas mylėti. 

Besotis

Tai vyras, kuriam vien 
pagalvojus apie skanų valgį 
ima tekėti seilės. Jis nuolat 
galvoja apie įvairius patiekalus. 
Valgo daug. Jam nesvarbu, 
kaip serviruotas stalas, bet būna 
nepatenkintas, supyksta, jeigu 
maistas būna persūdytas ar 
pridegęs.

Toks pat godus ir meilėje.

Saldumynų mėgėjas

Nemėgsta aštrių patiekalų. 
Desertas jam – maloniausia 
dalis. Iškalbus, elegantiškas, 
asistuodamas leidžia suprasti, jog 
meilėje patyręs, tačiau intymioje 
aplinkoje greit subliūkšta, 
partnerės karštis gali jį išgąsdinti.

Gurmanas

Mėgsta visa, kas skanu, 
kulinarinis meistriškumas jį 
žavi. Nusimano šioje srityje. 
Skanėstais gardžiuojasi 
neslėpdamas pasitenkinimo. 

Vertina moterų pikantiškumą, 
proto aiškumą, atlaidus jų 
trūkumams.

Kulinaras

Mėgsta virti ir kepti, su 
pasitenkinimu išklauso naujų 
receptų. Kitų paruoštus 
valgius vertina griežtai, mėgsta 
patarinėti.

Gabus, darbštus, bet meilėje – 
tikras tironas. Viską planuoja iš 
anksto ir niekur nenusileidžia.

Meilės burtai – tai išskirtinė 
tema, nes žmogus linkęs 
susitaikyti su tuo, kad 
trūksta pinigų ar nesiseka 
darbe, bet nepakenčia 
širdžiai nemielo partnerio. 
Nepretenduojame į 
išskirtinę magiją, bet 
viliamės, kad mūsų surinkti 
stipriosios lyties atstovų 
apibūdinimai padės jums 
kitomis akimis pažvelgti 
į savo partnerį ir padaryti 
išvadas. 
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Na, o dabar pasakykite, ar atpažinote savo svajonių partnerį? 

Sakysite, ne. Nenusiminkite, juk viskas ir priklauso nuo jūsų, sumanių kulinarių. 

Paimkite iš kiekvieno tipo tai, kas jums tinka, sudėkite į krūvą, gerai išmaišykite, 

kietai išminkykite, iškočiokite ir toliau ruoškite pagal receptūrą, kurią puikiai 

žino tik moterys. Prieskonių pridėkite pagal savo skonį. 

Niurzglys

Valgo todėl, kad taip reikia. 
Net skanėstas jam neteikia 
pasitenkinimo. Prie stalo knaibo 
lėkštėje, raukosi, kraipo lūpas... 
Priekabus, nepatenkintas viskuo, 
niurzgia.

Niurzglys myli kaip ir valgo – 
be jokio įkvėpimo.

Estetas

Jam svarbiausia, kad stalas būtų 
gražiai paserviruotas, kad valgiai 
būtų patiekti su išmone, kad 
grotų maloni muzika ir būtinai 
būtų pamerkta gėlių. Kiekvieno 
patiekalo įsideda nedidelėmis 
porcijomis, tarsi tarp kitko. 
Jam visai nereikia skanėstų 
ir kulinarinių įmantrybių. 
Svarbiausia – išvaizda. 

Toks jis ir meilėje: visas 
dėmesys – elegancijai, vadinasi, 
madai, manieroms, makiažui, 
brangiems kvepalams. 
Romantiška? Galbūt, tačiau 
tokia meilė nėra kasdieninė, nuo 
jos galima pavargti.

Nuobodusis

Į burną neims to, ko nėra 
anksčiau valgęs, vengia 
bet kokios egzotikos. 
Nepatenkintas, kai jam atkakliai 
siūloma vaišintis.

Meilė – be jokios fantazijos. 
Užtat pavydėtinai pastovus.

Degustatorius

Jis ir svečiuose vertina kiekvieną 
patiekalą pabrėždamas savo 
nusimanymą. Labai išrankus, 
nors pats nemėgsta gaminti,
o gal net nemoka. 

Su moterimis nepastovus, šaltas, 
užgaidus, jam sunku įtikti.

Negrabus

Apie skanėstus nenusimano, prie 
stalo kalba ne į temą, būtinai 
ką nors apverčia ar susitepa 
drabužius. Niekada tiesiai 
nepasako, kad jam nepatinka, o 
niūriai tyli.

Labai sunkus partneris meilėje. 
Jeigu moteris neapdovanota 
kantrybe ir humoru, išsiskyrimas 
neišvengiamas.

GERIAU PAŽINKIME SAVE
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in ir jang

Rytiečių tikėjimai ir fi losofi -
ja teigia, kad visa, kas eg-
zistuoja, yra susiskirstę 

į dvi priešingas, bet viena kitą 
papildančias jėgas in ir jang. In, 
arba „tamsioji kalno pusė“, 
laikoma natūralia jang, arba 
„šviesiosios kalno pusės“, at-
svara. Pagal kinų tradicijas, 
in simbolizuoja pasyvią, 
imlią moteriškąją pusę, o 
jang – aktyvų, veržlų vyriš-
kąjį pradą. Šių dviejų pradų 
pusiausvyra laikoma svar-
biausia darnaus gyvenimo są-
lyga. Tradicinė diagrama – tai 
dvi identiškos formos apskri-
time. Tamsioji yra in, o švie-
sioji – jang. Priešingos spalvos 
maži apskritimai kiekvienoje iš 
jų reiškia, kad absoliutus viena-
lytiškumas neegzistuoja. Diagrama 
teigia tobulą dviejų pradų pusiaus-
vyrą, kurios pasiekti neįmanoma, nes 
pusiausvyra nuolatos kinta. Viena kuri 
nors pusė gali persverti, sukeldama fi zinių 
ir psichologinių sutrikimų.

Nuosavame name taip pat galioja in ir jang princi-
pai: rūsyje ir kairėje namo pusėje vyrauja vyriškoji 
energija, o dešinėje ir viršutiniame aukšte – moteriš-
koji energija. Sutvarkykite namus taip, kad priešybės 
darniai papildytų viena kitą, užuot kovojusios – už-
leiskite vyrui rūsį!  

PRAKTINĖ MAGIJA
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Toliau surašytos vienas kitą papildančių žodžių poros. 

Kiekvienoje poroje pažymėkite žodį, kuris jums at-

rodo priimtinesnis. Jeigu daugiau žodžių pažymėjote 

kairiajame stulpelyje, jūsų požiūris į gyvenimą yra in; 

taškai dešiniajame stulpelyje rodo jūsų polinkį į jang. 

Moterys turėtų pažymėti daugiau žodžių kairiajame 

stulpelyje, o vyrai – dešiniajame. Tačiau taip nėra, taigi 

rezultatas gali jus nustebinti. 

Dešinėje išvardytos tradicinės in, kurio simbolis yra Baltasis tigras, ir jang, Žaliojo drakono, reikšmės.

Savybės
 In  Jang

 Moteriškumas  Vyriškumas

 Nuolankumas  Vadovavimas

 Imlumas  Skvarbumas

 Pasyvumas  Aktyvumas

 Išsisklaidymas  Susitelkimas

 Uždarumas  Atvirumas

 Gynybiškumas  Agresija

 Mistiškumas  Materialumas

 Mąslumas  Draugingumas

 Rimtumas  Linksmumas

 Lankstumas  Nelankstumas

 Neigimas  Teigimas

 Paklusnumas  Stangrumas

 Žemas  Aukštas

 Teigiantis gyvenimą  Neigiantis gyvenimą

 Minkštas  Kietas

 Tamsus  Šviesus

 Ramus  Judrus

 Apkūnus  Gležnas

 Konservatyvus  Novatoriškas

Tradicinės reikšmės
     In Jang

Naktis Diena

Žiema Vasara

Augalai Gyvūnai

Mėnulis Saulė

Drėgna Sausa

Žema Aukšta

Slėnis Kalnas

Žemė Dangus

Lėtai Greitai

Tuščia Pilna

Alkoholis Žuvis

Cukrus Mėsa

Vaisiai Sūris

Pienas Druska

Prieskoniai Kiaušiniai

Plonosios žarnos Širdis

Tulžies pūslė Kepenys

Šlapimo pūslė Inkstai

Skrandis Blužnis

Storoji žarna Plaučiai

GERIAU PAŽINKIME SAVE
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Kaip jus mato kiti

Visi galvojame, kokius mus mato kiti žmonės, tačiau pačių su-
sidarytas įvaizdis retai būna objektyvus. Kitų požiūrį į save 
dažnai aiškinamės klaidingai. Vyrai ir moterys reaguoja labai 

nevienodai į tai, kaip, jų supratimu, atrodo kitiems. 

* Manote, kad sveriate per daug?

* Manote, kad priešingai lyčiai patrauklesnis 

(patrauklesnė), jeigu būtumėte lieknesnis (lieknesnė)? 

* Manote, kad jūsų svoris beveik atitinka idealų?

Pasirodo, kad dauguma moterų nepatenkintos savo kūnu ir mano, jog 
yra stambesnės už (fi gūra B) pageidautiną idealą (fi gūra C) ir storesnės 
negu yra iš tikrųjų (fi gūra A). Jos galvoja, kad vyrams labiau patiktų 
būdamos lieknesnės negu jiems faktiškai patinka (fi gūra D). Pusė nor-
malaus kūno sudėjimo ir svorio merginų galvoja, kad yra storos.

Vyrai apie save kur kas geresnės nuomonės. Dauguma mano, kad jų 
svoris kur kas artimesnis idealiam (fi gūra B), negu yra iš tikrųjų (fi gūra 
A). Be to, vyrai mano, kad moterims jie patinka tokie, kokie yra, nors 
iš tikrųjų joms patinka lieknesni už idealų (fi gūra C) ir liesesni (fi gūra 
D) negu, vyrų nuomone, moterims turėtų patikti. Labiausiai moteris 
atstumiantis vyrų bruožas yra „alaus pilvukas“. Aukštesnis už vidutinį 
vyras moterų akyse visuomet yra pranašesnis už žemaūgius. Joms at-
rodo, jog tokio vyro intelekto koefi cientas šiek tiek aukštesnis, o kie-
kvienas ūgio centimetras vyro atlyginimą per metus padidina dešimčia 
procentų.  Jeigu moters krūtinė didelė (D ir daugiau), vyrams iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kad ji nelabai protinga, lengvabūdė ir lengvai pasie-
kiama. Jeigu krūtys mažos (A ir mažiau), jiems atrodo, kad ji sąlyginai 
protinga, ambicinga ir kukli. 

Jeigu esate aukštesnis nei vidutinio ūgio, tikriausiai labiau save vertinate 
negu žemo ūgio vyrai. Nors ir perskaitėte šiuos įžanginius teiginius, 

tačiau kiek galite sąžiningiau atsakykite į klausimus ir pasitikrinkite, 
ar kitų akimis save vertinate taip, kaip būdinga daugumai vyrų ir 

moterų.

PRAKTINĖ MAGIJA
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Figūra B

Jums atrodo, 
kad esate tokia.

Dažniausiai galvojate, 
kad esate stambesnė, 
negu yra iš tikrųjų.

Figūra C

Manote, kad vyrams 
labiau patinka tokia figūra.

Tai priimtina norma, 
leidžianti moteriai jaustis 

patraukliai.

Figūra D

Vyrams patiktumėte tokia.

Truputį pilnesnė negu 
esate.

Figūra A

Toks esate iš tikrųjų

Beveik nejaučiate, jog 
jūsų figūra neatitinka 
įsivaizduojamo idealo.

Figūra B

Jums atrodo, kad esate toks.

Jaučiatės esąs normalaus 
svorio.

Figūra C

Manote, kad moterims 
labiau patinka tokia figūra.

Plačių pečių ir santykinai 
siauro liemens stipruolis.

Figūra D

Moterims patiktumėte toks.

Joms patinka plonesni už 
jūsų įsivaizduojamą ir už, 

jūsų manymu, moterų 
įsivaizduojamą idealą 

vyrai.

Figūra A

Tokia esate iš tikrųjų.

Pagal jūsų ūgį svoris yra 
sveikas ir normalus.

GERIAU PAŽINKIME SAVE
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Geriau pažinkite save

Štai ir viskas! Dabar pažvelkite į testo atsakymų rezultatus ir paaiškinimus 238 puslapyje. 

Paimkite pieštuką ir užsirašyti savo atsakymus. Atsakykite į kiekvieną klausimą eilės tvarka. Apie atsaky-
mus ilgai negalvokite. Atminkite, kad geriausias tas atsakymas, kuris pirmasis šauna į galvą. Testo pabai-
goje jūs sužinosite kai ką svarbaus apie save ir savo gyvenimą. 

1
Įsivaizduokite, kad prieš jus yra šie 5 gyvūnai.
Išdėstykite juos bet kokia tvarka, kokia tik jums patinka: 
Karvė, tigras, avis, arklys, kiaulė. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

22
Parašykite po vieną apibūdinimą, kuris jums asocijuojasi su šiais žodžiais: 

Šuo  

Katė  

Žiurkė  

Kava  

Jūra  

3 Pagalvokite apie 5 žmones, kurie jums labai svarbūs gyvenime. 
Kiekvieną iš jų sulyginkite su viena iš šių spalvų. Vienai spalvai 
galite paskirti tik vieną asmenį. 

Geltona  

Oranžinė  

Raudona  

Balta  

Žalia  

PRAKTINĖ MAGIJA
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Atsakydami į klausimus 239 puslapyje sužinosite apie save šį tą naujo. 

Pasirodo, paprasti dalykai gali labai iškalbingai liudyti dalykus, apie kuriuos patys nė neįtariate. Išbandykite.
Nupieškite save visu ūgiu. 
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