
Що першим ви побачили на картинці? 

Те, що ви першим побачили на картинці розповість про домінуючі риси вашої натури! 

Завжди є щось головне, що визначає людину. Саме по цій рисі натури визначають її особу. 
Напевно ви чули не раз такі визначення: добрий, впертий, допитливий і т. д. Як відомо, людина 
бачить те, що їй ближче. 

Погляньте, будь ласка, на цю картинку, що привернуло Вашу увагу найперше? 

💁 Обличчя дівчини 

Ви вмієте бачити головне не відволікаючись на деталі, якими б цікавими вони здавалися. Ви 
людина рішуча, прямолінійна, не визнаєте виправдань та не любите порожніх обіцянок. У 
деяких випадках ви можете діяти швидко та жорстко. Ви збалансована особистість: у вас є 
переваги та недоліки. Ви не намагаєтеся переробити світ, людей, себе. Ви або приймаєте все як 
є, або відмовляєтеся від того, що Вам не підходить. 

🕊 Ластівки 

Ви дбайливі, відповідальні, чуйні. Ви уважні до своїх близьких людей та тих, хто потребує 
допомоги. У Вас добре серце. Ви відповідальна людина, щедра, Ви готові невтомно працює на 
благо людей. Ви жертвуєте власними інтересами, Ви навіть не замислюєтеся про те, що можна 
жити інакше, якщо комусь потрібна допомога і Ви можете її надати, – Ви робите це. Ви не 
засуджуєте людей, життя, себе – Ви просто підтримуєте, утішаєте, мотивуєте. 

🌺 Квіти 

Ви – естет. Ви любите та розумієте красу. Вам подобається красиві голоси, сюжети, картини. Ви 
вмієте створювати красиву обстановку, інтер'єр, образ. Ви вмієте невеликою деталлю 
підкреслити достоїнства та приховати недоліки. Ви могли б створювати гарні фільми, якби у вас 
була можливість. Ви підсвідомо не втручаєтеся в життя людей – для Вас це резонанс, 



дисгармонія. Ви віддаєте перевагу жити в своєму прекрасному світі, а не скаржитись на те, що 
він не досконалий 

⛵ Яхта 

Ви динамічна та енергійна людина, погано переносите нудьгу та підсвідомо прагнете до 
пригод. Ви любите дізнаватися нові речі, Вам подобається змінювати та покращувати своє 
життя, Вам подобається подорожувати. Починаючи якусь справу, Ви повністю віддаєтеся їй. Не 
любите, коли Вас відволікають, дратуєтеся, якщо чуєте закиди на свою адресу. Ви трохи вперті і 
знаєте це. Ви збираєтеся змінити себе, але забуваєте про це, Вам подобається змінювати життя, 
а не людей. 

🐺 Вовк 

Ви незалежна, трохи закрита людина. Ви товариські, але рідко ділитеся своїми планами, 
надіями, удачами і пригодами. Ви все це тримайте при собі. Ви готові спілкуватися на різні теми 
та весело проводити час з симпатичними людьми. У Вас свої правила, на Вас важко сподіватися, 
Ви часто міняєте напрямки і порушуєте обіцянки. Ви живете грунтуючись на своїх інтересах. Не 
любите змушувати себе робити те, що Вам не подобається. Ви ні перед ким не звітуєте і самі не 
вимагаєте звіту ні від кого. 

🐎 Кінь 

Ви чесна та обов'язкова людина. Ви не міняєте свої плани та переконання. Ви вірите людям. Ви 
працьовита і радісна особистість. Ви уразливі. Ви поважаєте себе. Не любите чекати, 
наздоганяти і терпіти. Ви буваєте образливою людиною, прощаєте не охоче. Втратити Вашу 
дружбу дуже легко, відновити своє добре ставлення майже неможливо. Спочатку, Ви 
позитивно ставитеся до людей, до справи, за що беретеся, але розчарувавшись, Ви не 
повертаєтеся. Ви часто зорієнтовані на думку суспільства. Вам важлива думка близьких людей. 
Ви цінуєте свободу. 

Не зупиняйтесь на досягнутому! 
 


