








Ką jos daro?
Ar įmanoma jas paliesti, pamatuoti? Gal pasverti?
Ar jos keičia mus ar mes jas? Ar jos naudingos?
Pagaliau, kaip jos atrodo?.. 

Kyla daugybė klausimų ir aišku tik viena – apie emocijas mes žinome 
mažai ir jos vis dar yra labai paslaptingos.

Turbūt dar niekas nematė pykčio, vaikščiojančio atskirai nuo 
žmogaus, ir niekas nenufotografavo baimės. Net per galingiausią 
mikroskopą (net ir per superelektroninį) neįmanoma įžiūrėti gėdos, 
bet aplinkiniai kažkokiu būdu iškart ją pastebi, kad ir kaip bandytume 
paslėpti. Kad džiaugsmo skonis saldus – žino visi, bet jokioje 
saldumynų parduotuvėje jo nenusipirksi, nei sveriamo, nei pakeliais. 
Tai kas gi jį ragavo?

Emocijų niekas nematė, neišmatavo ir neragavo, bet dėl jų galime 
virti, sproginėti, žaliuoti, raudonuoti, degti ar net prasmegti ir tuo 
pačiu metu likti visiškai sveiki. Gal todėl mūsų gyvenimas yra toks 
spalvingas ir įdomus, nes pilnas įvairiausių jausmų ir emocijų, kuriuos 
pasitelkę mes geriau pažįstame pasaulį ir SAVE. Taigi, susipažinkime.





Pasirodžius Nuostabai, ausys išsitempia, o akys lipa ant kaktos. 
Iš nuostabos dažnai išsižiojame, greičiausiai todėl, kad labai 
patogu tarti balses AAA ir OOO, kurias Nuostaba ypač mėgsta. 
O kai esame taip plačiai išsižioję ir išplėtę akis, žinios apie 
pasaulį pačios įkrenta vidun. Todėl Nuostaba yra pati geriausia 
draugė, padedanti mokytis ir pažinti pasaulį.



Baimė gali praryti, todėl jai atslinkus, širdis nusirita žemyn 
ir pasislepia kulnuose. Ji, kaip šaltis, gali sustingdyti, kad net iš 
vietos nepajudėsime. Geriausi baimės draugai – vorai, tamsa, 
egzaminai, nežinomybė ir kiti baisiai paslaptingi dalykai.

Geriausias būdas išsivaduoti iš Baimės – ją išgąsdinti. Tereikia 
pažiūrėti jai į akis ir žengti bent mažą žingsnelį link jos, tada Baimė 
ims trauktis, kol susitrauks į mažą juodą prisiminimo taškelį.











Atsargiai! Pykčio tokia aukšta temperatūra, kad net 
kraujas užverda. O jeigu jis kunkuliuoja ilgai, iš Pykčio 
galima tiesiog sprogti!

Pyktis labai galingas ir turi daug energijos, todėl norisi 
ją išlieti – trypti, rėkti ir visaip rankomis mojuoti. Kai kas 
bando jį nuryti, bet sunkai pavyksta – springsta. Todėl 
naudingiausia būtų iš Pykčio sutvarkyti kambarį. Galima 
Pyktį ir išsportuoti.


