
Pazink ji! 
Is ko pazinsi zmogii? Yra daugybe budL|. Be abe-
jo, simtai ar gal net tukstanciai zmoniq praeina 
pro salj, o tu jais taip bent kiek rimciau ir nepasi-
domi. Taciau jei jau kas nors jkrito j sirdj ar j akj, 
tada norisi apie t£̂  zmogq zinoti visk^. Ar bent jau 
kuo daugiau. Galima paklausineti draugq ar jo 
paties, galima patyrineti horoskopus. O galima 
pameginti suzinoti, kq apie jj sako jo isvaizda, 
jprociai, rasysena, vardas ar gimimo data. Pame-
gink! Ta pacia proga ga! ir save geriau pazinsi... 



TAU ANT I^AKTOS PAPASYTA! 
Taip sako tada, kai kas nors labai akivaizdziai issiduoda, k^galvoja arba koks yra. Chmmm... 
0 tikrai, kodel kai kurii^ dalykq neparasius ant kaktos? Tarsi kompiuterio monitoriuje. Jsivaiz-
duoji, kaip butq patogu? Paziuri j zmogq ir perskaitai viskci. kas ant tos jo kaktos surasyta: 
kiek jam metq, k^ megsta. ko nemegsta, tylenis ar plepys ir taip toliau. Ypac praverstq, kai \ 
vien^ viet^ susirenka daug naujq ir nepazistamL) zmoniq. Pavyzdziui, pirm^^ mokslo metq 
dienq. Arba atejus j naujq klas^, mokyklq. Pazvelgi j kiekvienq ir is karto suzinai, su kuo 
galima susidraugauti, o nuo ko verta laikytis atokiai. Arba einant j pasimatym^... Koks Jis 
(Ji)?... Talgi... Gal ir gerai butq. Bet tu vargu ar noretum vaikscioti su prikabinta etikete. Ypac 
jei ten butq parasyta ir kas nors tokio, kci tu mielai nusleptum. Taciau pati mintis suzinoti 
kuo daugiau apie zmogq is jo veido toli grazu nera nauja. Yra net toks mokslas, vadinamas 
fizionomika. Tiesa, kai kas sako, kad vertinti tai reiketq tiek pat atsargiai, kaip ir astrologij^ ar 
chiromantij^ (burimciis rankos). Bet nepaband^s juk nesuzinosi... 
Europoje fizionomikos pradininkais laikomi garsteji Senoves Graikijos isminciai Aristotelis ir 
Hipokratas. Tiesa, pirmasis jq dazniausiai taikydavo spr^sdamas apie zmogaus sielq, charak-
terj, o antrasis - nustatinedamas sveikatos buki?, diagnozuodamas ligas. Ypac vertinamas 
sis mokslas buvo (ir tebera) rytq krastuose - Kinijoje, Japonijoje. Sako, jog tq krastq ziniuoniai 
sugeba is veido nusakyti ne tik zmogaus polinkius, bet ir jam skirtq likim^, labai tiksliai nuspe-
ti, kada jo laukia bedos, o kada dziaugsmai. Sios srities zinovai teigia, jog daug reiskia tiek 
bendras jspudis ir forma, tiek atskiros veido dalys. Maza to, kad veido ir charakterio pokyciai 
labai susij?: jei kas nors pasikeite tavo veido bruozuose, pasikeite Ir charakteryje. 
Jei atidziai paziuretum j savo ar kieno kite veidci (geriau, jei tai bus nuotrauka), jis tau primintq 
vienoki^ ar kitokia geometrin^ figur^. 
Ovalus veidas yra pats taisyklingiausias, visas panasaus plocio. Tokie zmones jautrus, ta
ciau drauge ir santurus, sugeba visk^ jvertinti, apsvarstyti, moka buti lyderiais ir siekti tikslo. 
Apvalus veidas (toks kaip Menulio) dazniausiai rodo zmogq esant gerasirdj, megstantj vis
kci, kas grazu ir malonu. Taciau jei apvaliame velde ziba mazos ir siauros akutes, gali buti, jog 
slam zmogui nesvetima garbetroska, isdidumas. Tokj veid^ turi nemazai politikq, karo vadq. 
Kvadratinis veidas (plati kakta, masyvi apatine veido dalis) rodo ryzt^, valiei, tikslo siekimei 
bet kokiomis priemonemis, garbes ir demesjo troskim^. Tokie zmones neretai buna atkaklus, 
uzsispyr^ ir ziaurus. 
Tril<ampis veidas - kai kakta ir virsutine veido dalis plati, o smakras ir burna smulkus. Tokie 
zmones jausmingi, gabus, taciau jiems truksta patikimumo ir istikimybes. 
Daug kci gali pasakyti ir atskiros veido dalys. 
Kakta atskleidzia zmogaus prot^, religingum^, dorumq. Auksta ir plati kakta turetq reiksti 
zmogaus polinkj mqstyti, spr^sti painias uzduotis. Siaura ir zema kakta (kaip bezdzionzmo-
gio) rodo zmogq esant menkq gabumq ar (geriausiu atveju) vidutinyb?. 
Nosis - tai tavo isskirtinumo, individualumo rodiklls. Trumpa riesta nosyte rodo, jog esi drau-
giskas, link^s bendrautl, megsti malonumus. Siaura nosis su kuprele byloja apie isdidumq ir 
uzsispyrimEi. Stambl, masyvi nosis greiciausiai reiskia, kad esi kerstingas, nemegsti nusileisti 
ir pralaimeti. —-~/\ 
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KOKIA YRA BESISVEIKINANCIOJO RANKA 

Silta ir sausa ranka greiciausiai reiskia, jog pagal temperamentei zmogus yra sangvinikas. 
Tokie zmones lengvai bendrauja, greitai suranda sprendimus, o kalbedami negali nu-
stygti vietoje. Gali buti ir taip, jog tavo naujasis pazjstamas dabar yra puikios nuotaikos, 
kupinas optimizmo. 
Silta ir dregna ranka daznai rodo, jog zmogus yra kiek susierzin^s ar del ko nors neri-
mauja. Tokios rankos buna cliolerikq. Cholerikai j viskq (ypac j tai, kas jiems nepatinka) 
reaguoja audringai, greitai jsizeidzia ir prikrecia kvailysciq, o paskui gailisi. 
Salta ir sausa ranka gali Isduotl tai, jog zmogus yra flegmatikas. Tokius zmones sunku 
ismusti is pusiausvyros, jie viskei daro letai, apgalvodami, kalba ir vaiksto pamazu, lyg 
taupydami kiekvien^ judesj. Del to kartais atrodo tikri kietakakciai. O gal tiesiog zmogui, 
su kuriuo kq tik pasisveikinai, visiskai nejdomu, kas cia vyksta ir kaip tik del to jo ranka 
yra tokia? 
Salta ir dregna ranka greiciausiai prikiauso melanchoiikui, todel kalbedamasis stenkis 
buti atidus ir jautrus - melancholikai labai pazeidziami, nuolat jauciasi kalti. Jie nuolat 
abeJQJa ir nepasitiki savimi, sunkiai leidziasi jtraukiami j bet koki^veikl^. Taciau gali buti ir 
taip, jog sis zmogus ne melancholikas, bet siuo metu yra del kazko prislegtas, jsitemp^s, 
nusimin^s, prastai jauciasi ar bijo. 
Taikydamas sj bud^, prisimink, jog reikia ziureti ne j vienei kurj nors pozymj, bet \s vi-
sus. Be to, vienaip ar kitaip pakreipti rank^, stipriau ar silpniau spusteleti galima ir specia-
liai. Tas, su kuriuo sveikiniesi, net nesqmoningai suvokia tokius signalus (stai kodel kartais 
susidarai apie zmogq vienoki^ ar kitokit) nuomon^, nors ir nezlnai, is kur ji), Tuo tarpu 
kontroliuoti savo rankos temperature ar dregnum^ sugeba labai nedaugelis (kaip tik tuo 
pagrjstas melo detektoriaus veikimas). Bet kokiu atveju zinok: kuo daugiau treniruosiesi, 
tuo tiksliau galesi atspeti, kas yra kas. Tereikia jprasti j zmones ziureti kiek atidziau! 


