


• Iš prigimties esate jautrus žmogus – toks jūsų vidinis
pasaulis, jums svarbios emocijos ir jausmai, noras
globoti, rūpintis, jus gali traukti psichologija (apskritai
viskas, kas susiję su emocijomis), iš prigimties jums
svarbi šeima, namai, saugumo jausmas. Dėl jautraus
vidinio pasaulio į aplinką reaguojate taip pat emocingai.
Be to, jumyse gali tūnoti noras kaupti: tiek senas patirtis
(tarsi gyventi praeitimi), tiek daiktus, tai prisirišimo
(prie daiktų, žmonių, vietų), kuris atneša saugumo
jausmą. Jei prisirišama prie skaudžių patirčių, toks
kaupimas ilgainiui tampa sunkiu maišu prikrautu
akmenų, kurį diena iš dienos tempiate paskui save, dėl
vidinės ramybės apsvarstykite, galbūt kai kuriuos
akmenis galite išimti iš savojo maišo ir palikti juos ten,
kur jiems ir vieta – praeityje.

• Kaip asmenybė esate ugningo temperamento, iniciatyvi,
aktyvi asmenybė, jumyse yra tolygus vyriškos ir
moteriškos energijos pasiskirstymas: savarankiškai
mokate „grobį“ ir susimedžioti, ir jį panaudoti.

• Turite energijos ne tik kažką pradėti, inicijuoti, uždegti
(ugningumas), bet gebate tai išlaikyti ilgesniame
periode (žemiškas stabilumas), tai jūsų stiprybė.
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• Saviraiška, pasitikėjimas savimi, lyderystė – jums tai svarbios temos, tačiau pasitikėjimas savimi
išorėje gali būti kiek šlubuojantis. Būtent tada, kai norite save parodyti, išreikšti, realizuoti, galite
jausti tarsi juodą šešėlį, kuris vis krenta ant jūsų, tarsi velniukas sėdintis ant peties (tikėtina vidinio
kritiko pavidalu) kiša jums blogas mintis apie jus pačią, apie tai, kaip save išreiškiate, kaip save
rodote ir tai natūraliai silpnina pasitikėjimą savimi, didina dirglumą ir jus stabdo. Tačiau būtent tame
slypi ir didžiulis potencialas: pamatyti tas šešėlines, neigiamas ir destruktyvias mintis, sugriebti ir
ištempti jas į dienos šviesą ir su jomis susitvarkyti (pirmiausia su savomis, o tada galbūt padėti ir
kitiems).

• Be minėto juodo šešėlio, saviraiškai koją gali kišti ir pasitikėjimą savimi silpninti vidinis konfliktas,
kuris atsiranda tarp vidinio pasaulio ir savęs atskleidimo išorėje. Konfliktas tarp dviejų skirtingų
poreikių ir troškimų: vidinis pasaulis trokšta saugumo (mėgaujuosi saugiu lizdeliu), bet kartu jūs
norite parodyti save, savo asmenybę, bet tai – jau nebe saugu. Be to, panašu, kad jūs galite būti
tingintis profesorius (daug žinote, daug visko prikaupėte), bet kažką su visu tuo padaryti, paversti
kažkuo nauju, pasidalinti trūksta drąsos ir motyvacijos, o kur dar vidinis pasaulis taip trokštantis
saugumo. Dėl to galite buksuoti, be to, ir įvairių kliūčių gyvenimas jums nepagailėjo, bet kuo
daugiau kliūčių įveikta, tuo didesni pasiekimai. Rekomendacija: įspirkite sau į užpakalį ☺,
padrąsinkite save, inicijuokite, veikite aktyviai, nepasiduokite nė vienai pusei, t. y. ugningumą ir
saugumą išlaikykite 50/50 balanse.

• Originalumas ir nestandartiškumas – neatsiejama jūsų asmenybės ir charakterio dalis.
Nestandartiškas, kitoks mąstymas, galbūt kalbėjimas, rašymas, o gal darymas kažkaip savaip, kitaip,
o gal naujau, inovatyviau, ne taip kaip kiti ir apskritai kitoniškumas jums svarbus visur, kad ir ką jūs
darote.
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• Gilumas, emocijos, vidinis pasaulis, dvasingumas, menas, kūryba – jums svarbu. Gali būti, kad jūsų
tikslai, ambicijos gali būti susijusios su kūryba, menu, psichologija, dvasingumu. Būtent dėl tokių
siekių jūs galite, jei reikia, pasispausti, laikytis tvarkos, disciplinos.

• Gali būti, kad ryškios jūsų charakterio savybės yra šios: impulsas daryti, inicijuoti, aktyviai veikti,
ryžtingumas, staigumas, judėjimas į priekį, greitis, apskritai – vyriško prado savybės (tiksliau –
Marso) gali būti ryškios. Nors pats Marsas dažnai siejamas su sportu, aktyviomis fizinėmis
veiklomis, tačiau nebūtinai tik tai. Gali būti, kad jums impulsą veikti duoda vidinis pasaulis, t. y.
vidinis pasaulis pajaučia, o tada tai išreiškiama veiksmu. Aktyvumas, impulsas veikti jumyse gali kilti
iš to, kas yra susiję nestandartiškumu, naujumu, kūryba, emocijomis, menu. Jums gali būti būdingas
staigumas, impulsyvumas, nekantrumas ir norėjimas gauti viską greitai, čia, iškart ir dabar;
dinamika, galite pradėti ir tą daryti, ir kitą (pavyzdžiui, pasimokau čia vieno, čia kito – šokinėjimas),
gali būti, kad norite būti visada veiksme (kažką daryti, galbūt nuolat siekti tikslų), per tą aktyvumą
(vidinės ugnies – daug) galite save ir ištaškyti. Prisiminkite, kad su visu tuo susitvarkyti jums gali
padėti – disciplina (jūsų disciplina turi menišką atspalvį), ji gali padėti susidėlioti prioritetus, galbūt
sudėlioti veiksmų planą ir pan. Apibendrinant, jūsų asmenybė pasireiškia per veiksmus: siekiate,
einate, darote, jums svarbi karjera, tikslai, ambicijos; poreikis nuolat kažką daryti, daryti greitai ir
gerai, kažkuo užsiimti ir tai yra jūsų stiprybės, išnaudokite jas!

• Dar viena tema, kuri yra ypač reikšminga jums kaip asmenybei – finansinis saugumas ir stabilumas.
Jūs gebate dirbti ir užsidirbti, nukreipiate tam daug energijos, mokate tinkamai išnaudoti visus savo
asmeninius resursus. Daug savo finansų tikėtina, kad išleidžiate tokiems dalykams kaip mokymai,
knygoms, apskritai tam, kur galite gauti kokių nors žinių. Per tokias veiklas finansai pas jus gali ir
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• atkeliauti, t. y. per bendravimą, mokymą, mokymąsi, logiką, žinias, rašymą, marketingą, pardavimus,
komunikaciją (Merkurijus – čia slypi ir jūsų kūrybiniai talentai), tačiau visa tai turi būti suderinta su
aktyvumu (Marsas), tai gali būti aktyvūs mokymai ar pardavimai, aktyvi, greita, dinamiška
komunikacija, kai greitai keičiasi temos ir pan. Taip pat jūsų finansams yra svarbus savęs kaip
asmenybės rodymas: nebijokite eiti į viešumą, parodyti save, komunikuokite, pasakokite, rašykite,
mokykite (tinkama ir konsultacinė veikla, čia galite ir aktorinį prieskonį savyje), išeikite iš tinginčio
profesoriaus režimo (apie tai kalbėta anksčiau) ir išnaudokite savo stiprybes. Kalbant apie finansus
trys raktiniai žodžiai: aktyvumas, komunikacija, asmenybė.

• Gali būti, kad turite polinkį į persidirbimą (siekis gauti daugiau finansinių resursų), dėl to nukenčia
sveikata, išlaikykite balansą tarp darbo ir poilsio.

• Kalbant apie pasaulėžiūrą, gyvenimo filosofiją – reikalinga prasmė, gilumas. Autoritetinga tai, kas
prasminga, norite pamatyti pamatinius dalykus ir tai galioja viskam, ypač bendram suvokimui apie
žmones, pasaulį. Kad ir ką bedarytumėte, jums reikia tame matyti prasmę. Dėl to jūs galite greitai
užuosti, pamatyti žmoguje tūnantį šešėlį, gilią vietą ir ištempti ją į dienos šviesą.

• Jums svarbu su savo pasaulėžiūra eiti į visuomenę, ją pristatyti daugeliui žmonių, jūs norite eiti
pasakoti, motyvuoti daugelį žmonių (nebūtinai tiesiogiai, gali būti ir per pvz. knygas), gali būti, kad
norite arba galite kalbėti apie nepatogias, galbūt tabu tematikas, t. y. skleisti tokią gilią filosofiją.
Turite su filosofija, pasaulėžiūra susijusių ambicijų, tačiau visa tai yra tarsi „užkišta“, paslėpta, jums
tereikia rasti būdą bei drąsos visa tai iš tų gelmių iškrapštyti, suteikti tam formą ir visa tai atiduoti
visuomenei, pasidalinti visu tuo, ką jau sukaupėte ir būtent taip jūs atsisėsite ant savo kėdės.
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PAKINKYTI 
SLIBINUS

Pasikinkyki savo 
vidinius slibinus 
ir ant jų joki per 

gyvenimą.


