Co mówi o Tobie Twoje pismo?
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SZYBKOŚĆ PISANIA
Gdy piszesz szybko – Jesteś osobą niecierpliwą. Nie znosisz spóźniania się ani marnowania czasu.
Gdy piszesz wolno – Samodzielność to Twoja domena. Chlubisz się zorganizowaniem oraz
metodycznością.
SIŁA PRZYCISKANIA DŁUGOPISU/OŁÓWKA
Gdy piszesz z dużym naciskiem – Bierzesz wszystko bardzo poważnie. Chętnie się angażujesz.
Potrafisz działać oraz podejmować decyzje pod presją.
Gdy piszesz delikatnie – Przeważnie masz w sobie mało energii. Jesteś także osobą niezwykle
wrażliwą. Często okazujesz ludziom sympatię.
WIELKOŚĆ LITER
Gdy stawiasz duże litery – Lubisz być w centrum zainteresowania, kochasz wyjścia oraz kontakt z
ludźmi. Nie masz problemów z tremą i jesteś pewna/pewny siebie.
Gdy stawiasz średnie litery – Łatwo przystosowujesz się do niemal każdego otoczenia oraz sytuacji.
Gdy stawiasz małe litery – Jesteś zazwyczaj intelektualistą i raczej osobą zamkniętą w sobie.
Bardzo skupiasz się na wszystkim co robisz. Masz zapędy do bycia niezwykle drobiazgowym i
pedantycznym.
POCHYŁOŚĆ PISMA
Pismo skierowane w lewo - Lubisz przebywać w samotności. Nie wychylasz się zazwyczaj przed
szereg - ewentualnie działasz na drugim planie.
Pismo proste – Zazwyczaj jesteś niezwykle logiczną oraz praktyczną osobą. Zazwyczaj nie
okazujesz emocji tłumiąc je w sobie.
Pismo skierowane w prawo – Nowe doznania to Twój żywioł. Poznając nowych ludzi czujesz się
jak ryba w wodzie.
ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI
Gdy robisz duże odstępy między słowami - Bardzo cenisz sobie wolność. Nie znosisz być przez
kogoś ograniczany czy przebywać w tłumie.
Gdy robisz małe odstępy między słowami - Najgorsze, co może Cię spotkać to pozostanie w
samotności. Uwielbiasz przebywać, gdzie są inni i coś się dzieję. Czasami możesz bywać nachalny.

RODZAJE PĘTLI PRZY LITERACH „l” ORAZ „e”
Szeroka pętla przy literze „l” - Jesteś bardzo spontaniczna/y i zazwyczaj zrelaksowana/y. Łatwo
wyrażasz swoje emocje.
Wąska pętla (lub jej brak) przy literze „l” – To domena osób, które wiele od siebie wymagają.
Miewasz napięte relacje z ludźmi.
Szeroka pętla przy literze „e” – Uwielbiasz nowe doświadczenia, masz bardzo otwarty umysł.
Wąska pętla (lub jej brak) przy literze „e” – Niezwykle sceptycznie podchodzisz do wszelkich
nowości oraz niechętnie zawierasz znajomości.
SPOSÓB STAWIANIA KROPKI NAD „i”
Wysoka kropka nad „i” – Masz wspaniałą wyobraźnię.
Niska kropka nad „i” – Zwracasz uwagę na szczegóły, jesteś osobą zorganizowaną, okazujesz
innym wiele empatii.
Kropka z lewej strony „i” – Masz tendencję do ociągania się.
„Podłużna” kropka nad „i” – Jesteś bardzo krytyczny wobec siebie oraz otoczenia. Nie uczysz się
na własnych błędach. Brakuje Ci cierpliwości.
Okrąg zamiast kropki nad „i” – Bardzo lubisz dzieci. Masz predyspozycje do bycia wizjonerem.
SPOSÓB PRZECINANIA LITERY „t”
Przecinanie litery „t” wysoko – Podchodzisz do życia optymistycznie. Jesteś ambitna/y i masz
wysokie poczucie własnej wartości.
Przecinanie litery „t” nisko – Przeważnie masz dużo pewności siebie i czujesz się doskonale w
swojej skórze.
Długa kreska przecinająca „t” – Cechuje Cię entuzjazm oraz silna determinacja w drodze do
powziętego celu. Bywasz niezwykle uparta/y.
Krótka kreska przecinająca „t” – Masz tendencję do bycia leniwym. Raczej nie potrafisz walczyć o
swoje.
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