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VEIDOTYRA 
 
TRYS VEIDO SRITYS: 
 
Pirma sritis – nuo smakro apačios iki lūpų 
Labai praktiški žmonės. 
reikia prekę pristatyti ilgai. Daryti pertraukas, pasišnekučiuoti. 

 
Antra sritis – nuo lūpų iki antakių  
Varomoji jėga ambicijos.  
Tokius žmones reikia supažindinti su preke, pabrėžti, kokią naudą 
galės gauti iš įsigytos prekės. 
 
Trečioji sritis – nuo antakių iki plaukų linijos  
Tokiems žmonėms svarbiau už viską idėja. 
 Jiems reikia plačiau papasakoti, kokie yra teoriniai kiekvienos 
prekės pagrindai. 
 
 
 
Ką reiškia kai kurie konspekto žymėjimai? 

SMAKRAS 
Taip žymima nagrinėjama veido dalis 
Smakras iš šono 
Taip žymima vieta, kurią stebėti 

Atsikišęs į priekį 
Taip žymima, kokia savybė pastebėta, o svarbiausias dalykas dar 
paryškinamas. 
 
Būdinga:,  Kaip elgtis,  Kur tinka:,  Svarbu: 
Taip žymima, kas būdinga tai savybei; kaip elgtis su tos savybės 
turėtojais; kurioms preofesijoms tinkami tos savybės turėtojai; kas 
svarbu  - atkreipti atskirą dėmesį. 

Svarbi mintis parašoma ryškiau. 
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Įžanga – kaukolės sandara 

VEIDO FORMA 

 

Stačiakampis: 
Būdinga: 
uolumas,  darbštumas 

 
Apvalus: 
Būdinga: 

- aštrus protas, 
- gerai adaptuojasi; 

Kur tinka: 
geri vykdytojai 
 

 
 

Kvadratinis: 
Būdinga: 

- stabilu;, 
- sprendimų iniciatorius; 
- lyderis 

 
 
  



3 

Ovalus: 
Būdinga: 

- komunikuoja lengvai, 
- minkšti, kūrybiški bendrautojai 

Kur tinka: 
Padavėjai, pardavėjai, aptarnavimo sfera. 
 

 

Trikampis: 
Būdinga: 

- ambicingi, 
- karjeristai 

Kur tinka: 
Protiniam darbui 
 

 

Deimantinis: 
Būdinga: 

- vertina idealą, 
- savo srities puikiausi žinovai 
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Trapecija (viršutinė): 
Būdinga: 

- mąstytojai, 
- inovatyvūs 

Kur tinka: 
Kreatyvai, kūrybininkai, idėjų generatoriai 
 

 

Trapecija (apatinė): 
Būdinga: 

- moralistai, 
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Viršugalvio forma 
 
Apvalus viršugalvis 

Būdinga: 
- permainų siekimas 
- taisyklių laužymas, 

 
 
 

. Plokščias viršugalvis 

 
Būdinga: 

- struktūros laikymasis, 
-  
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VEIDAS 
 

 

Platus 
Endomorfai 

- Konservatyvūs, ištikimi, naminiai, mėgsta skaniai pavalgyti, 
mėgsta komfortą, ekonomiški. 

Siauras 
Ektomorfai 

- Karjeristai, valgo, kad išgyventų, o ne atvirkščiai. 
- Bendraujant teirautis apie jo pasiekimus, nuopelnus, tikslus. 

Veido bruožų “kietumas” 
Minkštas 
Būdinga: 

- kaprizingi, silpnumo tironai, gali priversti daryti, kaip 
nori jie, 

- nesilaiko pažadų, 
- tačiau reikia neužmiršti, kad reikiamu momentu gali parodyti 

neįtikėtiną ryžtą. 

Kietas 
Būdinga: 

- fizinė – psichinė energija; 
- atviri, nuoširdūs, 
- reaguoja ne iškart, bet atsakymai bus iš visos širdies. 
- Aktyvūs fiziškai, nepavargsta. 
- Reakcijos daugiau psichinės, psichologinės. 
- Neužsiima veikla tik dėl veiklos 

Kaip elgtis: 
-  Reikia visada sakyti kaip ir ką turi daryti. 
- Kartais pristabdyti jų tempą. 
- Leisti užsiimti protine veikla. 
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KAKLAS 

 
 

Trumpas 
Būdinga: 

- pasyvumas 
- streso toleravimas žemas, bijantis naujovių, 
- konservatyvus, sėslus, linkęs i fundamentalizmą,  
- problemos dėl širdies,  
- blogi pardavėjai, konservatyvūs. 

 
Kaip elgtis: 

- nesukurti stresinės būsenos, bendrauti stabilioje aplinkoje. 
 
Kur tinka: 
sandėlininkai, buhalteriai, valdininkai. 
 
 

Ilgas 
Būdinga: 

- iniciatyvumas, 
- streso toleravimas aukštas- kuo ilgesnis kaklas, tuo 

atsparesnis stresui; 
- nekonservatyvūs, puikiai toleruoja kitų nuomonę, 
- novatoriški, puikiai priima kitų nuomonę,  
- seksualūs. 

 
 

Plonas 
Būdinga: 

- bailumas, baikštumas. 
 

Storas 
Būdinga: 

- drąsumas. 
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Pirmoji veido sritis – nuo smakro apačios iki 

lūpų 
SMAKRAS 

 
Smakras iš šono 

 
Atsikišęs į priekį 
Būdinga: 

- agresyvus 
- stiprūs fiziniai duomenys, 
- stiprūs asmenybės bruožai, 
- streso būsenoje dominuojantys, 
- mažai kompleksų, 
- derybose, pokalbyje dominuojantys, 
- dažnai užima puolančiojo poziciją, 
- labai atkaklūs, jei užsispyrę griebiasi kokio projekto ar 

užmezga santykius su kitu, laikosi iki galo. Neišsižadės 
įsipareigojimų, net jeigu tai prieštarauja pačių interesams, 

- mėgsta rungtyniauti (Jacline Onasis), 
- atsikišęs smakras suteikia nepaprasto atkaklumo tiems, kurių 

kiti veido bruožai liudija apie švelnumą ir jautrumą; 
- Nekeičia savo nuomonės. 

 
Kaip elgtis:  

- negalima įvesti į streso būseną, 
-  streso būsenoje aiškintis santykius nepatartina 
- negalima parodyti savo silpnumą. 

Svarbu:  
jei tokio tipo žmogus apsimeta nedominuojančiu – suklusti. Reikia 
išmokti sustoti ir iš naujo įvertinti situaciją. 
Kur tinka: 
priimant ryžtingus sprendimus, politikoje, mados versle. 
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Lygus bukas 
Būdinga: 

- delikatus; 
- įvaizdžio svarba, dažnai patenka į savo įvaizdžio spąstus, 
- silpnesni fiziniai duomenys, 
- neagresyvūs, korektiški, 
- pusiausvyros mėgėjai tarp agresyvumo ir taikingumo, bet 

nesileidžia žeminami, delikatūs, 
- nepakantūs kitiems - vienintelis trūkumas. 

Kaip elgtis: 
- faktus, medžiagą pateikti delikačiai, 
- parduoti gražiai pateikiant, apibendrinant, 
- pokalbyje su jais būtina elgtis korektiškai, kultūringai, 

diplomatiškai. 
Kur tinka: 
puikūs prezentatoriai, geri diplomatai, teisininkai, puikūs 
darbuotojai paslaugų sferoje. 
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Nukirstas, nusklembtas 
Būdinga: 

- atsitraukiantis; 
- daugybė psichologinių kompleksų ir problemų, 
- mažai turi psichinių jėgų apsiginti; 
- kerštingi, įtarūs, 
- neatsparūs alkoholiui -  tampa agresyvūs, 
- apgina save  iš pasalų, visada bus užnugaryje, 
- šliejasi prie kolektyvo, 
- lieka verčiau neįvertinti, nei pervertinti. 

Kaip elgtis: 
- atsargiai patikėti svarbias užduotis,. 
- Sukelia gailestį, bet taip nėra – negailėti ir neguosti, gali 

kirsti iš pasalų. 
Kur tinka: 
saugos tarnyboje, atliekant stebėjimo funkcijas. 
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Smakras iš priekio 

 

Platus, stambus 
Būdinga: 

- psichologiškai komfortiškas, didelis pasitikėjimas savimi, 
valdingi, 

- nėra nerealizuotų troškimų, 
- buityje saugūs, patikimi, 
- stambus smakras teikia jėgos ir balsui, kategoriški, 
- naivoki, nėra nerealizuotų troškimų, stabilūs, kiek tingoki, 

jei smakras platus ir ilgas, jaučiasi apsaugotas ir stiprus. 
Kaip elgtis: 

reikėtų išmokti koreguoti savo balsą, nes dažnai baugina, 
moterys turėtų vengti intensyvių spalvų, nes tai kelia dar 
didesnę įtampą aplinkiniams, 

- dirbant su šiais žmonėmis nereikia kreipti dėmesio į jų norą 
vadovauti, jeigu jie nėra vadovai, nes kitaip jie nemoka, 

- taisyti kategoriškumą, 
Svarbu: platus smakras - patekęs į sunkią situaciją, tikisi ir nori 
sulaukti kitų pagalbos, 
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Smailas, siauras 
Būdinga: 

- daug neįgyvendintų troškimų, siekia svajonių, viduje degantys, 
- priešinasi vos pajutę spaudimą, 
- iniciatyvūs, užsispyrę, tačiau lengva perkalbėti, jei bus 

pateiktos priežastys, detalizuojama informacija, 
- viską išgyvena viduje, todėl atrodo, jog puikiai valdo 

situaciją, 
- gana kategoriški. 

Kaip elgtis: 
- mažiems vaikams besispyriojant reikėtų detaliai paaiškinti – 

pateikti motyvuotas priežastis, 
Kur tinka: 
pardavimuose ir aktyviam darbui. 
Winston Churchill, Oprah Winfrey, Mel Gibson 
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Kvadratinis ir atsikišęs 
Būdinga: 

- nestandartinis mąstymas, originalūs sprendimai, 
- provokatoriai; 
- valdingumas, aršus savo nuomonės gynimas, dažnai aktyviai 

nepavargdami diskutuoja, niekada nepasiduoda, 
- patinka ir sekasi dalyvauti debatuose, patinka būti tarpininku, 
-  reikia nukreipti energiją. 

 
Profesijos: 
teisininkai, tarpininkai, sportininkai. 
 
Vaikai: 
kontroliuoti agresiją, išeikvoti energijos perteklių 
Depardje, Tony Blair 

Kur tinka: 
policijoje, armijoje, moksle, kūryboje, sporte, PR, reklamoje. 
 

 
 
 

 

Admirolinis smakras – autokratiškumas 
Būdinga: 

- neperkalbami, neatsisakys savo, 
- nelaukite mandagumo, paslaugumo, 
- vadovai. 
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Smakro apačia 

 
 

• Apvalaina: 
gali įvaryti į neviltį savo sentimentaliais sprendimais, kurių 
padariniai jiems visai nerūpi. 

• Tiesi: 
per daug principingi ir mato tik juoda arba balta. 

• Smaila: 
labai kategoriški, dažnai gali nekontroliuoti savo kalbos, jie 
nuolatos visus kontroliuoja, labai smaila smakro apačia rodo, 
kad gali būti pasalūniški. 
 

 
 
 

Barzda 
Žmogus pats pasirenka formą, todėl labai 
dominuojantis bruožas 

 
 
Apvalaina – Kalėdų senelio – labai humaniškas. 
Tiesi – byloja apie nepriklausomybę ir vadovavimąsi protu. (Levas 
Tolstojus) 
Smaila – polinkis kontroliuoti (Trockis, markizas de Sadas) 
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ŽANDIKAULIAI 

Fizinė ir moralinė ištvermė 
 

 

Kuo platesni -   
tuo sunkiau įkalbami,  
KATEGORIŠKI  
pasitikintys savimi,  
stiprūs savo sprendimuose,  
netinka pardavimuose,  
jiems svarbūs įsipareigojimai, todėl jų bijo. 
 
 

Kuo siauresni – 
tuo silpnesni, 
SUKALBAMI 
 jautresni, 
 labiau pažeidžiami,  
seksualesni. 
 
Žandikauliai rodo ramybės būseną, smakras – streso būseną. 
 

Šuniukai 
- Reflektorinis prieštaravimas 
- Konservatyvūs 

Kaip elgtis: 
- Prašyti patarimų, rekomendacijų 
- Atitrauktos žuvytės principas  
- Nieko nesiūlyti per prievartą 
- REIKIA VILIOTI, visada sakys ne. 
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LŪPOS 
Buferinė žmogaus sistema, refleksai 

 
 

Lūpų atsikišimas 
Atsikišusi viršutinė lūpa 
Būdinga: 

- moralizavimas, teisybės ieškojimas,  
- perdėtas analizavimas,  
- nepagrįstas susireikšminimas. 

Svarbu: 
netinkamas darbui su finansais, prasti komerciniai duomenys, bet 
puikūs kreatyvai. 
 

Atsikišusi apatinė lūpa 
Būdinga: 

- didybės manijos apraiškos,  
- visiškai nesocialūs,  
- arogantiški, pasipūtę, nerūpi niekas, kitų nuomonė,  
- blogi pardavėjai. 

Kaip elgtis: 
- ieškoti vietos ant pjedestalo, o tada kontroliuoti. 

 

Abi lūpos atsikišusios 
Būdinga: 

- impulsyvūs, 
- daug kalba, judesiai staigūs, netikėti. 

 

Neatsikišusios 
Būdinga: 

- nekalbūs, svarstantys, nuosaikūs, 
- reikia nemažai pastangų prakalbinti. 

 
Gražbyliavimas – raukšlės nuo nosies iki burnos: 

- įkalbinėtojai, moka įtikinti. 
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Lūpų putlumas 
rodo, ar žmogus mėgsta atsiskleisti 
Plonos, siauros 
Būdinga: 

- energija naudojama darbui, ryžtas, nekompleksuoti, labai 
darbingi, patikimi, žemokas libido, 

- ryžtingi, labai geri vadybininkai visoms grandims, 
- plonalūpiai niekada nepasakoja apie savo meilės nuotykius, 

ypač viešai, 
- apskritai sunku kalbėti apie asmeninius dalykus, 
- darboholizmas, 
- ekonomiški. 

Kaip elgtis: 
- neerzinti nereikalingais žodžiais, 
- nepykti dėl jų mažažodžiavimo, 
- suprasti jų lakoniškus, efektyvius atsakymus, veiksmus. 

Svarbu: 
bendraujant priimti, kaip ryžtingus partnerius, gerbti darbines 
savybes. 
Kur tinka : 
puikūs verslininkai ir politikai. 
 

Storos, putlios 
Būdinga: 

- stiprus priklausomybės jausmas dažnai tampantis patologija, 
- įžeidūs, dažnai infantiliški, retas turi versliškumo gyslelę, 
-  seksualumas, dažnai peraugantis į kraštutinumus, 
- atviri, noriai kalba apie asmeninius reikalus, psichologines 

traumas, religinę patirtį, apie viską, 
- neekonomiški. 

Kaip elgtis: 
- suprasti, kad pokalbis gali užtrukti, tikėtis daugiau šansų 

gauti pageidaujamą, 
- drąsiai kreiptis pagalbos, 
- dosnūs patys ir mėgsta kitų dosnumą. 

 

Glebios lūpos (netamprios) 
Būdinga: 

- neryžtingumas, seksualumas, peraugantis į gašlumą ir 
ligotumą, 

- nepatikimi, klastingi, neryžtingi, žemas darbingumas. 
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Lūpų forma – viršutinė lūpa 

 
 

Plona viršutinė lūpa –  
kuo lūpa plonesnė, tuo žmogus nekalbesnis ir atvirkščiai 
 

- Mažakalbiai sugeba pateikti aiškias, tikslias ir suprantamas 
direktyvas (G. Bushas ir Alanas Goras). 

- Kalba labai greitai ir išsamiai, ypač, kai susinervina. 
 

Ką daryti su mažakalbiais? Stengtis suteikti galimybę kuo daugiau 
kalbėti, išsakyti savo jausmus ir mintis. 
 

Stora viršutinė lūpa 
Būdinga: 

- gali šnekėti labai išsamiai, 
- puiki, spalvinga, sklandi kalba, 
- pasižymi atvirumu ir nuovokumu, 
- suvokia, kas vyksta užkulisiuose, 
- mėgsta išsisakyti, moka išdėstyti savo tiesą. 
-  

Ką daryti? Neužsimiršti, kad pašnekovas nepradėtų nuobodžiauti. 
 
J. Roberts, Oprah Winfrey 
 

Jei storesnė viršutinė lūpa, 
 žmogus labiau mėgsta kalbėti apie asmeninius santykius ir 
atvirkščiai 
Bruožas gali kisti priklausomai nuo sunkaus, pilno išgyvenimų 
gyvenimo, lūpos siaurėja. 
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Lūpų forma – apatinė lūpa 

 
 

Putli apatinė lūpa 
Būdinga: 

- negaili nieko nei laiko, nei pinigų, 
- puikūs įtikinėtojai. 

 

Stora apatinė lūpa, 
 kaip nė vienas kitas bruožas, pranašauja sėkmę. 
 

Richard Branson, J. Aniston, Al Gore, Jimmi Cartrer, Margaret 
Thatcher, Billas Geitsas, Marlonas Brando, Larrys Kingas, Pablo 
Picasso 
 

Plona apatinė lūpa 
Būdinga: 

- nesišvaisto laiku, pinigais. 
 
 

Lūpų forma – abi lūpos 
 

Lūpos dūdele 
Būdinga: 

- infantilumas, ligotumas, dažnai pasireiškiantis jau kaip 
psichologinė problema,. 

 
Kaip elgtis: 

- kaip su užsispyrusiu, nepagrįstai įžeidžiu vaiku. 
 

Atsikišusios lūpos 
Būdinga: 

- impulsyvūs, kalba veikia negalvodami, 
- spontaniškai priima sprendimus, neleidžia išsakyti kitiems. 

Bill Geits, Tony Blair 
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Atstumas tarp lūpų ir nosies 
Mažas  
Būdinga: 

- jautriai reaguoja į kritiką, 
- greitai įsižeidžia, 
- labai svarbi išvaizda, 
- labai svarbus įvaizdis, fanatiškai stengiasi patikti kitiems. 

Kur tinkami? Madų dizaineriai, modeliai, estetikos specialistai. 
L. di Caprio, Elizabeth Harley, Brad Pitt, J. Aniston 
 

Didelis  
Būdinga: 

- seklus humoro jausmas, 
- kritiką vertina ramiai, neretai abejingi kitų jausmams, 
- gana ciniški, dažnai elgiasi sarkastiškai, 
- jiems svarbiausia atlikti darbą, bet nesvarbu, kaip jį 

vertins kiti, 
- nerūpi išvaizda (bet lengva formuoti skonį, daryti įtaką), 
- aštrus protas, greitai reziumuoja, 
- girti ne išvaizdą, o nuopelnus. 

Dž.Bernsas „Ką aš galiu padaryti, jei mano amžiaus moterų tiesiog 
nėra“. 

David. Laatermann, G.W.Bush,Collin Powel 
 

 

Burnos ilgis 
Puikiai galima sužinoti, kaip žmogus jaučiasi prieš auditoriją 
Kuo trumpesnis plyšis, tuo daugiau pastangų reikia viešam 
kalbėjimui. 

Labai maža ir siaura burna  
gali reikšti labai didelį intravertiškumą. 
 
 
  



21 

Ypatingos lūpos 1 
- Labai ilgos ir plonos lūpos – milijonieriaus 

lūpos. 
- Labai ilgos ir storos -kalba daug ir nesistengia 

galvoti, plepių lūpos. 
- Labai trumpos ir plonos lūpos – vienišių lūpos, 

neparodo jausmų, ilgai laiko nuoskaudas, nekalbūs, santūrūs. 
(G.Armani) 

- Labai trumpos ir storos lūpos – geriausio 
draugo lūpos, sako tikrą tiesą, nieko neslepia (Richardas 
Giras) 

 

 

Ypatingos lūpos 2 
- Vertikalios linijos lūpose – patirtos 

nuoskaudos 
Ratas apie lūpas  - ciniški, įžūlūs, chuliganiški. 
Perkreiptos lūpos –  
dviveidžiai, stiprūs įsitikinimuose, patologiniai melagiai. 
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Šypsena 
 

Amerikietiška, atvira 
- geri komersantai, 
- rimti darbuotojai, žmonos, vyrai, 
- garbingi. 
-  

Suspausta, (Vysockio) 
- žiaurūs, 
- smulkmeniški, 
- kerštingi, pikti. 

 

Vištytė aplink lūpas 
- nenatūraliai teisingi, 
- nenatūralios emocijos, 
- patartina bendrauti prie kitų. 
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Antroji veido sritis – nuo lūpų iki antakių 

NOSIS 

 

Ilga 
Būdinga: 

- jausmingumas, stiprus poreikis grožiui, aplinkai, emocijoms, 
- labai taktiški, kultūringi, 
- retai pasitaiko psichikos nestabilumo, 
- mėgsta daug planuoti, numatyti strategiją, į darbą žiūri 

kūrybingiau. 
 
Kaip elgtis: 

- šiuos žmones valdo jausmų pasaulis, tad ir aplinką jie priima 
emocionaliai, 

-  informaciją vertėtų pateikti naudojant jutimus, aptakias 
frazes, akcentuoti ne techninius, o pojūčių duomenis - grožį, 
kultūrą, 

-  parduoti puikių pojūčių galimybes. 

Trumpa 
Būdinga: 

- greita reakcija, faktų svarba, labai svarbus konkretumas, 
neretai šiek tiek įžūlūs, 

- greitai ir tiksliai atlieka užduotis, nėra veržlūs, puikiai 
atlieka net gana monotonišką darbą, 

- nebijo rutinos, nesvarsto, ar darbas įdomus, tokie žmonės 
atlieka viską, už ką gerai mokama. 
 

Daug darbininkų klasės atstovų. 
-  
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Nosies profilis 
Tiesi 
Būdinga: 

-  dirba sistemingai, 
-  mišrus paslaugios ir valdingos asmenybės bruožas. 
- Lojalūs, myli taisykles 

Profesijos: 
makleriai, bankininkai, vadovai, mokytojai, verslo konsultantai, 
projektų vadovai 
Abraham Lincoln, John Grisham, Bil Geits, J.K Rowling, Barbara 
Streisend 

Įlinkusi (rytietiška) 
Būdinga: 

- polinkis į intrigas, kiek klastingi, dažnai elgesys, veiksmai 
neturi nieko bendro su etika, nustatytomis taisyklėmis, 

- dauguma jų pavaldiniai. 

Nosies kuprelė 
Būdinga: 

- sąžiningumas, tiesumas, atvirumas, 
- žodžio laikymasis, patikimas, šiek tiek linkęs į 

kraštutinumus, 
- kūrybiški, 
- gali per stipriai siekti efekto, kas kitiems nepriimtina, 
- individualus stilius, 
- vadovas. 

Erelio nosis (didelė kuprelė) 
Būdinga: 

- pasaulio suvokimas labai emocionalus, kardinaliai priešingas, 
labai ryškus, gausus kraštutinumų, kontrastiškas, 

- valdingumas, gali atrodyti bejausmiai, smagiausias 
organizacinis darbas, 

- užuodžia pinigus, 
- gali būti nepatiklūs, ciniški. 

Kaip elgtis: 
- atidžiai įsiklausyti į nuotaikų ir elgsenos kaitą, prisitaikyti 

prie pašnekovo ar partnerio esamos būsenos. 
Profesijos: 
antikvarai, lombardas, finansininkai, verslininkai, 
netinka – paslaugų sfera 



25 

 
Riesta 
Būdinga: 

- paslaugūs,altruistai,  labai svarbūs kitų poreikiai, 
- dažnai nesugeba paprašyti atlygio, 
- puola padėti kitiems , dažnai nusialina, 
- ieško būdų, kaip įkūnyti savo nuojautas, 
- individualus stilius. 

 
Profesijos: 
paslaugų sfera, darbas su vaikais, restoranai, viešbučiai 
Eltonas Johanas, Leonardas di Caprio, Geri Halliwell 

 
 

Nosies galas 
Storas 
Būdinga: 

- gerai priima visumą, nejaučia smulkmenų, viskas 
gruboka,apibendrina faktus ir situacijas, 

- linkęs kaupti pinigus, jaudinasi dėl santaupų, 
- smalsūs, landūs. 

Bill Clinton, Jimmy Carter 
Kaip elgtis: 

- kalbantis, parduodant informaciją pateikti trumpai, 
pagrindžiant faktais, apibendrinant, darant išvadas, 
nepateikinėti jokių plonybių, sprendimo prašyti nedelsiant. 
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Smailas 
Būdinga: 
- pedantiškumas,smulkmeniškumas, nemokėjimas kurti strategijos, 

nemoka globalizuoti, viskas detalizuota, formalizuota, 
- jautrūs darbo aplinkai, 
- jei itin smaila - ryški tyrinėtojo prigimtis, 
- įnoringi – ypatingai jei oda įtempta pagal veido kraštus. 
Profesijos: 
tyrėjai, slaptos tarnybos 
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Nosies galas nosies pagrindo 
atžvilgiu 
(į kur nosis “žiūri”) 
Aukščiau nei nosies pagrindas (“žiūri” 
aukštyn) 
Būdinga: 

- smalsūs, 
- domina viskas, net paskalos, labai pasitikintys savimi, 
- užsispyrę, dažnai impulsyvūs, 
- patiklūs, neturintys išankstinio nusistatymo. 
Jenifer Aniston, Elton John 

Tiesus (“žiūri” tiesiai) 
Būdinga: 

- neimpulsyvūs, apgalvojantys (daug feminisčių), 
- nepakantūs kitiems. 

Nukreiptas žemyn (“žiūri” žemyn) 
Būdinga: 

- savanaudiškas, 
- be skrupulų, 
- skeptikai, viskuo abejoja, linkę greit atšaldyti idėjas, 

aršios replikos, 
- reikalauja įrodymų – pateikti, detalizuoti. 

 
Profesijos:  
teisėjai, advokatai, sporto teisėjai, finansų planuotojai, karo 
vadai. 
Madelein Albright, daugelis Afganistano karo vadų, Stevenas 
Spilbergas, Meryl Streep 
 

Tarpuakis 
Siauras 
Būdinga: 

- moralizavimas, teisimas, sielovados interpretacijos. 
Kur tinka: 
puikūs oratoriai 

Platus 
Būdinga: 

konfliktinių situacijų kūrimas, provokatoriški veiksmai, 
nerandantys vietos, 

- kaltinantys visus ir visą pasaulį, linkę pakišti koją visais 
gyvenimo atvejais, apviliantis pasitikėjimą. 
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Šnervės 
 
Šnervių dydis, plotis, storis, apimtis 
išreiškia temperamento ypatybes 
 
Kuo platesnės, didesnės, tuo žmogus temperamentingesnis. 
 
Šnervių storis parodo emocinį labilumą. 
Kuo plonesnės, tuo žmogaus reakcijos nervingesnės, labilesnės. 
 
Svarbu: 
plonos ausys ir plonos šnervės rodo, kad žmogus turi psichopatinių 
savybių, arba yra psichopatas. 
 

Plačios šnervės 
Būdinga: 

- labai nepriklausomi, savarankiški, ryžtingi, 
- išlaidūs, 
- gali būti sunku dirbti kolektyve dėl per didelio 

savarankiškumo, 
- gali būti itin neatlaidūs, 
- labai pasitikintys, daro pagal save. 

 

Siauros šnervės 
Būdinga: 

- nesavarankiški, linkę žvalgytis, 
- negali dirbti vieni, 
- pasitiki kitais, todėl gali geitai prarasti savo autoritetą, 
- skatinti. 

 

Šnervių forma 
- apvalios – išlaidūs ir išradingi, 
- stačiakampės – moka derinti pajamas ir išlaidas, 
- trikampės – gebėjimas pirkti nepermokant, dažnai laikomi 

šykštuoliais, 

- į šonus platėjančios - linkę pirkti atsitiktinius 
daiktus. 
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Nosies “nugarėlė”(“priklijavimo” prie veido 
vieta) 
Siaura 
Būdinga: 

- mėgsta dirbti vieni, 
- ypatingas nepriklausomybės poreikis, 
- nepakenčia landumo. 

 

Plati 
Būdinga: 

- nemėgsta dirbti vieni, 
- darbas ne kolektyve jiems yra tikras pragaras. 

 

Trikampė 
Būdinga: 
- pradeda darbą savarankiškai, bet vėliau mielai pasitelkia į 

pagalbą kitus. 
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SKRUOSTAI 

 

Skruostikaulių pozicija veide: ar 
aukštai 
Aukštai 
Būdinga: 

- lyderis, 
- kalba įtikimai – klausytojai noriai patiki , 

Žemai 
 

Nematomi skruostikauliai 
Būdinga: 

- pilkasis kardinolas, veiklos meilė 

Skruostikaulių pozicija veide: ar 
giliai 
Arčiau nosies: 

Valdo švelniai 

Link ausų: 
Valdo autokratiškai 

 

 

Skruostų forma 
Apvalūs Optimistai 
Skersi komunikatoriai 
Įdubę Stresas, nuovargis 
Su duobutėmis Vaikiškumas 
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AUSYS 
 
 
 

Ausų kaušeliai 
 

Ploni 
Būdinga: 

- visą informaciją priima per daug perdėtai, 
- imlūs, greitai perpranta informaciją, 
- neprisitaiko primityvioje aplinkoje, 
- greita reakcija. 

Kaip elgtis: 
- visą informaciją pateikti atsargiai, švelniai, aptakiai. 

Kur tinka: 
laimi ten, kur reikia plonybių, delikatumo, jautrumo, greitos 
reakcijos, greito informacijos suvokimo ir perteikimo. 
 

Stori 
Būdinga: 

- gana bukas informacijos priėmimas, reakcijos ramios, šiek 
tiek net perdėtai lėtos reakcijos. 

Kaip elgtis: 
- bendraujant faktus pateikti paprastai, trumpai, galima netgi 

naudoti sarkastišką humorą. 
 

Užaštrinti 
Būdinga: 

- puikios smegenys, 
- viską girdi, pasikaustę, mėgsta sąmokslus. 
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Atstumas tarp ausies kaušelio ir 
galvos 
 
Rodo, kaip asmuo reaguoja į nusistovėjusias taisykles 
 
Prigludusios 
Būdinga: 

- moka užfiksuoti ir perduoti smegenims kiekvieną taisyklę, 
- taktiški, 
- pastebi visus subtilius niuansus, manieras ir t.t, 
- tačiau nepakantūs šių savybių neturintiems, kritiški, 
- išlaidūs. 

 
 

Atlėpusios 
Būdinga: 

- gana plokščias pasaulio suvokimas, pasaulį mato lyg 
monitoriuje, 

- neatsargūs, nemoka pasinaudoti savo žiniomis, 
- greitai pavargsta, netinka komerciniam darbui, 
- mėgsta kurti ir dalyvauti intrigose, 
- daro, ką nori, nepaklūsta nusistovėjusioms normoms, 
- linkę kaupti. 

 
Gandis, Rodmanas J.M. Barrie (Peteris Penas) 
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Ausų forma - 1 
Užaštrintos ausys 
Būdinga: 

- puiki smegenų veikla, informaciją priima užaštrintai, 
visapusiškai, 

- puikūs sąmokslininkai. 

Suapvalintas ausies išorinis kraštas 
Būdinga: 
- kuo ausis apvalesnė, tuo žmogus jautresnis garsams ir ritmui, tuo 

tiksliau priimamas garsas, 
- estetai, labai muzikalūs. 
Sarah Brigthman, Andry Loyd Weber, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti 

Tiesus išorinis ausies kraštas 
Būdinga: 
- novatoriški, 
- geriausia  dirbti sau, naujų sumanymų autoriai, patinka tyrinėti 

naujas sritis, 
- sunku išsaugoti dėmesį ir kantrybę, nemėgsta, kai jiems 

vadovaujama, 
- netinka tvarkyti finansų. 
Richard Gere 
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Ausų forma -2 
 
Platus, didelis lezginėlis 
Būdinga: 
- puikūs komerciniai sugebėjimai, versliškumas, 
- linkę paremti kitus, siekiančius augti ir tobulėti. 

Ausies kaušelio proporcijos 
Rodo, kiek žmogus pasąmonėje prisitaiko prie realybės 

- Vidinis ratas rodo- kiek dėmesio skiriama subjektyviai 
realybei, t.y. jausmams, dvasingumui, tikėjimui, o išorinis 
ratas –objektyviai realybei – faktams. 

Vidinio rato – kartais gali prarasti realybės pojūtį 
Išorinio rato- nevertina vidinio gyvenimo, nejausmingi, praktiški, 
moksliškai mąsto 
Jei ratai vienodi – puikiai suderina vidinį ir išorinį patyrimą 
Ausies ilgis  
pasako, kiek informacijos apdoroja žmogaus pasąmonė. Informacijos 
kiekis ir ausies ilgis santykinis. 
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Ausų padėtis kaukolėje - aukštis  
aukštai, žemai, vidutiniškai. 

• Aukštai – jei jų viršūnės virš antakių lygio, o lezginėliai 
nesiekia nosies galiuko. 

• Žemai – jei jų lezgeliai žemiau nosies galiuko lygio. Ausies 
viršus gali nesiekti antakių lygio. 

• Vidutiniškai- jei jos yra tarp antakio ir nosies galiuko 

 
Aukštai 
Būdinga: 

- greičiau apdoroja informaciją, 
- nekantrūs, polinkis staiga nutraukti svarstymus, labai greitai 

priima sprendimus, todėl kiti svarstymai juos varo iš proto, 
- pragmatikai, nėra idealistai. 

 
Kaip elgtis: 

- kalbėtis apie paprastus dalykus, rūpesčius, 
- būkite visada pasiruošęs veikti, nereikia laiko rėmų, 

pagalbininkų, 
- leiskite jam pasufleruoti, kaip elgsis vienas ar kitas žmogus. 

Clintonas 
 

Žemai  
Būdinga: 

- protauja kitokiu būdu ir tempu 
- svarstymai ir sprendimai gerai apgalvoti, ilgi, renka duomenis, 

ilgai vertina kol galiausiai priimamas sprendimas, 
- idealistas. 

 
Kaip elgtis: 

- palaikyti įvaizdį, demonstruoti geriausias savybes, nesikeikti, 
- moteriai siųsti gėlių, 
- stengtis truputį sužeminti tokio žmogaus svajones, viltis. 

G. Bushas, Reaganas 
 

Ausų zona ties plačiausia veido dalimi 
Būdinga: 
- gobšūs, 
- nekreipti dėmesio į kalbas apie pinigų neturėjimą. 
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Ausų padėtis kaukolėje - gylis  
Prezentatyvumas      ??? 
Didesnė galvos dalis už ausų – polinkis 
knaisiotis praeityje 
Būdinga: 

- kartais kalba tik praeitimi, nuolat kartojasi, 
- kerštingi, linkę slėpti savo gabumus, reikia išmokti save 

reklamuoti, 
- sunku atsikratyti pagiežos, 
- „seni geri laikai“. 

 
 

Kaip elgtis: 
- parduodant kalbėti apie privalumus, o ne madą, populiarumą, 
- visada suprasti, kad toks žmogus atsimena viską, gali ilgai 

kaupti ir tik po kurio laiko pratrūkti, 
- kalbėtis apie praeities įvykius, prisiminti. 

 
Didesnė galvos dalis iki ausų – polinkis 
žvelgti į ateitį 
Būdinga: 

- reikalingas pripažinimas, dėmesys, 
- jaučiasi per daug svarbūs, neatidūs kitiems, 
- daug viešųjų profesijų atstovų. 

Kaip elgtis: 
- dažniau sakyti komplimentus, stengtis neignoruoti, 
- girti, niekad nekritikuoti, arba bent jau neviešai, 
- tikėtis audringų temperamento prasiveržimų, 
- gali sprogti, bet greitai nurimsta, atleidžia. 
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AKYS 
  
Tolerantiškumas 
 
- Kantrumas – charakterio bruožas, būsena. 
- Pakantumas rasių, religiniams skirtumams. 
- Ištvermingumas, sugebėjimas iškęsti sunkumus, kančias. 
- Dydis leidžiamumo, ką supranta, kaip nukrypimą nuo idealo. 
- Medicinoje – pernešimas. 
 

Atstumas tarp akių 
Kuo didesnis: 

- daugiau dels prieš ko nors imdamasis, 
- dažnai delsia, kol pati situacija išsisprendžia, pradeda 

veikti, kai situacija tampa nebevaldoma, 
- kartais juos vadina tingiais, bet taip nėra, 
- plati natūra, morališkai stabilūs. 

Kaip elgtis: 
- laukti lėtumo, delsimo, 
- būtina nustatyti griežtus terminus darbams, nuolat apie tai 

priminti, 
- džiaugtis jų atlaidumu, plačia natūra. 

Kuo mažesnis: 
- trumparegiai, siauresnis pažiūrų ratas, 
- visur siekia tobulumo, 
- labai reikalaujantys iš kitų ir savęs, 
- sunkiai įtinkama, 
- viską mėgsta daryti pagal save. 

Kaip elgtis: 
- nevėluoti, 
- gali greitai užsidegti, bet kokia priežastimi, 
- stebėti savo kalbą, veiksmus, 

- skirti darbus, kurie turi būti padaryti itin tiksliai, 
vykdomąjį darbą. 
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Akių didumas 
Rodo emocionalumą – neemocionalumą 
 

Didelės akys: 
- atviri, donoruojantys, emocionalūs, prieraišūs. 

Kaip elgtis: 
- bet kokie jūsų veiksmai bus priimti, kaip rodiklis, kaip juos 

vertinate, būkite malonūs, mieli, švelnaus tono; 
- panaikinti skiriančią juostą, eiti pietauti, atsiminti 

reikšmingas datas. 

Mažos, giliai pasodintos akys: 
- slepia jausmus, nerodo emocijų, stenkitės rasti giliai 

paslėptas; 
- mažiau rodys nusivylimą, džiaugsmą, duoti dėl to nuolaidą, 

gali atrodyti bejausmiai, 
- versle, darbiniuose santykiuose, jokių asmeniškumų. 

 
 
 
 

Akių kampučiai 
Rodo kritiškumą 
 

Kampučiai žemyn: 
Būdinga: 

- kritiški, viską pastebi, puikūs kontroliuotajai, 
-  pastebi anksčiau už visus tiek gerus, tiek negerus dalykus; 
- geri inspektoriai, auditoriai, treneriai, redaktoriai ir 

t.t.; 
- per didelis kritiškumas dažnai trukdo santykiams, bendravime. 

Kaip elgtis: 
- klauskite patarimo, jiems tai labai patinka; 
- nereaguoti į kritines pastabas per daug jautriai, tai genai; 
- suprasti, kad dažnai jie išties auksinės širdies. 

Kampučiai į viršų: 
- nelabai pasitikėti jų patarimais; 
- džiaugtis jų nekritiškumu, kviestis gerai kompanijai. 
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Akių gilumas (“įsodinimas”) 
Rodo rimtumą  

Giliai įsodintos 
Būdinga: 

- viską vertina itin rimtai, nuolat mąsto, sunkiai įeina į 
kontaktą; 

- labai atsakingi, nejuokauja, susikaustę. 
Kaip elgtis: 

- nejuokaus, bet gali mėgti juokus; 
- duoti didelius siekius, užduotis; 
- remtis jo atsakomybe. 

Negilios akys 
Būdinga: 

- laisvesni, atsipalaidavę, galima kalbėtis ir apie nelabai 
svarbius dalykus; 

- nebus itin rimtas, lengviau bendraus. 
 
 
 
 

Ypatingos akys 
 

Ne vienodame aukštyje akių rainelės- 
–  Nelaimingų atsitikimų tikimybė. 

Bėgiojančios akys- 
Būdinga: 
- Melancholija 
Kaip elgtis: 
- laikykitės atstumo, 
- nesitikėti tikslaus užduoties išpildymo, 
- nepasitikėti. 

Ašarų kampai-  
kuo didesni, tuo didesnis seksualumas 

Blakstienos itin plonos –  
ūmumas. 

Akys ne viename lygyje – 
nestandartinis mąstymas. 
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Trečioji veido sritis – nuo antakių iki 

kaktos viršaus 
ANTAKIAI 

Rodo išrankumą 
 
 
 

Antakių padėtis kaktoje 
Antakiai aukštai: 
Būdinga: 

- išrankūs, sunkiai prisirišantys, bet jei tai padaro, tai 
ilgam, 

- orūs, vieniši, atrodo šalti. 
Kaip elgtis: 

- sekti savo manieras, mandagumą, estetiką bendraujant su jais, 
jei turite titulų pabrėžti šias savybes. 

- jei jus priims – siena grius. 

Antakiai žemai: 
Būdinga: 

- neformalūs, socialūs,  
- greitai „prisiriša“, greitai „atsiriša“,  
- komunikabilūs,  

Kaip elgtis: 
- kartais perspėti apie itin didelį laisvamaniškumą. 

Antakiai arti: 
Būdinga: 

- kritiški, praktiški  
Kaip elgtis: 

-  

Antakiai toli: 
Būdinga: 

- tolerantiški; atviri, atsakingi  
Kaip elgtis: 

Antakiai suaugę: 
Būdinga: 

- mintijimas, pergyvenimas  
Kaip elgtis: 
 

Vertikali raukšlė tarp antakių: 
Būdinga: 

- mintijimas, konfrontacija.  
: 
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Antakių padėtis kaktoje 2 
Antakiai skirtingose pozicijose: 
Būdinga: 

- jautrūs; sunkiau socialūs, 
Kaip elgtis: 

- . 

Antakių galai į viršų: 
Būdinga: 

- tikisi iš aplinkos,  

Antakių galai į apačią: 
Būdinga: 

- tikisi iš savęs;  

Ilgi: 
Būdinga: 

- jautrūs, atviri; 
- mėgsta grožį.  

Kaip elgtis: 
 

Trumpi: 
Būdinga: 

- nukreipti į save; 
- neprašo pagalbos. 

Kaip elgtis: 
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Antakių forma 
Tiesūs antakiai 
Būdinga: 

- estetiškumas 
- estetai visur ir visada, 
- siekia harmonijos, tvarkos visur, 

Kaip elgtis: 
- bendraujant kalbėtis apie jam svarbius, estetinius dalykus. 

Apvalūs antakiai (arkiniai) 
Būdinga: 

- teatrališkumas; 
- apdovanoti turtinga mimika, gestais, vaidintojai, įeina į 

rolę, 
Kaip elgtis: 

- suprasti, kad jų teatrališkumas nėra dirbtinis. 

Trikampiai 
Būdinga: 

- autokratiškumas; 
- nauda, praktiškumas; 
- griežtumas 

 
 
 

Antakių vešlumas 
Ploni 
Būdinga: 

- baikštūs, atsargūs 
- įsitempę, kaprizingi, 

Kaip elgtis: 
- . 

Vešlūs 
Būdinga: 

- socialūs 
- be pretenzijų, aistringi, 

Kaip elgtis: 
-  
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Antakių iškilumai 
 
Kauburėliai virš antakių 

- smulkmeniškumas 
- atkreipti dėmesį į jiems svarbias smulkmenas, detales, visas 

užduotis įvykdyti, kaip jie nori, iki smulkmenų; 
- nesidalinkite rūpesčiais, pradės kontroliuoti emocinę būseną. 

 
Gauburys virš antakių (žiūrint iš šono) 

- metodiškumas; 
- perspėti iš anksto, planuoti jo veiksmus, 
- neišmušinėti iš nusistovėjusių metodinių dalykų, 
- itin dėkokite už jų spontaniškumą. 

 
 
 
 

Antakių siaurėjimas 
 

- Proporcijos dėsnis:  
Kažkurioje vietoje antakis pradeda siaurėti, 
praranda vešlumą. Kiek “procentų” antakis 
vešlus, platus, tokią darbo dalį žmogus 
atlieka susitelkęs. Kai antakis pradeda 
plonėti, nuo tos vietos darbą pabaigti sekasi 
sunkiau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

KAKTA 

 
 

Kakta iš šono 
Vertikali 
Būdinga: 

- mąsto ilgiau, 
- sprendimus priima lėčiau, 
- ilgai daro išvadas. 

Kaip elgtis: 
- reikia viską detalizuoti, aiškinti, 
- duoti laiko, 
- parduodant galima kalbėti ir apie teorinius privalumus, 

 

Nuožulni 
Būdinga: 

- staigiai, greitai mąsto, 
- priima sprendimus, 
- greitai daro išvadas, 

Kaip elgtis: 
- nepakantūs ilgiems svarstymams, 
- parduodant reikia pabrėžti praktiškumą. 

 

Išgaubta 
Būdinga: 

- animatoriaus kakta – mąsto vaizdiniais 
- imasi iniciatyvos, nebaigia darbų, 

Kaip elgtis: 
 

Atsikišusi 
Būdinga: 

- , 
Kaip elgtis: 
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Kakta iš priekio 
Aukšta 
Būdinga: 

- greitai pagauna mintis, idėjas, 
- intelektualai, 
- siekia permainų. 

Kaip elgtis: 
- gali viską sunkinti, versti kiek įmanoma priimti 

paprastesnius sprendimus, 
 

Žema 
Būdinga: 

- baikštūs; laikosi sistemos 
Kaip elgtis: 

- , 
 
 
 

Plati 
Būdinga: 

- .globalus požiūris į aplinką 
- platūs interesai 

Kaip elgtis: 
-  

 

Siaura 
Būdinga: 
Siauras požiūris – polinkis gilintis į siaurą sritį. 
Eksperto kakta 

 
 
 
 


