POZNEJ SEBE SAMU
Sokrates před více než dvěma tisíci lety říkal: „Poznej sám sebe!“
A Winx dnes říkají totéž! Poznat, jací jsme, pochopit, co chceme,
a odhalit své schopnosti jsou první kroky na cestě k úspěchu!

Dospívání, ať už v Alfee nebo
na Zemi, může v našem věku
představovat velmi složitou pouť
plnou silných pocitů, ale také
chvil nejistoty, ve kterých je
potřeba dát najevo odhodlání
a statečnost. V průběhu let
se budou měnit místa a lidé,
s nimiž se seznámíme,
chvíle, které prožijeme…
Ale neboj se, Winx tě
nikdy neopustí!
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Chtěla bys něco
dokázat, ale myslíš si, že
na to nemáš? Všechno, co vychází
ze srdce a z opravdového citu, si
zaslouží být naplno zažito a prožito.
Strach nám ale někdy zabrání uskutečnit
naše malé i velké plány. Odhal, jaké jsou
tvé obavy: Pak je dokážeš překonat!
Naše kamarádka Flora vždycky říká, že
ze všeho nejdříve se musíme naučit
nahlédnout do svého nitra, abychom si
dokázaly poradit s každou situací.
Jen tak budou naše kouzla
opravdu účinkovat!

Chceš se stát tou
nejkouzelnější vílou? Všechny
dohromady jsme pro tebe připravily
prima testy. Užij si jejich vyplňování
a poznej, jaká doopravdy jsi.
A nezapomeň: „Poznej sebe sama,
abys byla vždy sama sebou!“
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POZNEJ SEBE SAMU

Jistá, nebo nejistá?
V našem věku začínáme lépe poznávat svět a je třeba co nejrychleji zjistit, jak na to:
Jestli s obavami a nerozhodností, nebo se vztyčenou hlavou a veškerou životní energií.

Bojíš se chodit večer sama ven?

O čem se ti nejčastěji zdá?

Ne, jsem velmi opatrná.

Jak si klidně poletuju.

Stačí být v dobré společnosti!

O dobrodružství s kamarádkami.

Ano, a máma si to navíc nepřeje.

O příšerách a nepřátelích, kteří mě
pronásledují.

Když jsi zkoušená u tabule:
Jsem si jistá svými znalostmi.

Jak moc jsi vázaná na své rodiče?

Snažím se soustředit.

Docela dost, ale jsem v pohodě i sama.

Třesou se mi kolena.

Hodně, jsem s nimi ráda.
Bez mámy a táty se cítím ztracená.
Když jdeš spát:
Usnu hned.
Ukládá mě máma.
Nechávám si rozsvíceno.
Řekla bys někdy klukovi, aby s tebou šel ven?
Samo, už jsem to i udělala, a vyšlo to!
Jen pokud si jsem opravdu jistá, že se
mu líbím.
Nikdy, hrozně se stydím.

8

WINXTEST_006-023_CZ.indd 8

8.10.2012 18:48:41

Vyhrát.

Nikdo tě nepřijde vyzvednout na plavání, co
uděláš?

Zúčastnit se.

Klidně počkám.

Neztrapnit se.

Někoho poprosím, aby zavolal našim.

Ve sportu je důležité:

Znervózním a rozpláču se.
Zůstaneš sama doma, co děláš?
Film a popcorn!

Noc je:

Zavřu se ve svém pokoji.

Kouzelná.

Nikdy nejsem sama doma!

Odpočinková.
Děsivá.

Spočítej si výsledek: máš většinu
,
nebo
?
Přečti si odpovídající charakteristiku a zjisti, jaké pixie se podobáš!

CHATTA
Jsi čilá víla, jistá si sama sebou, přesně jako pixie klábosení! Okolní svět tě vůbec neděsí, máš
velkou důvěru v sebe sama, a i kdyby se ti mělo stát něco špatného, okamžitě by ses z toho
dostala a ještě by tě to posílilo. Zbožňuješ svou nezávislost, ale pamatuj na to, aby ses příliš
neodcizila rodičům a kamarádkám.
DIGIT
Malá víla nanotechnologie opravuje kouzelné předměty a řeší mechanické poruchy díky své
inteligenci a nasazení. Ty se s jejich pomocí snažíš zlepšovat se v každodenním životě! Jistota
je dar, který se získává s časem a zkušenostmi. Není kam spěchat, už teď jsi na dobré cestě.
A buď trochu méně nerozhodná, není to tak těžké!
LOCKETTE
Hodila by se ti špetka dobrých kouzel. Jsi příliš přemýšlivá a opatrná, jako pixie klíčových
dírek. Takhle by ses nikdy nenaučila zvládat sama ani ty nejjednodušší situace. Jsi velmi láskyplná a dáváš to najevo především svým rodičům, ale zkus porazit své obavy pomocí síly,
kterou v sobě nosíš, vždyť uvnitř jsi Winx stejně jako my!
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POZNEJ SEBE SAMU

Tvoje ideální
spolubydlící
Pokojíček je pro Winx tím nejdůležitějším místem. Odpočívá v něm, učí se, baví se
s kamarádkami a zkouší si to nejlepší oblečení na ven. Každá z víl si v Alfee zařídila
svůj pokoj podle vlastního vkusu a nátury. Poznej, se kterou Winx bys bydlela!

Kamarádka otevře tvou skříň,
co tam najde?
● Všechno oblečení je pomačkané
a zpřeházené.
■ Vše je srovnané, šaty visí na ramínkách.
▲ Obrovské zrcadlo ve dveřích.
◆ Sportovní soupravy a trička.

Co by sis pověsila na stěny svého pokoje?
● Koláž fotek s kamarádkami.
■ Slavné obrazy.
▲ Svůj portrét v životní velikosti.
◆ Plakát se svým oblíbeným týmem.
Hudba ve tvém pokoji:
● Hraje pořád na plné pecky.
■ Vytváří pohodovou atmosféru.
▲ Dělá mi společnost, když si zkouším oblečení.
◆ Poslouchám ji při cvičení.

Co je na tvém psacím stole?
● Papíry, sešity, cédéčka a různé krámy.
■ Počítač, penál, lampička: všechno
v dokonalém pořádku.
▲ Líčidla, stolní zrcátko, sponky do vlasů.
◆ Poslední pohár, který jsem vyhrála.

Co čteš před spaním?
● Super dobrodružné komiksy.
■ Dívčí románek.
▲ Listuju módními časopisy.
◆ Životopis svého oblíbeného sportovce.

Tvoje postel:
● Nikdy není ustlaná.
■ Stelu ji každé ráno.
▲ Je velká a prostorná.
◆ Mám anatomickou matraci, starám se
o svá záda!

Jaké světlo máš v pokoji nejraději?
● Velmi jasné, abych našla své věci.
■ Sluneční, které prosvítá přes závěsy.
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▲ Vonné svíčky.
◆ Ty nejmodernější lampy.

Sečti symboly, které byly přiřazeny u tvých odpovědí.
Získala jsi většinu ●, ■, ▲ nebo ◆?
Tady jsou odpovídající charakteristiky!

Kde uchováváš své nejcennější poklady?
● Mám je různě po pokoji.
■ V pečlivě ukryté krabici.
▲ V dobře viditelné vitrínce.
◆ Na poličkách.
Co nejraději děláš?
● Tancuju.
■ Procházím se v přírodě.
▲ Nakupuju s kamarádkami.
◆ Jakýkoli sport.
Jak reagují kamarádky, když vstoupí
do tvého pokoje?
● Chytnou se za hlavu.
■ Okamžitě se uvolní.
▲ Obdivují, jak je zařízený.
◆ Začnou na všechno sahat.

Většina ●
Pomóóóc! Tvůj pokoj je království nepořádku, všechno
je zpřeházené! Jsi umělecky zaměřená a roztržitá víla,
ale jak najdeš své kouzelné knihy mezi vším tím rozházeným oblečením, sešity a módními doplňky? Tvé ideální spolubydlící jsou Musa a Bloom, které také nejraději
žijí v totálním zmatku.
Většina ■
Ve tvém pokoji je vše, jak má být. Faragonda
by ti dala jedničku s hvězdičkou. Velmi ti záleží
na drobných detailech, což je poznat i mezi čtyřmi stěnami, které tvoří tvé malé království: všude
jsou květiny, máš pořádek na psacím stole a dokonale vyžehlené oblečení. Jsi jako Tecna a Flora, kterým řád dodává pocit klidu.
Většina ▲
Dvě milovnice módy jako ty a Stella by tvořily náramnou dvojici! Tvůj ideální pokoj je plný zkrášlujících
doplňků, je v něm obrovská skříň přetékající stylovým oblečením a hned vedle zrcadlo, aby ses mohla
každých pět minut přečísnout. Jsi marnivá jako víla
módy a tvůj pokoj musí být neustále dokonalý stejně jako tvůj vzhled!
Většina ◆
Ze všeho nejraději máš sport a tvůj pokoj je taková malá tělocvična, abys mohla trénovat i doma! Jsi sebevědomá, ať už jako víla
nebo jako sportovkyně. Ráda návštěvám ukazuješ medaile a poháry, které jsi získala díky své vytrvalosti. Tvoje ideální spoluhráčka…
tedy spolubydlící je Layla!
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POZNEJ SEBE SAMU

Jsi pověrčivá?
Pověra bývá považována za mladší sestru magie.
Zatímco my, Winx, používáme kouzla s opravdu vynikajícími výsledky,
to samé nelze říci o dávných pověrách, z kterých se často vyklubou
jen pohádky a povídačky.
Přes cestu přechází černá kočka, co uděláš?
A Přejdu na druhý chodník.
B Počkám, až přejde.
C To je ale hezká micka.

Když se ti rozbije zrcátko:
A Čeká mě sedm let smůly.
B Musím být opatrná, abych se neřízla.
C Koupím si nové.
Najdeš doma pavouka.
A Přináší štěstí!
B Nechám ho na pokoji.
C Zaječím a zavolám tátu.
Co používáš jako talisman?
A Mušli, co jsem našla na pláži.
B Starý babiččin prstýnek.
C Sebe sama.
Co děláš před zkoušením?
A Držím si palce.
B Modlím se, aby vyvolali moji sousedku.
C Jsem klidná, všechno umím!
Co děláš, když spatříš duhu?
A Něco si přeju.
B Soustředím se na odstíny barev.
C Vyfotím si ji.
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Kamarádka otevře deštník v místnosti.
A Musí ho hned zase zavřít.
B Řeknu jí, ať jde pryč.
C Všude bude mokro!

Když tě máma podmete:
A Nikdy se nevdám.
B Uhnu, abych jí usnadnila práci.
C Chce mi snad vyleštit boty?!

Na louce najdeš čtyřlístek!
A Celý den budu mít štěstí.
B Nechám ho dál růst v trávě.
C Je to jen trojlístek s lístečkem navíc!

Jak se zachováš, když tvůj horoskop říká,
že budeš mít strašný den?
A Vymyslím si výmluvu, abych nikam nemusela.
B Nechám se překvapit.
C Horoskopy nečtu.

Sečti písmena přiřazená k tvým odpovědím, získala jsi většinu A, B nebo C? Tady jsou odpovídající charakteristiky.

CHARAKTERISTIKA

A

Jsi pověrčivá Winx!
Jsi bezelstná a spontánní víla
a máš sklon věřit všemu, co ti
kdo namluví. Jsi velmi tvořivá
a ráda věříš tomu, že jisté události či předměty mohou mít
zvláštní moc. Pamatuj, že štěstí vychází především z tvé vůle
a jestli se chceš vyhnout nepatrným zaškobrtnutím, musíš si
jen víc důvěřovat.

CHARAKTERISTIKA

B

CHARAKTERISTIKA

Já tomu nevěřím… nebo
že by ano?
Co se týče pověrčivosti, jsi poněkud nerozhodná víla. Občas
tě napadne, že na některých
povídačkách je něco pravdy,
jindy zas projevíš svou racionální a praktickou stránku a nevěnuješ tomu pozornost. Tvoje
pochybovačnost a váhání mezi
těmito dvěma extrémy ti umožňuje prožívat každou situaci jako další dobrodružství.

C

Pryč s pověrami!
Příliš používáš hlavu a za každou událostí, i tou nejpodivnější, hledáš rozumné vysvětlení.
Jsi velmi činorodá víla, všechno má podle tebe jasnou příčinu. Dávej pozor, ať příliš neuzavřeš své srdce a neomezuješ svou fantazii, jsi přece Winx
a kouzla tě obklopují v každém
okamžiku.
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