Qual Animal Você Vê Primeiro?
(Veja o Que Ele Diz Sobre Sua Personalidade)

Enquanto a maioria das pessoas vive nas cidades hoje em dia, ainda sentimos uma
conexão com a natureza.
Portanto, não é de admirar que amamos animais e tendemos a ter uma conexão
especial com um em particular.
Curiosamente, esta conexão com um animal revela alguns dos nossos traços de
personalidade oculta e mostra como percebemos o mundo ao nosso redor.
Quando você olha a figura abaixo, que animal você vê primeiro?
Em um nível subconsciente, você será atraído para o que você se sente mais
conectado, e cada um deles carrega uma mensagem importante sobre sua personalidade.

1. Pomba

Pomba significa esperança, paz e união.
Se notar uma pomba primeiro, você é uma pessoa com uma alma pura que detesta
conflitos de qualquer tipo.
Você não é um tipo materialista, mas quer simplesmente o bem maior.
Você sente uma conexão profunda com o mundo ao seu redor e seu foco está em
ser uma pessoa cada vez melhor.

2. Borboleta

A borboleta sempre foi um símbolo de prazer e beleza, então vê-la primeiro indica
que você é um verdadeiro hedonista.
Você está plenamente ciente do fato de que vivemos apenas uma vez e estamos
tentando aproveitar ao máximo isso.
Você raramente revive o passado ou se preocupa com o futuro, pois está focado no
momento presente.

3. Falcão

Falcão significa espírito livre, então aqueles que notaram este animal primeiro são
os aventureiros que tendem a voar acima dos outros.
Eles são autoconfiantes, orgulhosos de quem são e sabem que merecem o melhor.
Essas pessoas vivem a vida em seus próprios termos e odeiam que se intrometam
em suas escolhas!

4. Cachorro

Cães representam lealdade!
Perceber o cão primeiro significa que você é uma pessoa generosa e altruísta que
adora fazer outras pessoas felizes.
Com sua personalidade extrovertida, você está sempre presente para ajudar
qualquer um que precise de uma mão ou um ombro para chorar.

5. Lobo

Lobo representa mistério, privacidade e sigilo. Os lobos geralmente andam juntos
em bandos, vagando pela floresta.
Assim como lobos, você tem um pequeno círculo de amigos e eles são os únicos
que você se sente bem e totalmente confortável.
Fazer amigos é difícil para você, por esse motivo você sabe conservar os que tem
por perto.

6. Louva-a-Deus

O Louva-a-Deus é um inseto sagrado em muitas culturas asiáticas.
Perceber este inseto primeiro significa que você prefere passar o tempo sozinho.
No entanto, isso não significa que você não pode participar de reuniões sociais, e
sim que você não está interessado em pequenas conversas.

7. Caranguejo

Se você notou o caranguejo primeiro, você é extremamente teimoso.
Você é superprotetor e tende a ser duro por fora.
Enquanto você raramente sai da sua zona de conforto, uma vez que você faz isso,
você nunca voltará a traz, a menos que você consiga o que estava procurando.

8. Cavalo

Um cavalo é associado com majestade e liberdade.
Você é livre para fazer o que quiser e sempre se esforça para o bem
maior. Simplificando, você é uma alma verdadeiramente linda!

9. Galinha

Se você notou a galinha em primeiro lugar, as chances são de que você é um tipo
“caseiro” que se sente melhor em sua casa.
Você gosta de passar o tempo em casa, seja limpar, decorar ou simplesmente
assistir à TV.
Você fica na sua zona de conforto e é rotineiro.
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