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Co zdradza na twój temat twoja szafa 

Szafa to nie tylko pomocny mebel, który pomaga nam 

ukryć przed wzrokiem ciekawskich swoja garderobę. To 

także – a może przede wszystkim – zwierciadło kobiecej 

duszy. 
Agata Domańska 

 

 To, co się w niej znajduje i to, w jakim jest zaaranżowane porządku, zdradza 

tajniki charakteru właścicielki. Nawet to, co dzieje się w szafie przypadkiem nie jest 

całkiem przypadkowe! Co twoja szafa mówi o tobie? Odpowiedz na poniższe pytania, 

policz najczęściej wybierane odpowiedzi i… dowiedz się! 

 

W twojej szafie królują: 

- Sukienki, garsonki i marynarki - ● 

- Bluzy, legginsy, wygodne spodnie, tiszerty - □ 

- Dopasowane sukienki, krótkie spódniczki i obcisłe sweterki - ▲ 

- Głównie dżinsy, trochę bluzek, parę swetrów - ۞ 
 

Dzwoni budzik. Szósta rano! Ty… 

- Spokojnie i starannie się ubieram, wszystko wczoraj przygotowałam- ● 

- Wciągam coś wygodnego, nie krępującego ruchów – szybko, bo muszę pędzić - □ 

- Nie mogę się zdecydować, co na siebie włożyć, a chciałabym robić wrażenie - - ▲ 

- Jeśli jest czyste, zakładam przynajmniej częściowo to, co miałam na sobie wczoraj - ۞ 
 

Twoim zdaniem strój jest kompletny, gdy mu towarzyszy: 

- Elegancka apaszka lub dyskretna biżuteria - ● 

- Naprawdę wygodne buty - □ 

- Efektowne kolczyki i seksowne szpilki - ▲ 

- To zależy od okazji i tego, czego potrzebuję - ۞ 
 

Każdy ma jakiś system układania rzeczy w 

szafie. Jaki jest twój? 

- Ubrania wiszą tak, żeby jednym ruchem wyjąć 

zestaw, który do siebie pasuje - ● 

- Większość rzeczy leży po prostu na półkach, 

rzadko używam wieszaków - □ 

- Z ciuchami różnie bywa, za to szpilki zawsze w równym rządku - ▲ 

- Właściwie nie mam jakiegoś systemu, staram się tylko utrzymać taki porządek, żeby w 

razie czego nie musieć szukać ubrań - ۞ 



 

Jak powinien wyglądać strój na spotkanie w restauracji? 

- Tylko mała czarna! - ● 

- Trochę elegancji nie zawadzi, ale bez przesady - dżinsy i wygodna marynarka - □ 

- Oczywiście seksy i blisko ciała… - ▲ 

- Tu mi pasuje jakaś nieskomplikowana sukienka - ۞ 
 

Jeśli miałabyś o torebce powiedzieć „w sam raz dla mnie” musiałaby to być… 

- Prosta i nieduża – w sam raz na kluczyki od 

samochodu, szminkę, komórkę i zestaw 

dokumentów - ● 

- Najlepszy byłby fajny, miejski plecak - □ 

- Coś małego i kobiecego, może trochę 

błyszczeć - ▲ 
- Spora torba, wygodnie podzielona w środku, 

żeby łatwo było wszystko znaleźć - ۞ 

 

Jakie buty najczęściej kryje twoja szafa? 

- Czółenka i klasyczne pantofle, raczej na 

dyskretnym obcasie - ● 

- Szpilki! Cóż innego może nosić prawdziwa kobieta? - ▲ 

- Najwięcej mam adidasów, nawet sandały są w wersji „sport” - □ 

- Trochę balerinek, trochę półbutów, ale raczej na płaskiej podeszwie - ۞ 
 

Koleżanki na urodziny kupiły ci komplet (zbyt) seksownej bielizny. Jak 

zareagujesz? 

- Raczej jej nie założę, ale trochę mi głupio to powiedzieć - ● 

- Wybuchnę śmiechem, przecież wiadomo, że to żart - □ 

- Super, uwielbiam sexy bieliznę, założę ją jeszcze tego samego dnia - ▲ 

- Podziękuję i schowam, może przyjdzie okazja, że się przyda - ۞ 
 

 

A teraz policz symbole przy wybieranych odpowiedziach. 

 

Jeśli najwięcej zebrałaś kółek – jesteś Wcieleniem Elegancji 

A także porządku, skromności i prostoty. Jesteś też doskonale zorganizowana, raczej nie 

spędzasz czasu na szukaniu „zaginionych” przedmiotów. Masz wyczucie tego, czego 

oczekują od ciebie inni i dobrze, bo wolisz się raczej dostosować do otoczenia. Nie jesteś 

typem liderki, który występuje przed szereg Nie lubisz robić hałasu wokół swej osoby. 

Jesteś tradycjonalistką. Nie przepadasz za zmianami, zarówno w ubraniu, jak i w życiu. 

Jesteś raczej opanowana i można na tobie polegać, ale uważaj – czasem jesteś zbyt 

skromna i zbyt wtopiona w tło. Mniej uważne osoby mogą cię po prostu nie zauważyć. 

 



Jeśli zebrałaś najwięcej kwadratów, jesteś Gejzerem Energii 

Jesteś energiczna, trudno ci usiedzieć na miejscu. masz ciągle mnóstwo planów i 

pomysłów. Jesteś też wesoła, masz naturę ekstrawertyczki i ludzie cię lubią, stąd masz 

dużo znajomych. Prowadzisz dość towarzyskie życie, czasem nawet trochę kosztem 

obowiązków. Podążanie za modą nie jest twoim hobby, ale trudno się dziwić: nie jesteś 

niewolnicą wizerunku. Ubranie jest po to, by dobrze służyć i nie ograniczać. Nie 

rozumiesz kobiet, które codziennie spędzają mozolne godziny w służbie wizerunku. Fajnie, 

że jesteś spontaniczna, ale uważaj: czasem trzeba przyłożyć nieco większą wagę do 

stroju, jeśli nie chcesz odstawać od reszty. 

Jeśli zebrałaś najwięcej trójkątów, jesteś Chodzącym Seksapilem. 

Jesteś kobietą z krwi i kości. Emocjonalną, uroczą, pociągającą. Potrafisz w ciągu 

kwadransa rozpłakać się i roześmiać. Potrafisz owinąć sobie dookoła palca każdego faceta, 

a oni to uwielbiają. Trochę mniej lubią to twoje przyjaciółki i niektóre ci tej umiejętności 

zazdroszczą. Lubisz, gdy Światała reflektorów padają właśnie na ciebie, wtedy rozkwitasz. 

Lubisz pławić się w cieple męskiej uwagi. Twój wizerunek jest dla ciebie bardzo ważny, 

śledzisz modę starasz się za nią nadążać. Uważaj: trochę za dużo uwagi poświęcasz temu, 

co na zewnątrz – zarówno u siebie, jak i u innych. To sprawia wrażenie powierzchowności. 

Jeśli zebrałaś najwięcej gwiazdek, jesteś Miłośniczką Wygody. 

Konwenanse? Sztywne reguły? To nie dla ciebie! Ty zwracasz uwagę na wygodę w każdej 

postaci – zarówno w ubraniu, jak zachowaniu. Starasz się tak aranżować swoje życie, 

żeby to tobie pasowało. Otoczenie powinno się do ciebie dostosować – przynajmniej 

wtedy, kiedy uznasz, że to możliwe. Jesteś osoba raczej aktywną, choć poleniuchować 

też lubisz. Lubisz też sprawiać sobie różne małe przyjemności. Towarzystwo ludzi sprawia 

ci przyjemność, potrafisz cieszyć się gwarem dookoła, ale czasem szukasz także ciszy i 

samotności. Dobrze, że masz swój styl, ale uważaj: czasem trzeba jednak dostosować się 

do innych, nawet, jeśli to nie jest zbyt wygodne. 

Test ukazał się w tygodniku Kropka TV.


