
TThhee  FFiivvee  UUnniivveerrssaall  SShhaappeess  
WWhhaatt  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  tthheeyy  mmiigghhtt  bbee??  

  
  

SSiiggnnss  ooff  LLiiffee  
AAnnggeelleess  AArrrriieenn  iiss  aa  ccuullttuurraall  aanntthhrrooppoollooggiisstt  wwhhoo  wwrroottee  aa  bbooookk  iinn  tthhee  eeaarrllyy  9900''ss  ccaalllleedd  

SSiiggnnss  ooff  LLiiffee..  SShhee  wwoonnddeerreedd  iiff  aallll  ccuullttuurreess  hhaadd  ccoommmmoonn  ssyymmbboollss  iinn  tthheeiirr  aarrtt  aanndd  wwhhaatt  

mmeeaanniinnggss  wweerree  aattttrriibbuutteedd  ttoo  tthheemm..  AAfftteerr  sseevveenn  yyeeaarrss  ooff  ssttuuddyy  sshhee  ddiissccoovveerreedd  tthhaatt  ffiivvee  

bbaassiicc  sshhaappeess  aappppeeaarr  iinn  tthhee  aarrtt  ooff  aallll  ccuullttuurreess::  tthhee  cciirrccllee,,  ssqquuaarree,,  ttrriiaannggllee,,  ssppiirraall  aanndd  

eeqquuiiddiissttaanntt  ccrroossss..  FFrroomm  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  AArrrriieenn  ddeevveellooppeedd  aa  PPrreeffeerreennttiiaall  SShhaappeess  TTeesstt  

aass  aa  ttooooll  ffoorr  sseellff  ddiissccoovveerryy..    

  

FFiivvee  BBaassiicc  SShhaappeess  iinn  AAllll  CCuullttuurreess  
11..  TThhee  CCiirrccllee  

22..  TThhee  EEqquuiiddiissttaanntt  CCrroossss  

33..  TThhee  SSppiirraall  

44..  TThhee  TTrriiaannggllee  

55..  TThhee  SSqquuaarree  
  

TThhee  PPrreeffeerreennttiiaall  SShhaappeess  TTeesstt  
  DDrraaww  tthhee  sshhaappeess  oonn  aa  ppiieeccee  ooff  ppaappeerr  
  NNooww  rraannkk  tthheemm  aaccccoorrddiinngg  ttoo  pprreeffeerreennccee..  ((11,,  22,,  33,,  44,,  55))  

  DDoo  nnoott  ssppeenndd  aa  lloott  ooff  ttiimmee  tthhiinnkkiinngg  aabboouutt  tthhee  oorrddeerr..  

  

AAfftteerr  ssttuuddyyiinngg  tthhee  aarrtt  ooff  mmaannyy  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurreess,,  AArrrriieenn  ddiissccoovveerreedd  ffiivvee  uunniivveerrssaall  sshhaappeess  ccoommmmoonn  ttoo  aallll  ooff  tthheemm..  

TThhee  mmeeaanniinnggss  aattttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  sshhaappeess  ddeessccrriibbeess  uunniivveerrssaall  aassppiirraattiioonnss,,  nneeeeddss,,  aanndd  ffeeaarrss;;  eeaacchh  sshhaappee  

ssyymmbboolliizzeess  aa  ssppeecciiffiicc  iinnnneerr  aanndd  oouutteerr  eexxppeerriieennccee  rreelleevvaanntt  ttoo  hhuummaannkkiinndd..  ((pp..  2299))  

  

CCIIRRCCLLEE::  WWhhoolleenneessss,,  ccoommpplleetteenneessss  

tthhee  pprroocceessss  ooff  iinnddiivviidduuaattiioonn  --    tthhee  cciirrccllee  rreemmaaiinnss  hhuummaannkkiinndd''ss  pprriimmaarryy  ssyymmbbooll  ffoorr  uunniittyy  aanndd  ssttaannddss  ffoorr  tthhee  

mmyytthhiicc  tthheemmee  ooff  iinnddiivviidduuaattiioonn..  

  

EEQQUUIIDDIISSTTAANNTT  CCRROOSSSS::  RReellaattiioonnsshhiipp  

TThhiiss  iiss  aa  ccoouupplliinngg,,  ssyynntthheessiizziinngg,,  iinntteeggrraattiinngg  aanndd  bbaallaanncciinngg  pprroocceessss,,  wwhhiicchh  ccaarrrriieess  aa  nneeeedd  ffoorr  ccoonnnneeccttiioonn  --  ttoo  aa  

ccrreeaattiivvee  pprroojjeecctt,,  aa  ggrroouupp,,  aannootthheerr  ppeerrssoonn,,  oorr  oonneesseellff..  

  

SSPPIIRRAALL::  GGrroowwtthh  aanndd  eevvoolluuttiioonn  

aa  pprroocceessss  ooff  ccoommiinngg  ttoo  tthhee  ssaammee  ppooiinntt  aaggaaiinn  aanndd  aaggaaiinn,,  bbuutt  aatt  aa  ddiiffffeerreenntt  lleevveell,,  ssoo  eevveerryytthhiinngg  iiss  sseeeenn  iinn  aa  nneeww  

lliigghhtt..  SSttrroonngg  nneeeedd  ffoorr  vvaarriieettyy,,  nnoovveellttyy  aanndd  cchhaannggee..  

  

TTRRIIAANNGGLLEE::  GGooaallss,,  vviissiioonnss,,  aanndd  ddrreeaammss    

TThhee  ttrriiaannggllee  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ppyyrraammiiddss,,  aarrrroowwhheeaaddss  aanndd  ssaaccrreedd  mmoouunnttaaiinnss..    

AAnn  iinnnnaattee  ggiifftt  ooff  vviissiioonn  mmaayy  nnoott  bbee  rreeccooggnniizzeedd..    

TThhoossee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ttrriiaannggllee  pprroocceessss  hhaavvee  aa  ggrreeaatt  nneeeedd  ttoo  ffoollllooww  tthheeiirr  ddrreeaammss..  

  

SSQQUUAARREE::  SSttaabbiilliittyy,,  ssoolliiddiittyy  aanndd  sseeccuurriittyy..    

TThhee  aacctt  ooff  ddrraawwiinngg  aa  ssqquuaarree  mmiirrrroorrss  tthhee  pprroocceessss  ooff  ccoonnssttrruuccttiinngg  aa  ffoouunnddaattiioonn..    

TThhoossee  aattttrraacctteedd  ttoo  tthhee  ssqquuaarree  aarree  rreeaaddyy  ttoo  bbuuiilldd,,  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aa  ppllaann  aanndd  ttoo  mmaanniiffeesstt  iiddeeaass..    

  

  

  



  

  

  

TThhee  SSiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  OOrrddeerr  
NNoott  wwhhaatt  yyoouu  mmiigghhtt  eexxppeecctt……  

  

PPoossiittiioonn  11    WWhheerree  YYoouu  TThhiinnkk  YYoouu  AArree    

TThhee  sshhaappee  ppllaacceedd  hheerree  ssiiggnnaallss  tthhee  pprroocceessss  tthhaatt  nnooww  hhaass  yyoouurr  aatttteennttiioonn..    

IItt  ddeessccrriibbeess  tthhee  ppaarrtt  ooff  yyoouurrsseellff  ooff  wwhhiicchh  yyoouu  aarree  mmoosstt  aawwaarree......aanndd  mmoosstt  ccoommffoorrttaabbllee......aatt  tthhiiss  ttiimmee..  HHoowweevveerr,,  iitt  

iiss  nnoott  tthhee  mmoosstt  aaccccuurraattee  iinnddiiccaattoorr  ……  iitt  oonnllyy  sshhoowwss  wwhheerree  yyoouu  tthhiinnkk  yyoouu  aarree  oorr  wwhheerree  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbee........iitt  

mmaayy  mmeeaann  yyoouu  aaddmmiirree  tthhee  qquuaalliittiieess  ooff  tthhee  pprroocceessss  iitt  rreepprreesseennttss  

  

PPoossiittiioonn  22    YYoouurr  SSttrreennggtthhss    

TThhee  sshhaappee  yyoouu  hhaavvee  cchhoosseenn  aass  yyoouurr  sseeccoonndd  pprreeffeerreennccee  eexxhhiibbiittss  aann  iinnhheerreenntt  ssttrreennggtthh  pprreeddoommiinnaanntt  iinn  yyoouu  aatt  

tthhiiss  ttiimmee,,  wwhheetthheerr  yyoouu  kknnooww  iitt  oorr  nnoott..  TThhee  sshhaappee  iinn  tthhiiss  ppoossiittiioonn  iinnddiiccaatteess  aarreeaass  ooff  yyoouurr  nnaattuurree  tthhaatt  aarree  ccuurrrreennttllyy  

fflluuiidd,,  ssttrroonngg,,  aanndd  rreessoouurrcceeffuull..  

  

PPoossiittiioonn  33    WWhheerree  YYoouu  AArree  

TThhiiss  sshhaappee  ssttaannddss  ffoorr  tthhee  wwoorrkk  tthhaatt  iiss  rreeaallllyy  ggooiinngg  oonn,,  aatt  tthhee  ccoorree  ooff  yyoouurr  bbeeiinngg..    

YYoouu  mmuusstt  bbee  aawwaarree  ooff  iitt  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffuullllyy  mmaanniiffeesstt  tthhee  ppootteennttiiaall  iitt  rreepprreesseennttss..    

TThhiinnkk  ooff  GGoollddiilloocckkss  ......  wwhheenn  pprreesseenntteedd  wwiitthh  mmuullttiippllee  cchhooiicceess,,  tthhee  tthhiirrdd  cchhooiiccee  wwaass  tthhee  bbeesstt  oonnee  ffoorr  hheerr  ((jjuusstt  

rriigghhtt))  

  

PPoossiittiioonn  44    YYoouurr  MMoottiivvaattiioonn  

PPoossiittiioonn  44  ppooiinnttss  ttoo  ppaasstt  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  hhaavvee  mmoottiivvaatteedd  yyoouurr  ccuurrrreenntt  pprroocceessss  ooff  cchhaannggee..    

TThhee  ffoouurrtthh  ppoossiittiioonn  ......ddiisscclloosseess  tthhee  mmoottiivvaattiioonn  tthhaatt  ttrriiggggeerreedd  yyoouurr  mmoovvee  iinnttoo  tthhee  ccoorree  wwoorrkk  ttoo  bbee  ddoonnee  

ssyymmbboolliizzeedd  bbyy  tthhee  sshhaappee  iinn  PPoossiittiioonn  33..  

  

PPoossiittiioonn  55    OOlldd,,  UUnnffiinniisshheedd  BBuussiinneessss    

TThhiiss  sshhaappee  iiddeennttiiffiieess  aa  pprroocceessss  yyoouu  hhaavvee  oouuttggrroowwnn  oorr  oonnee  tthhaatt  yyoouu  ddiisslliikkee..    

TThhee  ffiifftthh  ppoossiittiioonn  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  uunnrreessoollvveedd  iissssuueess  yyoouu  nnooww  wwiisshh  ttoo  ppuutt  aassiiddee  aanndd  wwiillll  rreeccllaaiimm  aatt  aa  llaatteerr  

ddaattee..  

  

Hmmmmm… 

 


