Ζεις τη ζωή σου έντονα;

Κυριακή, 16 Ιούλιος 2017 10:07

Κάντε ένα γρήγορο τεστάκι και ανακαλύψτε πόσο είστε διατεθειμένες να
ρισκάρετε στη ζωή σας,

ή αν οι φόβοι σας είναι πολύ έντονοι και σας σταματάνε από το να δοκιμάσετε
νέες εμπειρίες!
1. Όταν πλησιάζεις ένα πορτοκαλί φανάρι, τότε...
A ...περνάς γρήγορα - δεν είναι κόκκινο ακόμη.
B ...αφήνεις το γκάζι και αξιολογείς την κατάσταση.
Γ ...πατάς φρένο.
2. Ποια είναι η σχέση σου με το Διαδίκτυο;
A Σερφάρω μερικές φορές την εβδομάδα.
B Είναι καθημερινή δραστηριότητά μου.
Γ Έχω ελάχιστο χρόνο για σερφάρισμα.
3. Το ποτό που προτιμάς είναι...
A ...οτιδήποτε πράσινο, κόκκινο ή πορτοκαλί.
B ...ένα ποτήρι νερό.
Γ ...ό,τι πίνεται, καλό είναι.
4. Ποιού σκηνοθέτη οι ταινίες σου αρέσουν πιο πολύ;
A. Άλφρεντ Χίτσκοκ.
B. Αδελφοί Φαρέλι.
Γ. Στίβεν Σπίλμπεργκ.
5. Ποιο τυχερό παιχνίδι προτιμάς;
A. Αυτό με τις περισσότερες πιθανότητες νίκης.
B. Αυτό που ξέρω καλύτερα.
Γ. Aυτό που προκαλεί πιο πολύ ενθουσιασμό.
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6. Μπορείς να κάνεις δίαιτα;
A. Αποκλείεται. Τρώω τα πάντα.
B. Μπορώ να κοντρολάρω τον εαυτό μου.
Γ. Μερικές φορές ναι, άλλες όχι.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ανάλογα με τις απαντήσεις σας μετρήστε τους πόντους σας:
1 Α=3 Β=2 Γ=1
2 Α=2 Β=1 Γ=3
3 Α=3 Β=1 Γ=2
4 Α=3 Β=1 Γ=2
5 Α=1 Β=3 Γ=2
6 Α=3 Β=1 Γ=2
Οι απαντήσεις:
14-18 πόντους: Έχεις κάνει το ρίσκο τρόπο ζωής. Δεν φοβάσαι να δοκιμάσεις, να
πειραματιστείς, ακόμη και αν χάσεις. Συνέχισε να προσπαθείς, να κερδίζεις, να
μαθαίνεις. Τα πάντα είναι εφικτά.
8-13 πόντους: Δεν έχεις αρκετή αδρεναλίνη. Είχες νικήσει παλιά τους φόβους και
τους ενδοιασμούς σου και τώρα ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις! Σημείωνε τα μικρά
κατορθώματά σου, συμβιβάσου με το άγχος και προχώρα προς την επιτυχία.
6-8 πόντους: Η έκκριση αδρεναλίνης, δεν είναι το… φόρτε σου! Ανέλαβε μερικά
ρίσκα, κάνε ένα πιο extreme σπορ, δοκίμασε λίγο τις δυνάμεις σου. Σίγουρα θα
περάσεις δύσκολες στιγμές στην αρ
χή, αλλά είναι πώς
αλλιώς είναι η ζωή;
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