
jusya 
Pamatuokite savo isorinj ir vidinj grozj 

$ioje knygoje mes duosime Jums daugyb? patarimq, kq Jus galetumete nuveikti, kad atrodytumete, 

jaustumetes ir butumete grazesne. Kai kuriais jq Jus tiesiog privalesite pasinaudoti, nes tik taip galesite 

pagerinti bendrq savo sveikatos buki?. Kitus galbut ne taip tiksliai apibresime, kadangi kai kuriais atve

jais (ne taip, kaip, pavyzdziui, rekomenduojant slepeciq dydj ar vaikisko vezimelio formq) negali buti 

taikomi bendri receptai, nes, be visiems bendrq dalykq, esama daugybes unikaliq atvejq. Tai, kas 

galbut tinka Jums, gali visiskai netikti kam nors kitam. 

Ir stai, pagaliau, priartejome prie pirmosios uzduoties - musq sukurto pagrindinio J O s y Q testo. Tai savo-

tiska greita mankstele, kuri pades Jums nustatyti dalykus, padesiancius Jums tapti laimingesnei ir labiau 

savimi patenkintai. Beje, ir savo gyvenimu taip pat. Musi} uzduotis yra atrasti tai, kq mes vadiname savitu 

groziu. Tikrasis grozis atsiskleidzia tada, kai Jus su savo gyvenimo draugu uzmezgate darnq rysj. Butent 

darnus santykiai padeda atsiskleisti tikrajam Jusq savitumui ir padaro Jus laimingq. 
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Savitas grozis atsisldeidzia tada, kai Jus sumazinate atotrukj tarp dabartines sav?s ir poten-
cialios sav^s. 

Dabartine J O S (kas esate dabar): tai apima Jusiifizin? isvaizdq (Jusijskaudulius ir visa kita) ir visas tas 
savybes ir keistenybes, kurios pavercia Jus Jumis. 
Potenciali J O S (asmuo, kuriuo Jus noretumete buti, turint galvoje ir tai, kad nebutinai toks asmuo 
yra tobula asmenybe): dabartine JOS su kai kuriomis korekcijomis - galbut kiek lieknesne, kiek labiau 
atjaucianti, geriau grojanti violoncele, galbut net raudonplauke. 

Jei atotrukis tarp dabartines JUS ir po-
tencialios JUS yra platesnis nei 12 juostq ma-
gistrale. Jus jauciates nelabai grazi, maziau 
patenkinta ir savimi pasitikinti. Sumazinkite 
sj atotrukj. 

Joks IQ testas ir joks SAT ar rasalo demiq 
testes nepades Jums nustatyti sio atotrukio 
dydzio. Pades tik must} siulomas J O s y Q testas. 
Siuo JUSy Q testu jvertinama Jusq atotrukiii 
kilme ir dydis keturiose pagrindinese srityse, ir 
tai duoda Jums daugyb? peno apmqstymams. 
Taciau nemanykite, kad tai galutinis egzaminas. Laikykite jj labiau praktiniu testu, kurj galite kartoti ir 
kartoti, kol priartesite prie tobulybes kiek galima arciau. 

Toliau skaitant siq knygq Jusq testq rezultatai pades Jums suprasti, kur reiketi} sutelkti didesnj de-
mesj, kad dabartin? JOS labiau sutapatintumete su potencialia JOS ir atrastumete tikr̂ jq laim§. Kad si 
kelione Jums butij lengvesne, uzsirasykite rezultatus JUSy Q rezultatq lenteleje, esancioje sio skyriaus 
pabaigoje. Taigi, pasismailinkime piestukus ir pradekime. 

Pastaba. Visi siame teste pateikti klausimai paremti patvirtintais tyrimais, t. y realiais dokumentais, kurie 

buvo kurti daugelj metq, ir jrodyta, kad taiyra tinkami klausimai, siekiant gauti tikslius atsakymus, padesian

cius Jums suprasti save. Mes netgi pasitelkeme j pagalbq pasaulini psichologijos ekspertq dr Artq Markmanq 

is Teksaso universiteto, kad uztikrintume sio testo tikslumq. 
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I dalis. Atrodyti graziai 
Pagalvokite apie savo isor?, kuriq Jus rodote aplinkiniam pasauliui - savo veid^ ir kunq. Pasinaudodama 
toliau pateiktu paveikslu, atsakykite j siuos du klausimus (bukite nuosirdi, drauguze, niekas, be Jusq pa-
cios, to nemato): 

1. Apveskite ratuku paveikslelj, kuris labiausiai atitinka tq kuno tipq, kurj Jus atitinkate butent dabar. 

1. Apveskite ratuku paveikslelj, kuris, Jusi} nuomone, butq idealus kuno tipas Jums. Tai turetq buti tas 

kuno tipas, kurio Jus pati noretumete, o ne tas, kurio, Jusij nuomone, noretq aplinkiniai. 

1 2. 3 4 5 6 7 8 9 

Noredamos jvertinti siq testo dalj, pazvelkite j skirtumq tarp atsakymq j 1 ir 2 klausimus. Tiesiog suskai-

ciuokite, kiek kuno tipq yra tarp pasirinktq atsakymq; atotrukio kryptis nesvarbi. 

Jei skirtumas tarp Jusq atsakymq yra: 

6 ar7 kuno tipai: mums teks padirbeti. Taigi, jrasykite 0 j kuno tipo rezultato Iangelj 11 puslapyje. 
5 kuno tipai: jrasykite sau 3 kuno tipo taskus j sio skyrelio pabaigoje esantj Iangelj. 
4 kuno tipai: jrasykite 6 taskus j sio skyrelio pabaigoje esantj Iangelj. 
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3 kuno tipai: skirkite sau 9 taskus ir jrasykite juos j kuno tipo Iangelj toliau. 
2 kuno tipai: skirkite sau 12 taskq ir jrasykite juos j kuno tipo Iangelj toliau. 
1 kuno tipas: skirkite sau 15 taskq ir jrasykite juos j kuno tipo Iangelj toliau. 
0 kuno tipq: skirkite sau 18 taskq ir jrasykite juos j kuno tipo Iangelj toliau. 

Abiem atvejais pasirinkote tq patj kuno tipq: sveikinamel Skirkite sau 21 taskq 
ir jrasykite juos j kuno tipo Iangelj toliau. 

Patvirtinkite siuos keturis teiginius apie savo veidq ir odq: Visiskai 
nesutini<u 

1 2 Pif' 
Visisi<ai 
sutini(u 
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3. Man patinka mano veidas toks, koks jis yra. 

4. Savo veide nieko nekeisciau, net jei galeciau. 

5. Man patinka mano veido oda. 

6. Man patinka mano plaukai irtai, kaip as juos priziuriu. 

Idalies rezultato skaiciavimas: 

Kuno tipo 
rezultatas K3 K4 K5 K6 

tarpinis 
atrodymo 

graziai 
rezultatas 

•lusq tarpinis rezultatas gali buti nuo maziausio skaiciaus 4 iki didziausio 49. 
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