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На први поглед овај тест нема никакве везе са бизнисом.  
Ипак, нећемо да журимо ...

Да лИ можете Да вИДИте себе као хероја 
Из фИлма страве И ужаса? 

Проверићете себе, ако у свакој од предложених фантастичних ситуација одаберете 
једну од верзија понашања која вам највише одговара.

                                                      
 
 ситуације

1.  У густој шуми прогања вас живи леш. Он се једва креће на својим тромим ногама, 
просипајући успут иструли мозак и осмишљајући страшну гозбу. Да би избегли сусрет 
са њим, ви ћете

а) се сакрити и остати непомични;
б) покушати да останете присебни и повлачити се што брже и тише;
в)  махнито трчати кроз шуму падајући на сваком кораку и вриштећи што јаче 

можете.

2.  Пронашли сте метеорит величине диње који се још пуши. Метеорит се распао и из 
њега је почела да цури зеленкаста флуоресцентна слуз. Ви ћете

а) да бежите што брже можете;
б) се мало померити са стране и сачекати шта ће бити даље;
в)  захватити слуз штапом, принети је близу лица и нетремице посматрати како се она 

спушта низ вашу руку.

3.  Смртоносни ванземаљац из туђе цивилизације је исисао крв свих ваших пријатеља у 
космичкој постави. Ви сте се већ сместили у капсулу за спасавање, већ сте пружили 
руку да притиснете дугме ‘’Старт’’, кад сте одједном чули из ходника станице 
завијање ваше опште мезимице, кученцета Фру-Фру. Ви ћете:

а) очитати молитву у име спаса Фру-Фру и притиснути дугме ‘’Старт’’;
б) се заклети  да  ћете по повратку на Земљу усвојити два пса;
в)  са фенером у руци кренути да тражите Фру-Фру у мрачним ходницима космичког 

брода.

4.  Из локалне клинике је побегао опасан манијак наоружан ножем и већ је заклао ваше 
комшије. Вама је пошло за руком да се сакријете у ормару и ударите га оклагијом из 
свог скровишта. Убица јецајући полако пада, нож испада из његових руку. Ви:

а) хватате нож и комадате га;
б) скидате маску са његовог лица и видите да је то ваш давно изгубљени брат;
в)  без наде и снаге бацате оклагију и падате одмах до њега.
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5.  Главешина вампира исисаће вашу крв ако се ви не упутите у његов дворац како би 
пробушили његово срце. У страху од његових чари, ви ћете:

а)  се окитити главицама белок лука и сликама Христа и узети пиштољ напуњен 
светом водицом;

б)  направити крст од магичног сувог шибља и везати га за себе – не би ли вас уништио 
ватрени дах вампира, и покушаћете да поразите непријатеља његовим оружјем;

в)  обући дугачку хаљину или огртач (а да останете босих ногу!), пустити косу и надати 
се да ће вас ваша невиност заштитити. 

6.  У локалном кукурузишту се настанило неко чудовиште. Након саопштења о томе 
градоначелник је желео да чује предлоге становника. Ви узимате реч:

а) ‘’Сматрам да сви треба да напустимо град’’;
б)  ‘’Сматрам да треба да потражимо помоћ са стране’’;
в) ‘’Морамо сви заједно отићи до тог поља и добро избатинати оног тамо !’’

7.  Нешто тајанствено се појавило у вашем новом стану. Јастучници са кауча никад 
нису ту, ваша куца Фру-Фру лаје са ТВ екрана и, напокон, ваша лева рука, волели бисте 
да није тако, али пропада. Чврсто верујући да ваш дом посећује ђаво, ви ћете:

а) отићи;
б) тражити савет од врачара;
в) остати, али ћете унајмити врачара да живи са вама.

обрада резултата

Свако ваше опредељење за верзију „в“ доноси 10 бодова, за верзију „б“ – 4 бода, за „а“ – 0 
бодова.

                        
Дијагноза и консултација психолога

ако сте освојили изнад 50 бодова, то значи да ви не марите много за ваш живот, ви 
сте – одлична жртва, али, на жалост, уништиће вас неки догаћај код куће или превисока доза 
аспирина, пре него што се вас дочепају мрачне силе или ваши конкуренти. Ви потцењујете 
ваше конкуренте. Што уопште не доприноси победи над њима. Размислите није ли дошло 
време да промените мото „Храброст пре свега!“ на нешто рационалније.

од 30 до 50 бодова говори да ћете ви приликом сусрета у мраку ноћи са манијаком-убицом 
или чопором дивљих паса бити достојан непријатељ. А и вашим конкурентима –  такође.

ако сте освојили 30 или мање бодова – превише сте обазриви да бисте се упуштали у 
неку историју. И, искрено говорећи, требало би да чешће излазите из куће. Преувеличавате 
моћ својих конкурената. Памтите: „Није толико страшен ђаво, колико га описују !“ 


