
A) Da, uvek se ponaša u skladu sa onim
što govori i u šta veruje.
 
B) Ne ponaša se baš uvek u skladu sa
onim što govori i u šta veruje.
 
C) Skoro nikada se ne ponaša u skladu
sa onim što govori i u šta veruje.

DA L I  SE  TVOJ IDOL

PONAŠA U SKLADU SA ON IM

ŠTO GOVORI  I  U  ŠTA

VERUJE ?

Svi imamo svoje idole i uzore, ali, da li treba da se u potpunosti
ugledamo na njih? Odgovori na ova pitanja i zabeleži svoje

odgovore, a zatim saznaj kakva je osoba tvoj idol.

A) Da, vrlo rado pomaže ljudima.
 
B) Povremeno pomaže ljudima.
 
C) Retko pomaže ljudima.
 

DA L I  TVOJ IDOL  RADO

POMAŽE DRUGIMA ?

A) Vrlo je strpljiv u komunikaciji sa
drugima.
 
B) Uglavnom ima strpljenja.
 
C) Brzo izgubi strpljenje u
komunikaciji sa drugima.

DA L I  JE  TVOJ IDOL  STRPLJ IV

U KOMUNIKAC IJ I  SA  DRUGIMA ?

A) Da, puno ljudi je čulo za ovu ličnost.
 
B) Nije puno ljudi je čulo za ovu
ličnost, ali je poznata.
 
C) Ne, nije poznata ličnost.

DA L I  JE  TVOJ IDOL

POZNATA L IČNOST ?

A) Ne, uvek se isto ponaša.
 
B) Uglavnom se isto ponaša, mada
ponekad se razlikuje njegovo ponašanje u
privatnom i poslovnom životu.
 
C) Njegovo ponašanje u privatnom i
poslovnom životu u se potpuno razlikuju.

DA L I  SE  TVOJ IDOL

DRUGAČIJE  PONAŠA U

PR IVATNOM I  POSLOVNOM

ŽIVOTU ?
A) Da, u svim prilikama se oblači i ponaša
pristojno.
 
B) Samo u nekim prilikama se oblači i
ponaša pristojno.
 
C) Skoro nikada se ne občali i ne ponaša
pristojno.

DA L I  SE  TVOJ IDOL  OBLAČI  I

PONAŠA PR ISTOJNO ?

A) Da, jeste stručnjak u poslu kojim se bavi.
 
B) Ima znanje i veštine u poslu kojim se bavi,
ali nije baš stručnjak.
 
C) Nije veliki stručnjak u svom poslu.
 

DA L I  JE  TVOJ IDOL  STRUČNJAK

U POSLU KOJ IM SE  BAV I ?

A) Da, uvek poštuje zakon i dogovorena
pravila.
 
B) Uglavnom poštuje zakon i dogovorena
pravila.
C) Vrlo retko poštuje zakon i dogovorena
pravila.

DA L I  TVOJ IDOL  POŠTUJE

ZAKON I  DOGOVORENA

PRAVILA ?



A
 
Tvoj idol je osoba čvrstog karaktera i vrlo jasno zna šta je dobro, a šta loše.
Njegovo strpljenje i maniri mu pomažu da bude kompletna ličnost, uspešna
kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu. Takve osobe veoma
stabilne i vrlo rado pomažu drugima u nevolji, a zbog svojih su poštovani i
imaju pomoć i podršku drugih ljudi. Dobro je da ovakve osobe budu uzori
mladih, jer svojim ponašanjem i delima mogu da pruže primer mladima u
kakve ličnosti i oni mogu da izrastu.

 

B
 
Tvoj idol je osoba koja razlikuje dobro od lošeg, ali dešava se da je privuku
stvari koje su im u određenom trenutku bitne, a ne moraju u potpunosti da
budu pozitivne. Tvoj idol ne odaje utisak stabilnosti  i sigurnosti, stalno je
kao na klackalici i ne zna se da li će  doneti pravu odluku i uraditi pravu stvar.
Dešava se da ga u datom trenutku ponesu emocije, pa uradi šta mu u datom
trenutku odgovara, ne razmišljajući o posledicama. Ovakve osobe poseduju
neke pozitivne osobine, ali ne treba se u potpunosti ugledati na njih, jer
njihov šarm može da zavara i prikaže ih u pozitivnijem svetlu.

 

C
 
Ovo je osoba koja nema previše strpljenja u komunikaciji sa drugim ljudima i
mora da nauči da kontroliše svoje emocije, kao i da razlikuje želje od
potreba. Ovo nisu osobe na koje možemo da se oslonimo i u koje možemo
imati poverenja. Svi volimo da nas drugi vole i prihvataju, kao i da nam se
dive, ali tuđu pažnju možemo privući i na pozitivan način, tako što ćemo
činiti dobra dela, poštovati druge i dati sve od sebe da uspemo u onome što
radimo svojim trudom i radom. Ako govorimo jedno, a radimo drugo, gubi se
tuđe poverenje. Osobe ovakvih osobina nisu baš najbolji uzori mladima koji
grade svoj pogled na svet i svoju ličnost, jer ne daju dobar primer svojim
ponašanjem.

 

Najviše odgovora pod:
 


