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SISSEJUHATUS
Võid isiksuseteste armastada või vihata, kuid
tõenäoliselt äratavad need sinus huvi, isegi kui
sa neid ei salli. Ilmselt katsetad aeg-ajalt salamisi
mõnega – seepärast ju loedki seda raamatut, eks?
Miks on isiksusetestid meie jaoks nii paeluvad?
Sotsiaalmeedia ja ajakirjad on täis teste, mida saad
sõprade ja perega jagada. Miks sa neid teed? Miks
sa tahad teada, mis värvi sa oled? Kas oled empaatiline? Millisesse Sigatüüka majja sa kuulud? Mis on
sinu jaoks ideaalne elupaik? Sinu hingeloom? Oled
sa juht või järgneja?
Enamasti lahendad sa ajakirjade ja sotsiaalmeedia lustakaid teste lihtsalt lõbu pärast, kuigi sügavamale vaadates võib selguda, et tahad järgmisi asju.
Kinnitust – osa sinust vajab kinnitust oma
tegudele või sellele, mida mõtled ja tunned. Nähes
paberile kirja panduna, et selline „tüüp” käitub sel
või teisel moel, saad tunda end „normaalsena” ja
see omakorda aitab sul end väljendada ausamalt
või ebaausamalt – oleneb, kes sa oled.
Ennast leida – võidakse arvata, et see on
soov avastada endas midagi uut, kuigi tegelikkuses
tuletab test enamikule meist mõnda isiksuseomadust pigem meelde ega ütle meie kohta midagi seni
teadmatut. Seega on see pigem enese taasleidmise
kui uue avastamise teekond. Vahel võid unustada
mõne enda tugevuse või nõrkuse – test aitab sul
neid meelde tuletada ning leida uusi võimalusi
kasvamiseks ja õppimiseks.
Oma suguharu – inimestena igatseme kuuluda
kuhugi gruppi, kuid üha rohkem inimesi töötab
globaalselt, kodukontoris, eemal kogukonnast ja
suhtlusest ning nii võib elu tunduda üksildasena.
Testid aitavad leida „oma suguharu” ja tekitada
kuuluvustunnet maailmas, kuhu me ei pruugi
väga hästi sobituda. Või see võib olla lihtsalt soov

kuuluda sarnase ilmavaatega inimeste punti,
kus saab end tunda turvaliselt.
Teistest aru saada – pole võimatu, et igatsed
mõista ümbritsevaid inimesi, saada aru nende
seisukohtadest ja õppida nendega hõlpsamini
suhtlema. Mõni üksik võib tahta seda ehk kasutada
teistega manipuleerimiseks, kuid enamik soovib
lihtsalt proovida end panna teiste inimeste olukorda,
et näidata välja mõistmist ja empaatiat.
Liigitada – mõne jaoks meist on elu lihtsam,
kui inimesi saab kuidagi liigitada, sest siis võib
nende „tüübi” järgi oletusi teha ja vastavalt käituda.
Paraku ei käitu keegi kunagi sada protsenti oma
tüübile vastavalt, seega on siin eksimisruumi.
Üha enam ettevõtteid kasutavad isiksuseteste
ja võib juhtuda, et läbid esimese põhjaliku isiksuse
testi töö juures. Juhid kasutavad neid, et panna
kokku meeskondi, lahendada konflikte, parandada
kommunikatsiooni ja mõnes organisatsioonis
kasutatakse neid ka tööintervjuudel. Muidugi tasub
meeles pidada, et see test on vaid hetkeülesvõte
ja kui sa vastad selle järgi, mida arvad, et sinust
oodatakse, ei aita sa ei organisatsiooni ega ise
ennast. Kui teste aga õigesti kasutada, on need
suurepärased tööriistad, mis aitavad kaasa nii
ettevõtete kui ka inimeste arengule.
Ükskõik, mis põhjusel keegi teste teeb, on see
hea ja lõbus viis, kuidas paremini sõpru ja pere
liikmeid tundma õppida ning saada paremini
aru iseendast. See ongi minu raamatu eesmärk.
Head testimist!
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KUIDAS TESTE TEHA
Loe läbi iga testi alguses olev tutvustus ja see
järel vasta küsimustele. Pea meeles, et pole
õigeid ega valesid vastuseid. Ära mõtle küsimuste juures liiga pikalt, vali vastus, mis on
sinuga kõige paremini kooskõlas. Märgi vastused raamatusse või paberilehele, seejärel suundu
vastuste lehele, arvuta punktid kokku ning loe
tulemusi. Kõigis testides, välja arvatud viiendas
(juhised selle tegemiseks on testis), märgitakse
tulemusi järgnevalt.
• Arvudega: testi tulemusi vaadates leiad arvu selle
tähe kõrvalt, millele vastates ringi ümber tõmbasid. Tulemuse saamiseks liida kõik need kokku.
• Sümbolitega: testi tulemusi vaadates leiad
sümboli selle tähe kõrvalt, millele vastates
ringi ümber tõmbasid. Loe kokku iga sümboli
esinemiste arv oma vastustes.
Mis juhtub, kui sinu tulemused on võrdsed
kahe või enama isiksusetüübi kohta? Miks sa
saad eri aegadel testi tehes erinevaid tulemusi?
Ära muretse. Kui nii juhtub, tasub tähelepanu
pöörata mitmele asjale.
• Loe tulemused läbi ja püüa aru saada, mis
tundub olevat rohkem sinu moodi. Ainult sa
ise tead, kes sa oled, ja need testid aitavad
vaid seda meelde tuletada.
• Kus ja millal testi tegid? Kas olid lõdvestunud?
Kas vastasid ausalt? Kui sa pole kindel, pea
vahet ja tee mõne aja pärast test uuesti.
Kui tahad rohkem teada, vaata allikate loetelu
(lk 142).
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KAS OLED
OPTIMIST VÕI
PESSIMIST?
Kas sinu meelest on klaas pooltühi
või pooltäis? Mõni meist on juba
loomu poolest teistest positiivsem
ja tal võib olla raske mõista neid,
kelle ellusuhtumine on vastupidine.
Kui sul on alati pessimistlikult
meelestatud sõber, võid leida,
et temaga koos olemine on väsitav,
kuid hulluks võib ajada ka lõputult
optimistliku inimese seltskond.
Järgnevast testist saad teada,
kumb oled sina, samuti leiad mõtteid
selle kohta, mida saaksid teha, et
mõistlikkuse piires ohjata oma mõju
teistele ja ümbritsevale maailmale.
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LOE LISAKS
Positiivne mõtlemine
Positiivse mõtlemise jõudu tunnustatakse kõigis eluvaldkondades, see toob inimestele
tõesti kasu, mitte ainult vaimselt ja füüsiliselt, vaid aitab neil ka olla edukamad.
Positiivse mõtlemise mõju uuritakse palju. Platseeboefekt toimib inimestel, kes
usuvad, et see toimib ja aitab neil sel moel tervist parandada. Ehkki teadusuuringutes
pole aru saadud põhjusest, miks on positiivsel mõtlemisel selline mõju, seostatakse
sellega mitmeid hüvesid, sealhulgas:
•
•
•
•
•

ärevust ja depressiooni vähendav mõju
parem vaimne ja füüsiline tervis
parem toimetulek raskuste ja stressi ajal
parem vastupidavus haigustele ja nakkustele
pikem elu

Paljud tippettevõtjad põhjendavad oma edukust positiivse mõtlemisega ja üha enam
inimesi otsib võimalusi, kuidas olla igapäevases elus positiivsem. Mõni isiksusetüüp
kaldub rohkem negatiivse mõtlemise poole kui teised, kuid me kõik võime oma
hoiakud üle vaadata ja õppida uusi oskusi, näiteks mõtlema positiivselt.
Kui soovid positiivse mõtlemise kohta rohkem teada, vaata allikate loetelu (lk 142).
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1. küsimus

Plaanisid nädala
vahetusel matkama
minna, aga ilmateade
lubab vihma. Mida sa
teed?
a. Loobud plaanist, vihmaga
pole mõtet minna.
b. Lähed ikkagi, kuid valid
ööbimise haagissuvilas või
kämpingumajas – sul on alati
varuplaan olemas.
c. Jätkad plaanikohaselt,
küll kõik laabub.
2. küsimus

Oled kokkulepitud
kohtumisele hiljaks
jäämas. Mida sa teed?
a. Võtad vabalt, oled kindel,
et jõuad siiski õigeks ajaks.
b. Süüdistad kõiki ja kõike
selles, et hiljaks jääd.
c. Püüad välja nuputada
lühemat marsruuti, et siiski
õigel ajal kohale jõuda.
3. küsimus

Kas ostad lotopileteid?
a. Mõnikord, kuid ei looda
eriti võita.
b. Jah, sest keegi ju peab
võitma.
c. Ei, see on raha tuulde
loopimine.
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4. küsimus

Sinu maja taha hakatakse
ehitama uut elumaja.
Kuidas reageerid?
a. Oled kindel, et kui
ehitusperiood läbi saab,
läheb kõik normaalsetesse
rööbastesse tagasi.
b. Kavatsed kolida mujale,
oled kindel, et sellest tuleb
katastroof.
c. Teed pisut uurimistööd
ja kui tundub, et võib tekkida
probleeme, esitad protesti
plaanitava ehituse vastu.
5. küsimus

Kas klaas on pooltühi
või pooltäis?
a. Pooltühi on ainus võimalik
vastus. Sa ei mõista, miks seda
üldse küsima peab.
b. Keegi ei saa asjale pihta –
klaasi saab uuesti täita.
c. Pooltäis, alati tuleb leida
positiivset.
6. küsimus

Mida sa arvad oma tööst?
a. Sa armastad seda, mida sa
teed.
b. Sa pead seda tegema,
et arveid maksta.
c. See võimaldab sul väljaspool
tööaega teha asju, mida
armastad.

7. küsimus

Saad sõbraga kohvikus
kokku, et juua tass kohvi,
kuid järjekord on pikk.
Mida sa teed?
a. Enne otsustamist püüad
hinnata, kui kaua seal võiks
minna.
b. Lahkud ja lähed järgmisse
kohvikusse, ootamine oleks
kindlasti liiga pikk.
c. Astud sappa, kindlasti läheb
see ruttu.
8. küsimus

Jäid haigeks, mistõttu
pead ehk loobuma
puhkusest sõpradega.
Mida teed?
a. Kavatsed ikkagi minna,
küllap saad ruttu terveks.
b. Vaatad, kas puhkust saaks
edasi lükata või katkestada.
Korraldad endale minipuhkuse
kodus ja palud sõpradel pilte
saata.
c. Jätad puhkuse ära, pole
mõtet minna, kui sa ennast
hästi ei tunne.

9. küsimus

Kas sa teed midagi
keskkonna heaks?
a. Sa üritad, kuid enne mõtled
läbi, mille mõju oleks kõige
suurem.
b. Jah, iga päev, isegi kui need
on väikesed asjad nagu tule
kustutamine toas – kõik on
tähtis.
c. Ei, see on ajaraiskamine,
millest nagunii kasu poleks.
10. küsimus

Sõber kaotas töökoha.
Kuidas sa reageerid,
kui ta sulle helistab?
a. Sa ei tea, mida öelda.
Palud helistada, kui tal midagi
vaja peaks minema.
b. Ütled, et see on häbilugu,
eriti arvestades, kui vähe
töökohti on liikvel.
c. Räägid talle, et kõik juhtub
põhjusega ja see tähendab,
et midagi paremat on tulemas.

11. küsimus

Broneerisid suvepuhkuse
maamajakeses. Millised
riided kaasa pakid?
a. Kõik, mida sul iganes
võiks vaja minna, kaasa
arvatud rõivad iga ilma jaoks.
Hea on olla kõigeks valmis.
b. Peamiselt suveriided, lisaks
vihmamantli ja sviitri, kui ilm
muutuma peaks. Võid tarvidusel
kohapealt riideid juurde osta.
c. On suvi, seega ainult
suveriided – küllap on ilm ilus.
12. küsimus

Tulemas on suur
spordiüritus, kontoris
sõlmitakse kihlvedusid.
Kuidas käitud?
a. Kaalud variante ja valid
suurema võiduvõimalusega
kihlveo.
b. Teed panuse oma
lemmikmeeskonna peale,
midagi muud valida oleks
ebalojaalne.
c. Ei vea kihla, sa nagunii
ei võida kunagi.
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MILLINE
ON SINU
ARMASTUSE
KEEL?
Kuidas sa väljendad armastust
sõprade, perekonna ja partneri
vastu? Kuidas sa armastust
vastu võtad? Me oletame, et
kõigile meeldib armastust näidata
ja vastu võtta samal moel, kuid
see pole nii. Sellest mängulisest
testist saad teada, millised on sinu
eelistused kiindumuse näitamisel
ja vastuvõtmisel. Ära loe tulemusi
ainult enda kohta, loe ka teiste
armastuse keelest, et neid paremini
mõista ja aru saada, milliseid
kiindumusväljendusi nad sinult
ootaksid.
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Armastuse viis keelt

LOE LISAKS

Ideed armastuse viiest keelest esitles Gary Chapman 1992. aastal ilmunud sama
nimelises raamatus. Selles kirjeldatakse, kuidas emotsionaalse suhtluse eelistusi
mõistes saab oma suhteid parandada.
Igaüks meist armastab erinevalt ning me väljendame oma kiindumust ja võtame
kiindumusavaldusi vastu erineval viisil. Kui me ei mõista üksteise eelistusi, on
arusaamatused kerged tekkima ja see võib viia pingeteni suhtes. Viis armastuse
keelt on järgmised.
1. Tunnustussõnad
2. Teenimine
3. Kingituste vastuvõtmine
4. Kvaliteetaeg
5. Füüsiline puudutus
Kui tead oma armastuse keelt, saad aru, mida see sinu jaoks tähendab ja kuidas
saavutada suuremat lähedust armastatuga. Teise inimese eelistuste mõistmine võib
aidata üle saada konfliktist, parandada infovahetust ja saada temaga lähedasemaks,
olgu ta siis sõber, partner või pereliige.
Kui soovid armastuse viiest keelest rohkem teada, vaata allikate loetelu (lk 142).
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1. küsimus

5. küsimus

a. Armastatud inimese kallistamine.
b. Kui inimene, keda armastad, ütleb, et igatseb
su järele.
c. Kui inimene, keda armastad, aitab sul midagi
teha.
d. Üllatuskingitus armastatud inimeselt.
e. Armastatud inimesega kahekesi veedetud tunnid.

a.
b.
c.
d.
e.

Mis tekitab sinus rahulolutunde?

2. küsimus

Kuidas näitad oma kiindumust
armastatud inimese vastu?
a.
b.
c.
d.
e.

Talle pühendudes, kui olete kahekesi.
Andes talle erilise kingituse.
Kiites teda teistele.
Rohke füüsilise lähedusega.
Kavandades koos temaga toredaid tegevusi.

Oled masenduses ja stressis.
Tunned end paremini, kui su
lähedane ...
veedab koos sinuga kvaliteetaega.
kallistab sind.
saadab sulle naljakaid pilte.
teeb midagi kasulikku, et su elu kergendada.
ütleb sulle midagi julgustavat.

6. küsimus

Millal tunned kellegagi lähedust?
a. Kui te hoiate käest kinni.
b. Kui teete midagi koos.
c. Kui ta teeb midagi sinu heaks.
d. Kui ta kingib sulle midagi tõeliselt läbimõeldut.
e. Kui ta ütleb midagi tähenduslikku nagu näiteks
„sa kuulud mulle”.

3. küsimus

7. küsimus

a. unustab sulle oluliseks tähtpäevaks midagi
kinkida.
b. ei aita sind, kui seda vajad.
c. mõtleb millegi muu peale, kui koos olete,
selle asemel et sinule keskenduda.
d. kritiseerib sind.
e. ei kallista sind, kui pärast lahusolekut kokku
saate.

a. Veeta aega koos armastatud inimesega, isegi
kui te teete erinevaid asju.
b. Armastatud inimene ostab sulle su lemmiktoitu.
c. Sõnum, kus on kirjas, et ta armastab sind.
d. Armastatud inimene näitab ma kiindumust
avalikult välja.
e. Armastatud inimene osutab sulle teeneid,
ootamata vastuteeneid.

Sinu tundeid riivab, kui armastatud
inimene ...

4. küsimus

Sa tunned end tõeliselt armastatuna,
kui sulle lähedane inimene ...
a.
b.
c.
d.
e.

aitab sul asju ära teha.
räägib sulle, kui tähtis sa tema jaoks oled.
võtab aega, et sind tõepoolest kuulata ja mõista.
kallistab sind.
ostab sulle erilise kingituse.
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Milline järgnevatest väidetest on sinu
jaoks suurima tähendusega?

8. küsimus

Millal sa tunned, et armastatud inimene sind
väärtustab?
a. Kui ta teeb sinu jaoks midagi, isegi kui ta
seda ei naudi.
b. Kui ta teeb sulle tõelise komplimendi.
c. Kui ta kulutab su peale aega.
d. Kui ta teeb sulle mõnusat massaaži.
e. Kui ta teeb sulle lõuna välja.
9. küsimus

Kes võiks olla sinu potentsiaalne
partner?
a. Hea töökohaga ja edukas.
b. Keegi, kes saaks koos sinuga palju aega
koos olla.
c. Suurepärane vestleja.
d. Hea ja hooliv inimene.
e. Keegi, kes tahab sul lähedal olla.
10. küsimus

Mida sa oma partneri või lähedase
juures kõige rohkem armastad?
a.
b.
c.
d.
e.

Tema häält
Tema käsi
Tema ambitsioonikust
Tema südant
Tema aega

11. küsimus

Sinu parim sõber kolib uude kohta,
kuidas sa teda aitad?
a. Aitad tal pakkida ja kolida.
b. Helistad talle, et lobiseda ja moraalset tuge
pakkuda.
c. Ostad talle soolaleivakingituseks midagi kena,
mida ta tõesti tahab.
d. Korraldad nii, et saad esimesel õhtul uues
kodus talle seltsiks olla.
e. Veedad temaga kolimiseelse õhtu. Vaatate filmi
ja meenutate toredaid mälestusi sellest kohast.
12. küsimus

Mida sa ootad armastatud inimese poolt
väsitava päeva lõpus?
a. Et ta kuulaks, mida sa räägid oma päevast,
ja väljendaks oma poolehoidu.
b. Massaaži.
c. Valmis tehtud õhtusööki.
d. Lilli.
e. Koju tellitud toitu ja sinu lemmikfilmi, et saaksite
seda koos vaadata.
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