Žalia

Raudona

Geltona

Mėlyna

Žalia

Žalia

Patinka iššūkiai

Patinka iššūkiai

Patinka diskutuoti

Patinka diskutuoti

Patinka veikti

Patinka veikti

Atlieku daug darbo

Atlieku daug darbo

Man padrąsinimas patinka

Man padrąsinimas patinka

Galėčiau būti (esu) geras lyderis

Galėčiau būti (esu) geras lyderis

Svarbu užsibrėžti tikslą

Svarbu užsibrėžti tikslą

Pasitikiu savimi

Pasitikiu savimi

Turiu savo nuomonę

Turiu savo nuomonę

Nepatinka plepėti

Nepatinka plepėti

Nepatinka dirbti su lėtais žmonėmis

Nepatinka dirbti su lėtais žmonėmis

Darbas turi būti produktyvus

Darbas turi būti produktyvus

Nepatinka kai man nurodo ką daryti

Nepatinka kai man nurodo ką daryti

Jeigu imiesi užduoties, padaryk tobulai

Jeigu imiesi užduoties, padaryk tobulai

Aš geriausiai išmanau savo darbą

Aš geriausiai išmanau savo darbą

Mėgstu priimti sprendimus pats(-i)

Mėgstu priimti sprendimus pats(-i)

Mėgstu bendrauti su žmonėmis

Mėgstu bendrauti su žmonėmis

Mokykloje man patinka bendrauti su žmonėmis

Mokykloje man patinka bendrauti su žmonėmis

Esu pakankamai energingas

Esu pakankamai energingas

Man patinka greitai spręsti užduotis

Man patinka greitai spręsti užduotis

Aš visada turiu kuo užsiimti

Aš visada turiu kuo užsiimti

Jeigu kažko noriu, geriau man netrukdyti

Jeigu kažko noriu, geriau man netrukdyti

Aš niekada nepasiduodu

Aš niekada nepasiduodu

Galiu daryti daug darbų vienu metu

Galiu daryti daug darbų vienu metu

Pokyčiai manęs negąsdina, aš rasiu sprendimą

Pokyčiai manęs negąsdina, aš rasiu sprendimą

Aš pats žinau kas man geriausia

Aš pats žinau kas man geriausia

Aš nesiginčiju, tiesiog žinau kur tiesa

Aš nesiginčiju, tiesiog žinau kur tiesa

Man patinka įdomios diskusijos

Man patinka įdomios diskusijos

Esu optimistas(-ė)

Esu optimistas(-ė)

Patinka aktyvumas

Patinka aktyvumas

Raudona

Raudona

Aš esu draugiškas(-a)

Aš esu draugiškas(-a)

Aš esu linksmas žmogus

Aš esu linksmas žmogus

Aš mėgstu bendrauti

Aš mėgstu bendrauti

Man patinka šnekėti su draugais

Man patinka šnekėti su draugais

Turiu daug visokiausių įdėjų

Turiu daug visokiausių įdėjų

Man patinka viešai pasirodyti

Man patinka viešai pasirodyti

Man patinka pademonstruoti ką sugebu

Man patinka pademonstruoti ką sugebu

Turiu daug įvairių veiklų

Turiu daug įvairių veiklų

Man patinka prajuokint žmones

Man patinka prajuokint žmones

Man patinka aktyvumas

Man patinka aktyvumas

Patinka padaryti kažką, kad kitas būtų laimingas

Patinka padaryti kažką, kad kitas būtų laimingas

Patinka svajoti

Patinka svajoti

Man kartais sunku susikaupti

Man kartais sunku susikaupti

Įdomiau pradėti naujus projektus nei tęsti senus

Įdomiau pradėti naujus projektus nei tęsti senus

Visada stengiuos gražiai atrodyti

Visada stengiuos gražiai atrodyti

Rūpinuosi savo išvaizda

Rūpinuosi savo išvaizda

Aš patinku žmonėms

Aš patinku žmonėms

Lengvai atsipalaiduoju

Lengvai atsipalaiduoju

Nepatinka kai mane ignoruoja

Nepatinka kai mane ignoruoja

Nepatinka kai apie mane juokauja

Nepatinka kai apie mane juokauja

Renkuosi kompaniją vietoje pabuvimo su savim

Nepatinka pasikartojančios užduotys

Nepatinka pasikartojančios užduotys

Renkuosi veikla, kur mažiau taisyklių

Man patinka gerai praleisti laiką

Man patinka gerai praleisti laiką

Mokykloje man svarbiau turėti daug draugų nei

Mokykloje man svarbiau turėti daug draugų nei

gerus pažymius

gerus pažymius

Galėčiau parduoti sniegą brangiai

Galėčiau parduoti sniegą brangiai

Man patinka pokyčiai

Man patinka pokyčiai

Gyvenimas per trumpas, kad liūdėtume

Gyvenimas per trumpas, kad liūdėtume

Į mokyklą einu pabūti su draugais

Į mokyklą einu pabūti su draugais

Pamokose kartais improvizuoju

Pamokose kartais improvizuoju

Mėlyna

Mėlyna

Aš esu ramus žmogus

Aš esu ramus žmogus

Esu patikimas(-a)

Esu patikimas(-a)

Man patinka praktiški dalykai

Man patinka praktiški dalykai

Aš suprantu humorą

Aš suprantu humorą

Man svarbus pastovumas

Man svarbus pastovumas

Esu pakankamai ištvermingas(-a)

Esu pakankamai ištvermingas

Man patinka padėti kitam

Man patinka padėti kitam

Kai reikia padėti, aš pirmas(-a)

Kai reikia padėti, aš pirmas(-a)

Dažniausiai draugiškai nusiteikęs(-usi)

Dažniausiai draugiškai nusiteikęs(-usi)

Aš moku išklausyti kitus

Aš moku išklausyti kitus

Man nepatinka staigūs pokyčiai

Man nepatinka staigūs pokyčiai

Geriau tris kartus pamatuok, ketvirtą kirpk

Geriau tris kartus pamatuok, ketvirtą kirpk

Man patinka ramybė

Man patinka ramybė

Man svarbus stabilumas

Man svarbus stabilumas

Vertinu darbų užbaigtumą

Vertinu darbų užbaigtumą

Komandoje dirbti geriau nei vienam

Komandoje dirbti geriau nei vienam

Man svarbu ką jaučia kitas

Man svarbu ką jaučia kitas

Geriau neskubant padaryti, apmąstant

Geriau neskubant padaryti, apmąstant

Manęs nežavi netikėtumai

Manęs nežavi netikėtumai

Iš pradžių pagalvoju, tik tada pradedu

Iš pradžių pagalvoju, tik tada pradedu

Man svarbu, kad kitam būtų gerai

Man svarbu, kad kitam būtų gerai

Viskam savo laikas

Viskam savo laikas

Smagu kai viskas pagal planą

Smagu kai viskas pagal planą

Mano paslaptys yra mano tvirtovė

Mano paslaptys yra mano tvirtovė

Smagu padaryti derą darbą kitam

Smagu padaryti derą darbą kitam

Aš buvau paklusnus vaikas

Aš buvau paklusnus vaikas

Man labiau patinka maudytis ramiame ežere nei

Man labiau patinka maudytis ramiame ežere nei

audringoje jūroje

audringoje jūroje

Patikrintas kelias geriau nei nepažįstamas takas

Patikrintas kelias geriau nei nepažįstamas takas

Darbe rodau pavyzdį kitiems, nenurodinėju

Darbe rodau pavyzdį kitiems, nenurodinėju

Kartu mes galime viską

Kartu mes galime viską

Aš rengiuosi kokybiškais, neiššaukiančiais rūbais

Aš rengiuosi kokybiškais, neiššaukiančiais rūbais

Man sakė, mano geras humoro jausmas

Man sakė, mano geras humoro jausmas

Lifte praleidžiu į priekį kitą, tik tada einu

Lifte praleidžiu į priekį kitą, tik tada einu

Geltona

Geltona

Šeimoje aš verčiu kalendoriaus lapus

Šeimoje aš verčiu kalendoriaus lapus

Man patinka naujovės

Man patinka naujovės

Turiu analitinį mąstymą

Turiu analitinį mąstymą

Jeigu darai, daryk gerai

Jeigu darai, daryk gerai

Turiu supratimą apie grožį

Turiu supratimą apie grožį

Svarbu, kad darbas būtų prasmingas

Svarbu, kad darbas būtų prasmingas

Nemėgstu gaišti laiko

Nemėgstu gaišti laiko

Esu ištikimas, lojalus žmogus

Esu ištikimas, lojalus žmogus

Esu visapusiškai išsilavinęs(-usi)

Esu visapusiškai išsilavinęs(-usi)

Patinka mokytis naujų dalykų

Patinka mokytis naujų dalykų

Man daug kas įdomu

Man daug kas įdomu

Sąžiningumas yra vertybė

Sąžiningumas yra vertybė

Apkalbos mane žeidžia

Apkalbos mane žeidžia

Manau, kas esu išrankus(-i)

Manau, kas esu išrankus(-i)

Man svarbus nuoseklumas

Man svarbus nuoseklumas

Stengiuos puikiai atlikti darbą

Stengiuos puikiai atlikti darbą

Atkreipiu dėmesį į detales

Atkreipiu dėmesį į detales

Man patinka kūrybiški iššūkiai

Man patinka kūrybiški iššūkiai

Kai darau, noriu suprasti kodėl

Kai darau, noriu suprasti kodėl

Dažnai noriu padaryti geriau nei tikimąsi

Dažnai noriu padaryti geriau nei tikimąsi

Pastebiu spąstus

Pastebiu spąstus

Kartais man sunku įtikti

Kartais man sunku įtikti

Darbą dirbu pasiaukojančiai

Darbą dirbu pasiaukojančiai

Nepatinka kai mane kritikuoja

Nepatinka kai mane kritikuoja

Stebiu faktus ir seku instrukcijos, kad nebūtų

Stebiu faktus ir seku instrukcijos, kad nebūtų

pažeistos taisyklės

pažeistos taisyklės

Visada darau namų darbus

Visada darau namų darbus

Gerai moku skaičiuoti

Gerai moku skaičiuoti

Pasitikrinu ar gerai padariau

Pasitikrinu ar gerai padariau

Man patinka, kai daiktai savo vietose

Man patinka, kai daiktai savo vietose

Iš pradžiu susitvarkau darbo stalą, tik tada puolu

Iš pradžiu susitvarkau darbo stalą, tik tada puolu

daryti skubių darbų

daryti skubių darbų

Kartais lengviau padaryti pačiam, nei komandoje

Kartais lengviau padaryti pačiam, nei komandoje

Plepėjimas – tuščias laiko švaistymas

Plepėjimas – tuščias laiko švaistymas

Patinka kryžiažodžiai ir puzzle

Patinka kryžiažodžiai ir puzzle

