Magvető
Az általad adott szám az önbizalmad fokával függ össze. Ebben a
történetben a tudós a magabiztosság, a büszkeség érzését jelképezi.
Másrészt a sivatag mostoha tája kemény kihívást vagy próbát jelent, így a
kétség és a bizonytalanság érzését kelti fel. Akik nagyobb számokkal
válaszoltak, könnyebben azonosulnak a tudóssal, és nagyobb önbizalommal
rendelkeznek. Az alacsonyabb számokat választók túl nagy falatnak látták a
feladatot, és ennek megfelelően kevésbé bíznak magukban.
99-100: Finomkodás volna azt mondani, hogy magabiztos vagy; talán jobb szó a
„beképzelt”. Persze fontos hinni magadban, de te ráadásul figyelmen kívül hagyod a
többi kihívást, ahol nincs esélyed. Ne feledd, hogy az erő egyik legigazibb jele a
gyengeségek beismerése.
81-98: Sugárzik belőled a magadba és a képességeidbe vetett hit, de mégsem tűnsz
arrogánsnak. A többiek rendszerint nyugodt önbizalomnak veszik, és ez kézenfekvő
vezetővé tesz bármilyen közegben.
61-80: Talán a legpontosabban azt mondhatjuk, hogy óvatos optimista vagy, a legjobbat
reméled, de fel vagy készülve a legrosszabbra is. Ezzel a realisztikus hozzáállással szilárd
talajon tudhatod magad akkor is, amikor más rózsaszínben látja a dolgokat.
41-60: Az önbizalmad átlagos mértékű – nem vagy sem túl bevállalós, sem túl bizonytalan.
Lehet, hogy még mindig próbálsz rájönni, miben vagy a legjobb, vagy csak egészséges
tisztelet van benned az előtted magasodó nehézségekkel szemben. Higgy magadban:
segíts magadon, és az Isten is megsegít!
21-40: Bár nem érzed magad mindenre képtelennek gyakran túlbecsülöd a kihívásokat,
amikkel szembe kell nézned. Ráfoghatod, hogy csak megadod magad a szilárd ténynek,
de a borúlátásod hat a téged körülvevőkre is. Csak úgy adhatsz több önbizalmat
másoknak, ha először magadban teremted meg.
1-20: Szerénynek lenni egy dolog, de neked fel kéne ismerned saját magadban az
értékeset. Nincs abban rossz, ha elhiszed, hogy elérhetsz nagy dolgokat, és némi kemény
munkával el is éred. Az egyetlen, ami visszatarthat, te magad vagy.
0: Ami az önbizalom teljes hiányának tűnhet benned, nem más, mint a tökéletességre
törekvő gőg jele. Nem tudod elviselni, ha kiderül, hogy tévedtél, vagy egyszerűen csak
hibáztál, úgyhogy inkább úgy teszel, mintha neked minden túl nehéz lenne. Ha nem
tanulsz meg szembenézni a szorongással, elhiteted a világgal, hogy semmire nem vagy jó,
pedig te tudod, hogy meg sem próbáltál az lenni.
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