
Meilės sau testas 
REZULTATAI 

➜ DAUGIAUSIA „A” ATSAKYMŲ: 
Bundanti meilė sau 
Šio testo klausimai jau yra pirmas žingsnis į meilę sau. Tavo savivertė yra 
mačiusi ir geresnių dienų, bet esi teisingame kelyje ieškodama (-as) savo 
tikrųjų vertybių ir bandydama (-as) labiau suprasti, kas esi ir kokie yra tavo 
įsitikinimai.   

Vienas iš iššūkių yra pakeisti neigiamą komunikaciją su savimi. Galbūt 
galėtum kas dieną pasakyti sau po komplimentą? Gera žinia ta, kad tavo 
meilė sau jau bunda, tu esi teisingame kelyje ir viskas su tavimi bus gerai.  

Patarimai: 
1. Būk tarp žmonių, kurie vertina tave.  
2. Kiekvieną dieną paklausk savęs, kaip tu jautiesi.  
3. Kiekvieną dieną užrašyk dalykus, kurie tau yra svarbūs.  
4. Būk sau geresnė (-is), švelnesnė (-is) ir atviresnė (-is).  

➜ DAUGIAUSIA „B” ATSAKYMŲ: 
Meilė sau padeda tau nusistatyti ribas 
Sveikiname, jau greitai ateis ta diena, kai pilnai priimsi save ir visas savo 
savybes. Kartais vis dar savimi suabejoji, bet tai yra žmogiška. Šios abejonės 
padeda tau pasidaryti išvadas. Kai krenta tavo savivertė, prisimink savo 
prioritetus. Tai padės tau nusistatyti tvirtesnes ribas ir tu skirsi mažiau laiko, 
pinigų ir energijos dalykams, kurie nesusiję su tavo įsitikinimais ir vertybėmis.   

Patarimai: 
1. Prieš nusistatant ribas, žinok savo poreikius.  
2. Pirmiausia pradėk nuo mažų ribų nusistatymo.  
3. Paklausk savęs, kurioje gyvenimo srityje ar situacijose šiuo metu reiktų 
nusistatyti ribas, kur tyko didžiausi iššūkiai.  
4. Surask žmogų, kuris galėtų būti tavo ribų nusistatymo pavyzdžiu. Mokykis 
iš jo.  

➜ DAUGIAUSIA „C” ATSAKYMŲ: 
Meilės sau aktyvistė (-as) 



Dažniausiai jautiesi gerai ir ramiai būdama (-as) savimi. Kartais savimi 
suabejoji (o kas to nedaro?), bet greitai suimi save į rankas ir neleidi 
negatyvioms mintims apie save imti viršų. Žinai savo netobulumus ir 
trūkumus, ir vertini juos tik kaip kliūtis, kurias turi greitai įveikti. Tu vis dar keli 
klausimus apie savo vertybes ir įsitikinimus, bet tu taip pat tiki, kad turi 
potencialą įnešti daug teigiamų mažų ir didelių pokyčių savo ir aplinkinių 
gyvenime.  

Patarimai: 
1. Kiekvieną dieną padaryk kažką dėl kito, kas atitiktų tavo vertybes.  
2. Rask būdų kaip padėti bėdoje atsidūrusiai šeimai ar draugui (virtualiai ir 
realybėje).  
3. Paklausk savęs, kokią įtaką norėtum padaryti pasauliui ir ką įsimintino 
palikti po savęs.  
4. Leisk sau svajoti drąsiai apie didingus dalykus, kad ir kaip beprotiškai jie 
skambėtų.


