
ISENG-ISENG BOLEH JUGA... 

INGAT!!! JANGAN MENGINTIP JAWABANNYA TERLEBIH DAHULU 

SEBELUM ANDA MENJAWAB PERTANYAANYA. 

Selamat mencoba 

Dijamin tidak ngerjain. Anda akan menemukan diri Anda sendiri: 

Dalai Lama berkata, "Bacalah dan lihat apakah ini sesuai untukmu." 

Sangat menarik. Hanya empat pertanyaan dan jawabannya akan mengejutkan! 

Jangan curang dengan mengintip terlebih dahulu jawabannya. Otak kita itu seperti 

parasut. Bekerja dengan baik jika dalam keadaan terbuka. 

Sangat menyenangkan untuk dilakukan, tapi Anda harus mengikuti instruksinya 

secara perlahan-lahan. Ucapkan keinginan Anda sebelum memulai tes! 

Perhatian !!! Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan pilihan hati Anda  sendiri. 

Hanya terdapat 4 pertanyaan dan jika Anda mengintip semua sebelum Anda 

menyelesaikannya, Anda tidak akan mendapat jawaban yang jujur mengenai diri 

Anda. 

Arahkan ke bawah secara perlahan, jawablah semua tes secara  berurutan dan jujur. 

Jangan mengintip pertanyaan nomor berikutnya jika belum menjawab jawaban yang 

di atasnya. Gunakan pensil dan kertas untuk menulis jawaban Anda! Anda akan 

memerlukannya pada saat ingin mengetahui jawaban yang jujur tentang Anda. 

Semua jawaban akan menceritakan banyak hal tentang Anda sendiri. 

Jangan takut, ini hanya tes personality Dalai Lama ... :)) 

 

 



PERSONALITY TEST: 

Ingat tulis jawabannya dengan pensil dan kertas yang sudah Anda sediakan. 

Pertanyaan #1 

Urutkan lima hewan di bawah ini yang menurut Anda bisa mewakili diri Anda 

(semua harus dipilih namun diurut berdasarkan prioritas pilihan). 

1) Sapi/Cow 

2) Macan/Tiger 

3) Kambing/Sheep 

4) Kuda/Horse 

5) Babi/Pig 

Pertanyaan #2 

Tuliskan kalimat yang menjelaskan tentang hal dibawah ini menurut Anda 

(Contoh Hujan -- Kalimat yang ada dibenak saya adalah: Menyegarkan dan penuh 

berkah) 

1) Anjing/Dog 

2) Kucing/Cat 

3) Tikus/Rat 

4) Kopi/Coffe 

5) Laut/Sea 

Pertanyaan #3 

Pikirkan seseorang yang juga mengenal Anda dan memiliki arti penting buat Anda. 

Dimana Anda bisa menghubungkannya dengan warna di bawah ini. 

Jika mendengar warna di bawah ini, siapa orang yang langsung teringat bagi Anda. 

(Jangan mengulang jawabannya, jawaban pertama Anda adalah yang digunakan). 



Masing-masing warna dijawab hanya dengan menyebut satu nama orang atau teman 

dekat yang memiliki arti. 

1) Kuning/Yellow 

2) Orange 

3) Merah/Red 

4) Putih/White 

5) Hijau/Green 

Pertanyaan#4 

Selanjutnya Tuliskan Angka favorit Anda dan hari favorit Anda. 

Ucapkan keinginan yang benar-benar Anda inginkan! Lihat jawaban dari pertanyaan 

Anda di bawah ini. 

(Sebelumnya ucapkan sekali lagi keinginan Anda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAWABAN 

Pertanyaan # 1: 

Hal ini akan menjawab prioritas hidup Anda, mana yang diutamakan: 

1) Sapi/Cow berarti Karir 

2) Macan/tiger berarti Harga Diri 

3) Kambing/Sheep berarti Cinta 

4) Kuda/Horse berarti Keluarga 

5) Babi/Pig berarti Uang/Kekayaan 

Pertanyaan #2: 

1) Deskripsi Anda tentang Anjing/Dog merupakan gambaran DIRI Anda 

SENDIRI 

2) Deskripsi Anda tentang Kucing/Cat merupakan gambaran Sifat Pasangan 

Anda. 

3) Deskripsi Anda tentang Tikus/Rat merupakan gambaran Sifat Musuh Anda  

4) Deskripsi Anda tentang Kopi/Coffe merupakan jawaban Anda jika ditanya 

Makna > Seks.. 

5) Deskripsi Anda tentang Laut/Sea merupakan gambaran kehidupan diri Anda 

sendiri 

Pertanyaan #3: 

1) Kuning/Yellow adalah seseorang yang tidak akan pernah Anda lupakan. 

2) Orange adalah seseorang yang Anda anggap sebagai sahabat sejati Anda. 

3) Merah/Red adalah seseorang yang sangat Anda cintai! 

4) Putih/White adalah Seseorang yang hatinya merupakan kembaran hati Anda 

Your Twin Soul 

5) Hijau/Green adalah seseorang yang akan kamu ingat untuk selama-lamanya 

Pertanyaan #4: 



Kamu harus mengirmkan Pesan ini sebanyak angka favorit Anda dan keinginanmu 

akan tercapai pada hari favorit anda. 

Ini yang Dalai lama telah  katakan tentang Abad Milennium. 

Sisihkan sedikit waktu Anda untuk membaca dan menghayatinya. 

Jangan buang message ini. Mantra akan keluar dari tangan Anda dalam 96 jam 

kemudian. 

Anda akan mendapati sesuatu kejutan yang  sangat menyenangkan. 

Ini jujur. Bahkan jika Anda bukan seorangparanormal. 

Tolong lakukan. Ini sangat menarik 

TERUSKAN E-MAIL INI PALING SEDIKIT KE 5 ORANG DAN HIDUPMU 

AKAN BERUBAH BAIK 

0-4 orang -- Kehidupanmu akan sedikit membaik 

5-9 orang -- Kehidupanmu akan membaik sesuai keinginanmu 

9-14 orang -- Kehidupanmu akan menemukan paling sedikit kejutan menyenangkan 

dalam 3 minggu kedepan 

Lebih dari 15 orang -- Kehidupanmu akan membaik secara drastis. 

 

 


