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Ce vă motivează în viaţă? Care vă este culoarea preferată? S-ar putea să nu credeţi, dar între 
aceste două întrebări există o legătură inerentă. Folosind testul de personalitate din 
această carte, revoluţionar, distractiv şi de o remarcabilă acurateţe, veţi afa cum să vă 
puneţi de acord obiectivele din carieră, cum să vă îmbunătăţiţi aptitudinile de comunicare şi 
cum să daţi mai multă profunzime relaţiilor cu partenerii de cuplu, prietenii, membrii 
familiei şi colaboratorii – toate acestea bazându-vă numai pe alegerea culorilor preferate.
Deschideţi pur şi simplu cartea la pagina culorilor şi exprimaţi-vă preferinţele – de la culorile
primare ca roşu şi albastru până la nuanţe ca magenta şi indigo. Apoi citiţi secţiunile cărţii 
unde veţi găsi descrierea tipului dumneavoastră energetic. Fiecare culoare semnifcă 
anumite trăsături ale personalităţii. Răspunzând doar dacă vă place sau nu, veţi căpăta uşor 
o mai bună conştiinţă de sine, vă veţi îmbunătăţi capacitatea de luare a deciziilor şi de 
rezolvare a problemelor, veţi avea revelaţii despre viaţa amoroasă, relaţiile personale şi 
carieră... alături de multă distracţie.
Testul psihologic Dewey® poate f folosit ca instrument de lucru ajutător 
pentru:descoperirea adevăratei personalităţi – preferinţe şi aversiuni, aspecte care pot f 
îmbunătăţite, pasiuni şi aptitudini;
 înţelegerea tipului de relaţie cu partenerul, cu părinţii, fraţii şi surorile, copiii – dar şi cu şefi
şi colaboratorii;  alegerea vestimentaţiei, decorarea locuinţei şi folosirea culorilor care vă 
ocrotesc adevărata personalitate.
DEWEY SADKA este fondatorul uneia dintre cele mai mari agenţii de recrutare a forţei de 
muncă din SUA. După ce a folosit mult timp instrumente tradiţionale de lucru de tipul 
testului de personalitate Myers-Briggs, şi-a dorit un sistem care să nu fe limitat de limbajul 
din chestionarele tradiţionale, dar imprecise, şi care să reveleze cu adevărat talentele şi 
limitele fecăruia. Fascinat de multă vreme de culori şi ştiinţa de dincolo de ele, Dewey şi-a 
creat propriul sistem, care s-a dovedit a f un succes imediat pe lângă afacerea sa. Testul 
psihologic Dewey® a fost prezentat pe iVillage şi pe Discovery Channel, ca şi în Women’s 
Day, Modern Bride, Better Homes & Gardens şi zeci de alte publicaţii.
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