
Тест, який розповість про ваше майбутнє 

 

 
 

 

Йти та навіть думати про майбутнє завжди трохи лячно, адже ніколи не знаєш що тебе очікує за зачиненими дверима. В 

голові крутиться маса питань і всі вони не можуть не тривожити. Чи варто йти далі? А можливо варто озирнутися і пошукати 

інший шлях? Правильної відповіді немає, адже все залежить лише від тебе. 

Але ми підготували невеличкий тест, який допоможе вам дізнатися, що на вас чекає у найближчому майбутньому. Просто 

оберіть двері, які найбільше вам до душі. 

Білі двері ховають за собою кардинальні зміни у житті. Ні, це не означає, що ти раптово закохаєшся, або отримаєш 

мільйони у спадок. Це означає, що Всесвіт дасть тобі змогу подивитися на життя під іншим кутом. Зміняться твої звички та 

свідомість. Ти будеш сприймати світ по-іншому. 

Не варто лякатися. Якщо ти зможеш прийняти нові правила Всесвіту, твоє життя засяє яскравими барвами і подарує ще більше 

щастя, ніж ти маєш зараз. Не бійся змінюватися разом зі світом. 



Чорні двері. Чорний колір взагалі рідко говорить про щось хороше. У найближчому майбутньому тобі доведеться долати 

перепони. Життя вручить тобі не найприємніший подарунок, але варто дивитись на те лише як на випробування перед великою 

перемогою. Знай, за чорною смугою завжди йде біла і якщо тобі вдасться пройти цю перевірку, життя подарує тобі щастя. 

Рожеві двері ведуть тебе до здійснення мрій! Якщо ти вибрав саме їх — будь упевнений, всі твої бажання обов’язково збудуться 

і трапиться це вже зовсім скоро. Не важливо, стосується воно кохання чи фінансових питань, ти отримаєш саме те, до чого 

завжди прагнув. Але треба пам’ятати, що нічого не дається так просто. Так, ти наполегливо працював, але зараз — час зробити 

останній ривок! 

Сині двері ведуть до неймовірних пригод, цікавих ідей та подорожей. Якщо ти вже давно мрієш кудись поїхати і побачити 

щось нове — час настав! Можна сміливо пакувати валізи або рюкзак і бронювати квитки на літак до міста мрії. Або можна 

просто піти у гори, все залежить лише від твого бажання. 

 

Які двері обрав ти? 


