
NAAM:                                         DATUM:

+3 = klopt helemaal 0 =  -3 = klopt helemaal niet Acupunctuur Tichelaar
+2 = klopt behoorlijk weet het  -2 = klopt niet Langeslag 37a
+1 = klopt een beetje niet  -1 = klopt niet echt 8055PN  Laag Zuthem

1 ik ben eerlijk en niet altijd even taktvol T. 06-22210638
2 ik ben competetief ingesteld en ambitieus info@acupunctuurtichelaar.nl
3 ik geniet van zintuiglijke ervaringen www.acupunctuurtichelaar.nl
4 ik laat andermans belangen voor de mijne gaan
5 ik heb een overzichtelijke en ordelijke manier van leven
6 ik ben voorzichtig en gevoelig
7 ik voel me sterk en onkwetsbaar
8 ik voel aan wat anderen denken en voelen
9 ik ben graag in gezelschap van familie en vrienden

10 ik houd van gezellige, vrijblijvende kontakten 
11 ik ben graag regelmatig op mezelf
12 ik beschouw anderen met tegenzin als mijn gelijken
13 ik houd van fysiek kontakt en emotionele intimiteit
14 ik geef om anderen en ben behulpzaam
15  ik behoud onder alle omstandigheden de controle
16 ik ben nieuwsgierig
17 ikben trots op wat ik kan en heb bereikt
18 ik voel me prettig in een stimulerende omgeving
19 ik houd ervan om nodig te zijn
20 ik hecht aan mijn morele principes 
21 ik houd mijn gevoelens, gedachten en meningen voor mijzelf 
22 ik voel me prettig onder druk 
23 ik praat makkelijk over mijn diepere gevoelens
24 ik ben graag de spil van mijn sociale netwerk
25 ik voel me veilig en zeker als de dingen volgens de juiste procedure lopen 

26 ik blijf in groter gezelschap het liefst anoniem
27 ik ben graag de eerste, de beste en uniek 
28 ik leef in het hier en nu en bekommer me niet zo om toekomst en verleden
29 ik pas me makkelijk aan
30 ik blijf in groter gezelschap het liefst anoniem
31 ik word beschouwd als enigszins eigenaardig en excentriek 
32 ik ben zelfverzekerd, ongeacht wat anderen denken. 
33 ik zie de humor van de dingen in
34 ik vermijd ruzies
35 ik ben een "pietje precies"
36 ik verdiep me graag in ingewikkelde zaken en geef niet snel op
37 ik beslis snel 
38 ik geniet intens als ik krijg wat ik wil 
39 ik stimuleer mensen harmonieus samen te werken 
40 mij valt in het algemeen niet veel te verwijten
41 ik ben tevreden met een paar goede vrienden en een rustig sociaal leven 
42 ik houd van situaties, waarbij snel handelen gewenst is
43 ik stel me in kontakt met anderen kwetsbaar op
44 ik ben benaderbaar voor iedereen in mijn directe omgeving
45  ik ben op mezelf en niet erg intensief bij anderen betrokken
46 ik zoek de dingen graag zelf uit 
47 ik heb gelijk ook als anderen dat niet vinden 
48 ik ben invoelend
49 ik raak vaak betrokken bij andere mensen 
50 ik werk gestructureerd naar een vastomlijnd doel



51 ik pas op wat ik andere mensen vertel 
52 ik werk gestructureerd naar een vastomlijnd doel
53 ik ben snel geëmotioneerd 
54 ik ben makkelijk in de omgang
55 ik word meer gewaardeerd om wat ik doe dan om wie ik ben
56 ik verdedig de waarheid zoals ik die zie en sta op mijn gelijk
57  ik spreek me uit, ook als dat soms pijnlijk voor anderen
58 ik reageer makkelijk op dingen die in mijn omgeving plaatsvinden
59 ik ben diplomatiek en taktvol 
60 objectieve criteria gaan boven persoonlijke beleving
61 ik ben geduldig en vasthoudend, ook bij tegenslagen 
62 ik hou ervan erkend en bewonderd te worden 
63 ik verplaats me makkelijk in de situatie van een ander
64 ik vertrouw op de kwaliteiten van anderen
65 ik accepteer de autoriteit van iemand die beter is dan ik 
66 ik ben objectief en wat afstandelijk
67 ik vind het prettig om leiding te geven
68 ik ben gevoelig voor emoties van anderen
69 ik accepteer wat anderen van mij denken
70 ik ga systematisch en methodisch te werk
71 ik heb genoeg aan mezelf
72 ik ga af op mijn eigen gevoel over wat goed of slecht is
73 ik blijf hoopvol en optimistisch, wat anderen ook zeggen
74 ik heb graag gezelschap om me heen 
75 ik houd ervan problemen op te lossen 

76 ik verkies privacy boven intimiteit 
77 als het snel en goed moet, neem ik de leiding 
78 ik ben een open boek 
79 ik heb begrip voor de situatie waarin anderen verkeren 
80 ik heb genoeg aan een paar hechte vriendschappen
81 ik ben kritisch en sceptisch en bekijk dingen van een afstand 
82 ik hak knopen door, zonder me altijd grondig in de situatie te verdiepen
83 ik leef me erg in in andermans verdriet of geluk 
84 ik los conflicten op en breng mensen tot elkaar
85 ik vind deugd en moraal belangrijker dan plezier en voldoening
86 als ik iets belangrijk vind, doet het er niet toe wat een ander ervan vindt
87 ik ben niet bang om een tegendraadse mening te hebben
88 als ik ergens enthousiast over ben, laat ik me volledig gaan
89 ik vind het niet erg om anderen nodig te hebben  
90 ik ben matig in alles
91 ik doe graag dingen waar ik anderen niet bij nodig heb 
92 ik leg me niet zo maar neer bij wat anderen van mij denken
93 ik ben graag het stralende middelpunt 
94 ik creëer een sfeer waarin mensen zich goed voelen
95 ik heb een goede, uitgelezen smaak 
96 ik ben in staat over mezelf en het leven na te denken 
97 ik heb zelfvertrouwen en gedraag me assertief
98 ik ben levendig en enthousiast
99 ik heb vaak een ondersteunende rol

100 ik kan goed omgaan met onbekende mensen

Gebaseerd op "Between Heaven and Earth" van Beinfeld & Kornguld                                          Herman Tichelaar


