FIT selectielijst versie 2.0
Kies of streep aub door wat niet van toepassing is op uw wildste dromen en diepste
verlangens.










Man
Jong
Wit
Veilig
Denken
Krom
Leiden
Sparen
Massaal











Vrouw
Oud
Zwart
Risico
Doen
Recht
Volgen
Uitgeven
Individueel

Vervolg: streep aub de optie door die u niet bevalt of niet bij u past:
Op een feestje met volslagen onbekenden kies ik voor glitter / schutkleuren.
Ik probeer een nieuwe hobby uit, maar krijg na weken oefenen de techniek niet onder de knie.
Ik geef het op en zoek iets anders dat wel bij me past / ik ga door tot ik het kan.
De menukaart ziet er leuk uit, maar het restaurant is leeg.
Ha, ik ben de eerste! /Er is niemand, dus het zal het wel niet goed zijn.
Ik wil: scheuren over een goedverlichte snelweg / sluipen over een donker bospaadje.
Vandaag wil ik het huis schoonmaken. Maar het is een stralende dag…  Ik doe eerst mijn klusjes en
geniet dan van de zon / ik ga eerst genieten, misschien is de zon straks weg.
Gezond oud worden in volstrekte anonimiteit / sterven op mijn dertigste na een wild leven in de
schijnwerpers.
Op mijn favoriete wandelpad staat ineens een bord privé-terrein, verboden toegang. Er is niemand
te zien. Ik neem het pad zoals altijd / ik gehoorzaam voortaan het verbodsbord.
Als ik helemaal overnieuw mocht beginnen zou ik precies hetzelfde doen / mijn leven radicaal anders
vormgeven.
En als laatste:
Ik ga op vakantie naar een mysterieus eiland en in mijn rugzak neem ik mee (maximaal 4):
  

  





teddybeer
geweer met 10 kogels
fijne herinneringen aan thuis
braadpan
survivalgids
Zwitsers zakmes
pleisters

  







Einde vragenlijst, bedankt voor uw medewerking.
Wij zullen uw gegevens in alle vertrouwelijkheid* behandelen.

*Hierbij geef ik toestemming dat mijn gegevens worden
gebruikt voor marketingtechnische doel

condooms
een vriend/vriendin
strijdlust
dagboek
heilig schrift
hippe zonnebril
sexy ondergoed

