Rolle:

Du kan lide regler
Du er mistænksom
Du er et rodehoved
Din yndlingsfarve er gul
Din yndlingsårstid er forår
Du var interesseret i musik
Du kan huske, at du var glad for mad

Du er mod din fornuft
interesseret i denne
Dig

Denne og dig er uvenner

Du var en gang ven med
denne

Rolle:

Du synes, alle mennesker er unikke individer
Du ser tingene meget sort og hvidt
Du er ubeslutsom
Din yndlingsfarve er rød
Din yndlingsårstid er sommer
Du kunne spille på guitar
Du kan huske, at du var interesseret i musik

Du kan lide denne.
Du ved, at dennes
yndlingsfarve er gul

Du vil udøve hævn på
denne
Dig

Du ved denne holder på
en dyb hemmelighed.
Men du kan lide denne
og stoler og lytter til
denne

Rolle:

Du synes, ændringer skal ske gradvist og velovervejet
Du er stædig
Du ser lyst på jeres situation
Du er nysgerrig
Din yndlingsfarve er blå
Din yndlingsårstid er efterår
Du kan huske at du var fattig

Du er misundelig på
denne
Dig

Du kan lide denne, og
stoler på og lytter til
denne

Du er bange for denne

Du har engang hadet
denne, men nu kan du
lide denne, selvom du
ved du ikke burde

Rolle:

Du synes, beslutninger skal træffes på demokratiskvis
Du kan lide at tegne
Du er bange for, hvad der skal ske med jer
Din yndlingsfarve er grøn
Din yndlingsårstid er vinter
Du kan huske at dit arbejde var vigtigt
Du kunne lide at hygge med vennerne

Du vil gerne have
tilgivelse fra denne
Dig

Du ved denne ikke kan
lide dig

Du stoler på denne

Rolle:

Du synes, beslutninger skal træffes i fællesskab
Du ser dig selv som en leder type
Du har behov for menneskeligt nærvær
Du ser lyst på tingene
Din yndlingsfarve er lilla
Din yndlingsårstid er efterår
Du kan huske, at du spillede tennis
Du kan huske, at du læste meget
Du er uvenner med
denne

Du og denne er gode
venner
Dig

Du er ven med denne

Du ser op til denne

Rolle:

Du er ret påvirkelig og du lytter meget til, hvad andre mennesker siger
Du har skyldfølelse over jeres situation
Du kan ikke lide krops kontakt
Du er ubeslutsom
Din yndlingsfarve er orange
Din yndlingsårstid er forår
Du spillede skak, og kunne lide brætspil
Du kan huske, du boede på 3. sal
Du ser ned på denne

Du og denne er gode
venner

Du og denne er gode
venner
Dig

Du ser ned på denne

Rolle:

Du ser dig selv som en ledertype
Du synes, at tingene bliver gjort bedst og mest effektivt, hvis der er EN der bestemmer
Du vil gerne have, at alle kan lide dig
Din yndlingsfarve er brun
Din yndlingsårstid er sommer
Du kan huske at du savnede din familie
Du plejede at spille lidt golf
Du vil gerne være ven
med denne

Denne og dig er venner

Der er noget uforløst
mellem dig og denne

Du kan ikke lide denne

Dig

Denne er din ven

Rolle:

Du har det bedst med at følge andres anvisninger
Du synes, at tingene bliver gjort bedst og mest effektivt, hvis der er EN der bestemmer
Du er et ordensmenneske
Du frygter fremtiden
Din yndlingsfarve er sort
Din yndlingsårstid er vinter
Du kan huske at du var på slankekur
Du kan huske, at du havde en hund
Du ved denne aldrig
lyver

Du ved denne ikke kan
lide dig, og du er ofte
uenig med denne
Dig

Du gider ikke hører på
denne

Du kan godt lide denne

Rolle:

Du synes, systemet bør ændres gennem oprør og revolution, reformer, ændre aldrig rigtigt noget
Du har det med at lyve
Du er snaksalig
Din yndlingsfarve er grå
Din yndlingsårstid er vinter
Du kan huske, at du var et enebarn
Du kan huske, at dit yndlings dyr var hunde
Denne er din ven

Du kan lide denne, og
stoler på og lytter til
denne

Du har engang kunne
lide denne
Dig

Du stoler på denne

Rolle:

Du synes, alle mennesker er lige og ens, eller i hvert fald burde være det.
Du tager dig af de svage og dine medmennesker
Du har svært ved at sidde stille længe af gangen
Din yndlingsfarve er lyseblå
Din yndlingsårstid er efterår
Du kan huske, at du var stresset
Du kan huske, at du tit bowlede med dine venner
Du synes denne er
interessant

Du ser op til denne, men
synes der er noget
mistænksomt ved denne

Du ved denne lyver
meget

Du beundre denne

Dig

Du lytter til denne

Du ser ned på denne

Du er uenig med denne

Rolle:

Du mener, at alle regler er til for at blive brudt
Du kan ikke lide at følge ordre
Du er trofast
Du kan ikke sidde stille
Din yndlingsfarve er lysegrøn
Din yndlingsårstid er forår
Du kan huske, at din bedste ven hed Peter
Du interesserede dig for musik
Du synes om denne og
lytter og stoler på denne

Denne er din ven

Du vil gerne være ven
med denne

Du er dybt uenig med
denne

Denne gør dig glad

Dig

Denne har såret dig

Du kan ikke lide denne

Du ser meget op til
denne

Rolle:

Du synes, alle ændringer skal overvejes nøje og rationelt
Du kan ikke lide rod
Du har mistet noget
Din yndlingsfarve er mørkerød
Din yndlingsårstid er sommer
Du kan huske, at du voksede op på landet
Du kan huske, at du spillede håndbold
Du synes denne er
irriterende

Du ville ønske du var
ligesom denne
Dig

Du ved du har såret
denne

Rolle:

Du vil gerne skille dig ud
Du er nysgerrig
Du er imod jeres situation
Din yndlingsfarve er mørkegrøn
Din yndlingsårstid er sommer
Du kan huske, at du arbejde med dyr
Du kan huske, at din eks kæreste var blond
Du er ofte enig med
denne

Du ved denne aldrig
lyver

Denne har såret dig, og
du gider ikke snakke
med denne
Dig

Rolle:

Du kan ikke lide at følge ordre eller regler
Du er lidt genert
Du er vild med farver
Du kan ikke lide det usikre
Din yndlingsårstid er vinter
Du kunne lide at hygge med vennerne
Du kan huske at du havde en blå bil, du var meget glad for
Du ser op til denne

Der er noget uforløst
mellem denne og dig

Denne gør dig vred

Dig og denne havde
mange gode minder
sammen
Dig

Rolle:

Du kan lide fællesskab
Du stammer når du bliver nervøs
Du har en hemmelighed
Din yndlingsfarve er pink
Din yndlingsårstid er efterår
Du kan huske, at du lige havde mistet dit arbejde
Du kunne lide at hygge med vennerne
Du er uenig med denne

Du kan ikke lide denne

Dig og denne har mange
gode minder sammen
Dig

Rolle:

Du har det bedst når der er klare regler at følge
Du er lidt hjælpeløs
Du er sandfærdig
Du er nysgerrig
Din yndlingsfarve er mørkeblå
Din yndlingsårstid er forår
Du gik op i fodbold
Du kan huske at du tit var ensom
Du synes om denne

Du har dårlige minder
om denne

Du vil gerne være ven
med denne
Dig

