
 

ПРИЛОЖЕНИE 1.1
 

Въпроси за опознаване
 „Какво щеше да бъде, ако?  въпроси за опознаване
 • Ако можехте да участвате във филм по Ваш избор, какъв филм бихте избрали и кой
герой бихте искали да играете? 
• Ако можехте да срещнете която и да е историческа личност, кого бихте избрали и
защо? 
• Ако можехте да изберете само едно място, където да отидете на почивка до края на
живота си, къде би било то и защо? 
• Ако бяхте вкус на сладолед, кой бихте били и защо? 
• Ако можехте да придобиете определено умение незабавно, какво би било то? 
• Ако имахте токшоу, кои щяха да бъдат първите Ви трима гости?
 • Ако можехте незабавно да станете експерт по даден предмет, какъв би бил той? •
Ако можехте да живеете в което и да е десетилетие, кое бихте избрали?

„Кой е любимият ти...?“ 
въпроси за опознаване
• Кое е любимото Ви лично притежание и защо? 
• Кой беше любимият Ви час в училище? 
• Кое е любимото Ви животно?
 • Имате ли личен герой? 
• Коя е любимата Ви книга? 
• Коя е най-запомнящата се ваканция, която някога сте предприемали? 
• Кой е любимият Ви филм? 
• Кой беше любимият Ви учител, когато бяхте млад? Защо? 
• Кой е любимият Ви празник? 
• Коя е любимата Ви секция в книжарница или библиотека? 
• Кое е любимото Ви нещо, което сте купили тази година? 
• Кое е любимото Ви приложение на телефона? 
• Кое е любимото Ви ястие за готвене? 

Лични въпроси за опознаване 
• Кой сезон е най-подходящ за Вашата личност – пролет, лято, есен или зима – и
защо? 
• Какво би било заглавието на Вашата автобиография? 
• Ако трябваше да изберете добре позната аксиома или лозунг за живота си, какъв би
бил той? (Бонус точки, ако можете да адаптирате този въпрос към срещата, темата,
клиента или събитието, което посещавате.) 
• Каква порода куче бихте били?
• Ако бяхте цвят, кой бихте били и защо?
• Кой аспект от Вашата личност добавя най-голяма стойност към света? 
• Какво умение сте научили като млад, което все още използвате днес? 
• Каква суперсила бихте искали да притежавате? 
• Как биха Ви описали вашите приятели? 



Хоби въпроси за опознаване
• Коя книга четете в момента? 
• Правили ли сте някога нещо от вашия „списък с желания“? 
• Ако трябва да преподавате в клас едно нещо, какво би било то? 
• Какво обичате да правите навън? 
• Колекционирате ли нещо? 
• Кое е любимото Ви занимание на закрито? 
• Имате ли скрити таланти? 
• Ако имахте 25 часа на ден, какво бихте направили с допълнителния час?
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