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arrogant
bedeesd
benadrukken
beschaamd
bevallig
de gelaatstrekken
gracieus
imposant
kenmerkend
lomp
nonchalant
onverschillig
het portret
het postuur
het silhouet
sprekend
tenger
de uitstraling
de verschijning
zelfingenomen
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afgaan op
attent
bedachtzaam
extravert
in een hokje plaatsen

het imago
impulsief
het innerlijk
introvert
de intuitie
de karaktereigenschap
zich onderscheiden van
het oordeel
perfectionistisch
typerend
verhullen
vooringenomen
het vooroordeel

Verwaand, als je neerkijkt op andere mensen en je beter voelt.
Verlegen, een beetje bang om iets te zeggen ofte doen.
Duidelijk maken dar iets heel belangrijk ís.

Vol schaamte.

Sierlijlc vooral gezegd van iemands houding en beweging.
De lijnen in iemands gezicht die opvallend zijn.
Sierlijk, vooral gezegd van iemands houding en beweging.
lndrukwekkend.
Waaraan je iets of iemand kunt herkennen.
Croí lelijk, zonder manieren.
Een beetje slordig, alsof je er niet zo op let.
Ongeïnteresseerd, als het je niets kan schelen.
Afbeelding (of beschrijving) van iemand, vaak alleen het gezicht.
De lichaamsbouw.

Het beeld van een mens of ding waarbij je alleen de omrrek ziet.
Opvallend of heel erg op elkaar lijkend.
Smal en fijngebouwd.
De indruk die iemand maakt. Het kan bijvoorbeerd vrolijk, srerk, warm of negatief zijn.
Een persoon mer een bepaald uiterlijk, bijvoorbeeld griezerigof lieftallig.
Erg tevreden met zichzelf.

Celoven wat iemand zegt of wat je ziet en daarnaar handelen.
Met zorg en aandacht voor anderen.
Als je goed nadenkt voor je iets zegt of doet.
Heel open, niet naar binnen gekeerd. Het tegengestelde van introvert.
Meteen oordelen over iemand en bij een bepaalde groep indelen. Bijvoorbeeld: mensen
met een blauwe spijkerbroek zijn saai.

Een indruk die iets of iemand maakt. Het beeld dat iemand van zichzelf laar zien.
Meteen doen wat in je opkomt.
Hoeje van binnen bent.
Naar binnen gekeerd. Het tegengestelde van extravert.
lets van binnen weten zonder erover na te hoeven denken.
Een innerlijk kenmerk dat iets zegr over hoe je bent.
Opvallen, duidelijk anders zijn dan anderen.
De mening, dat wat je van iemand of iers vindt.
Als je altíjd alles helemaal goed wilt hebben, er mag nooit iets fout gaan.
lets dat opvalt, kenmerkend.
lets verbergen door het anders re laten lijken dan het is.

Als je van tevoren al een bepaalde houding of mening over iemand of iets hebt.
Een negatiefoordeel datje over iemand ofiets hebt, voordatje hem ofhet echt hebt
leren kennen.

lets belangrijk vinden.
De manier waarop iemand of iets echt in elkaar zit.

waarde hechten aan
de ware aard
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