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LOOV INTERVJUU:  

1) Kui saaksid oma elu täiesti otsast alata, mida teeksid teisiti? 

2) Mis Sind Sinu tänases elus kõige rohkem ärritab? Miks? 

3) Kuidas iseloomustaks sind sinu vaenlane? 

4) Mida pead vältimatult juurde õppima, et olla elus edukam? 

5) Kui Sulle pakutaks 7 000 euro eest koolitusi, millele selle kulutaksid? 

6) Kõige magusam läbikukkumine Sinu senises karjääris, millest oled õppinud?  

7) Kolm asja, mida oma tänases elus kõige rohkem naudid? Miks? 

8) Sul on ootamatult vaba õhtu, plaane pole, mida teed? 

9) Kui läheksid mööda lagendikku, jõuaksid künkale, kus istub võlur – mida talt küsiksid? Mis ta 

vastaks? 

10) Kui suur palk oleks Sinu jaoks liiga suur, et töötada oleks piinlik? 

11) Kui raha poleks tähtis, kus ja kellena töötaksid? 

12) Kellelt oled oma elus kõige rohkem õppinud? Miks? 

13) Kui saaksid ühe päeva olla Jumal, mida teeksid? 

14) Milline oli sinu viimatine hullumeelne tegu? 

15) Mille poolest erined Donalt Trumpist? 

16) Selleks, et olla tulevikus maailma parim oma erialal, mida peaksid tegema? 

17) Kõige sümpaatsem asi, mida oled teinud või öelnud oma inimestele? 

18) Milliste sõnadega algab Sinu 95. aasta juubelikõne? 

19) Kui satuksid võlupoodi, kus müüakse oskusi ja võimeid, mida ostaksid endale? 

20) Kuidas see, milline olid lapsepõlves, võinuks ette ennustada seda, kes oled nüüd? 

21) Mida tahad endas lihvida, et olla parem inimene? 

22) Kolm ametit, mida ka suure raha eest eest pidada ei tahaks? 

23) Milline tuntud näitleja sobiks kehastama sind, kui oled kord oma õnne tipus? 

24) Milline on sinu suurim nõrkus? 

25) Millist pealkirja võiks kanda raamat, mis jutustaks Sinu elust? 

26) Millise peamise väärtuse oled kodust kaasa saanud ja kuidas see sind elus aitab? 

27) Kes on need inimesed, keda imetled. Miks täpsemalt neid imetled? 

28) Üks asi, mida sa kindlasti selles elus ei teeks? 

29) Kui oleksid auto mark, siis milline ja miks? 

30) Kas usud pigem töörabamisse või viljakasse molutamisse ja miks? 

31) Kas pigem klaas kvaliteetset veini või pikk jalutuskäik metsas? Palun põhjenda. 

32) Kolm asja, mida võtaksid kaasa üksikule saarele? 

33) Kui saaksid põrutada ükskõik kuhu reisile praegu. Kuhu ja miks just sinna? 


