
1 

Mondjuk, hogy te valaki más 
lehetnél kivé változnál át? 

Miért? 

1 

Kit szoktál utánozni? 

1 

Milyen sportot vagy 
testmozgást végzel a 

legszívesebben? 

1 

Írd le a szobádat. Hogy érzed 
magadat benne? 

1 

Mivel töltöd legszívesebben az 
estéidet? 

1 

Melyik a kedvenc évszakod és 
miért? 

1 

Ha tanár lennél, melyik 
tantárgyat tanítanád a 

legszívesebben? 

1 

Ha milliomos lennél, mit 
csinálnál 

1 

a pénzeddel? Mondd el az 
indokaidat is. 

1 

Egészítsd ki: Arról álmodozom, 
hogy egyszer... 

1 

Ha te készítenél egy matricát, 
vagy cégért, mi állna rajta? 

1 

Nevezd meg, amit a 
születésnapodra kapni 

szeretnél! Magyarázd meg, 
miért. 

1 

A hétnek melyik napját szereted 
a legjobban? Mitől különleges a 

számodra? 

1 

Mit gondolsz, hogyan fogsz tíz 
év múlva kinézni? 

1 

Milyen zenét hallgatsz a 
legszívesebben és miért? 

1 

Mit csinálsz, ha valami nem úgy 
megy, mint ahogy azt 

elképzelted? 

1 

Vannak dolgok, amelyekhez 
túl öregnek érzed magad? 

Miért érzed túl öregnek 
magad? 

1 

Mesélj el egy élményt, amit 
nagyapáddal (nagyanyáddal) 

éltél át! 



1 

Egészítsd ki: Az életemben a 
három legfontosabb dolog: ... 

1 

„Egymilliót nyerni" - Mi jut 
eszedbe, ha ezt hallod? 

1 

Optimista vagy, vagy inkább 
pesszimista? Milyennek 

tartanak téged a barátaid? 

1 

Ha egy másik nevet 
választhatnál, melyiket kérnéd? 

Miért? 

1 

Jó ideje állsz a sorban és 
közvetlenül előtted valaki 
befurakodik. Mit teszel? 

1 

Melyik tévéműsort nézed a 
legszívesebben? Mitől tartod 

olyan jónak? 

1 

Melyik film- vagy tévésztárt 
látogatnád meg a 

legszívesebben? Mit csinálnál, 
ha ott lennél? 

1 

Nevezz meg két dolgot, ami 
előtt állsz és amelyeknek előre 

örülsz. Miért örülsz nekik? 

1 

Milyen versenyt nyernél meg a 
legszívesebben? Miért? 

1 

Ha olyan képességeket 
választhatnál magadnak, 

amellyel még nem rendelkezel, 
melyiket választanád és mire 

használnád? 

1 

Egészítsd ki: Ha sokkal 
fiatalabb lennék, akkor én ... 

1 

Mi tetszik neked a legjobban a 
jelenlegi lakásodban 
(házadban)? Miért? 

1 

Arról, hogy „Ígéretet betartani", 
mi jut eszedbe? 

1 

Mennyire érzed magad 
egészségesnek a te korodhoz 

képest? 

1 

Milyen házimunkákat csinálsz? 

1 

Van valamilyen háziállatod? Ha 
van, mesélj róla! 

1 

Senki nem tudja, mit hoz a 
jövő. Van valami, amit 

különösen kívánsz, hogy 
bekövetkezzen? 

1 

Nyertél már valamilyen díjat? 
Mesélj! 



1 

Ha a testedet 
megváltoztathatnád, melyik 

testrészeddel kezdenéd? Miért? 

1 

Tegyük fel, rövidesen 
szabadságra mész és a pénz 

nem probléma. Hogyan nézne 
ki az álomnyaralásod? 

1 

Van valami, amihez túl 
fiatalnak tartod magadat? 

Miért? 

1 

Mit csinálsz szívesebben: 
Vezetsz, vagy együttműködsz? 

Magyarázd meg, miért. 

1 

Egészítsd ki: Legtöbbször akkor 
nevetek, ha ... 

1 

Mit olvasol a legszívesebben? 

1 

Van valami, amit szívesen 
megtennél, hogy az életedet 

szebbé tedd? 

1 

Egészítsd ki: Az életem 
könnyebb lenne, ha ... 

1 

Hogyan szólítottak téged, 
amikor fiatalabb voltál? 
Milyennek találtad azt? 

1 

Egészítsd ki: Tíz éven belül 
remélem, hogy én ... 

1 

Mi a kedvenc elfoglaltságod, 
és miért? 

1 

Kaptál már egészen különleges 
ajándékot? Mesélj! 

1 

Ha egy álomházat építhetnél, az 
hogyan nézne ki? 

1 

Hány éves kort szeretnél 
elérni? Miért? 

1 

Egészítsd ki: Mindig, amikor a 
tükörben meglátom magamat, 

... 

1 

Jársz templomba? Milyen volt? 

1 

Egészítsd ki: Akkor beszélek a 
legtöbbet, ha ... 

1 

A mostanában látott filmek 
közül melyik tetszett neked 

különösen? Miért? 



1 

Mit tennél, ha a legjobb barátod 
elfelejtené a születésnapodat? 

Hogy éreznéd magadat? 

1 

Mi volt a kedvenc TV, vagy 
rádióműsorod, amikor 

fiatalabb voltál? Miért találtad 
olyan jónak? 

2 

Ha az életednek egy évét újra 
élhetnéd, melyik lenne az és 

miért? 

2 

Hogyan gondolkodsz magadról? 
Milyen embernek tartod 

magadat? 

2 

Nevezd meg az életed egyik 
célját és magyarázd meg, 

miért fontos az. 

2 

Mondd el azt a gondolatot, 
ami akkor jut eszedbe, ha a 
gyermekkorodra gondolsz. 

2 

Egészítsd ki: Az embert, aki a 
legnagyobb hatást tette az 

életemre, úgy hívják, hogy ... 

2 

Biztosan voltál már szomorú. 
Mondj egy példát! 

2 

Mitől fakadsz sírva? 

2 

Mi lenne számodra az ideális 
élet, és miért? 

2 

Kihez tudsz fordulni, ha 
vigasztalásra van szükséged? 

2 

Ha korlátlan hatalommal 
rendelkeznél, mit változtatnál 

meg a világon? 

2 

Mit csinálsz, ha magányosnak 
érzed magadat? 

2 

Tegyük fel, hogy nagyszámú 
közönség előtt tarthatnál 

beszédet. Miről beszélnél? 

2 

Van valami magadban, amit 
különösen szeretsz? 

2 

Miben vagy olyan, mint az 
édesapád? Mi erről a 

véleményed? 

2 

Voltál már beteg? Mesélj! 

2 

Mennyi stressz ér az életben 
téged és hogyan hat rád? 



2 

Mit szeretsz magadon a 
leginkább, a külsődet, a 

jellemedet, vagy a 
személyiségedet? Indokold meg 

a válaszodat. 

2 

Miben vagy olyan, mint az 
édesanyád? Mi erről a 

véleményed? 

2 

Egészítsd ki: Úgy gondolom, a 
szerelem, az ... 

2 

Nevezz meg egy érdekes 
felfedezést, amit te tettél az 

élettel kapcsolatban! 

2 

Nevezz meg két dolgot, amit 
mindenképpen el szeretnél 

érni az életben. 

2 

Mondj egy személyt, akit 
különösen csodálsz! Miért 

csodálod? 

2 

Mit csinálsz, ha nem tudsz 
elaludni? 

2 

Melyik történelmi személyt 
ismerted volna meg szívesen 

személyesen és miért? 

2 

Hogyan érzed magadat és mit 
csinálsz, ha egyedül vagy 

otthon? 

2 

Nevezz meg egy törvényt vagy 
szabályt, amit nem értesz, vagy 

nem látsz át. 

2 

Egészítsd ki: Boldog és 
elégedett vagyok, ha... 

2 

Mi jut eszedbe, ha a 
„hajléktalan" szót hallod? 

2 

Egészítsd ki: Ha valaki őszintén 
hallgat engem, akkor ... érzem 

magamat, mert... 

2 

Képzeld el, hogy a legjobb 
barátod könyvet ír rólad. Mi 

lenne a címe? 

2 

Volt már rossz a 
lelkiismereted? Mesélj! 

Hogyan látod a dolgot ma? 

2 

Volt már rémálmod? Mi történt 
az álomban? 

2 

Mikor és hol érzed magad a 
leginkább nyugodtnak és 

lazának? 

2 

Nevezd meg azt, amit soha, 
semmikor sem tennél meg! 



2 

Mit gondolsz az öregedésről? 
Miért? 

2 

Milyen orvostudományi 
felfedezést szeretnél még 

megélni? Miért? 

2 

Mit tennél, ha az orvos azt 
mondaná, hogy már csak egy 

éved van hátra az életből? 

2 

Mit csinálsz, ha dühös vagy? 

2 

Fordult már elő, hogy valaki 
jogtalanul megvádolt téged? 

Ha igen, mesélj! 

2 

Tegyük fel, hogy egy 
folyóiratban magadról 

hozhatnál nyilvánosságra egy 
cikket. Mi lenne a témája? 

2 

Hogyan reagálsz, ha valaki téged 
kritizál? Mi zajlik akkor benned? 

2 

Mi jut eszedbe, ha az AIDS szót 
hallod? 

2 

Egészítsd ki: Valami, amit senki 
nem tud rólam, az, hogy... 

2 

Éltél már olyat át, hogy a 
legszívesebben elsüllyedtél 

volna? Mesélj! 

2 

Egészítsd ki: Eléggé megrázott, 
amikor... 

2 

Loptak már el tőled valamit? 
Ha igen, mesélj! 

2 

Egészítsd ki: Fontos, hogy az 
emberek tudják rólam, hogy... 

2 

Egészítsd ki: Nyugodtabb 
lennék, ha. 

2 

Hogyan állapítod meg, hogy 
valami igaz-e, vagy hamis? 

2 

Kihez fordulnál, ha pénzre lenne 
szükséged? 

2 

Volt már élményed 
mozgássérült emberrel? 

Meséld el! 

2 

Mit csinálsz, ha valami nagyon 
kínos neked és zavarban vagy? 



2 

Nevezz meg két embert az 
életedben, akik különösen 

bátorítottak, vagy buzdítottak 
téged. 

2 

Hogyan viselkedsz, ha 
deprimált vagy? Mire van 

olyankor a leginkább 
szükséged? 

2 

Hogyan érzed magad, ha a 
jövőre gondolsz? 

2 

Mi ábrándított ki az életben a 
leginkább? Miért? 

3 

„Szüntelen imádkozzatok!" 
(1.Thesz.5:17) Hogy érted ezt? 

3 

Valaki meg kér téged, hogy az 
Evangéliumot (a „jó hírt") egy 

mondatban foglald össze. 
Hogy hangzik ez a mondat? 

3 

Mondj két dolgot Isten 
szeretetéről. 

3 

Mit jelent az úrvacsora? 

3 

Szerinted hogyan tudjuk meg, 
mi Isten akarata? 

3 

Tapasztaltál már meg 
imameghallgatást, amit szívesen 

továbbmesélnél? 

3 

Valaki megkérdezi tőled, mit 
jelent az a szó, hogy 

„istentisztelet". Mit válaszolnál 
neki? Mi az istentisztelet? 

3 

Melyik a kedvenc keresztény 
dalod? Miért? 

3 

Hiszed, hogy Jézus ma is gyógyít 
embereket? 

3 

Hogy jelentkezik a keresztény 
hited a mindennapi 

életedben? 

3 

Hiszed, hogy Jézus azt is helyre 
tudja állítani, ami évekkel 

ezelőtt történt? 

3 

Milyen volt a vízkeresztséged? 

3 

„Vigasztaljátok azért egymást, 
és építse egyik a másikat..." 

(1.Thesz.5:11) Mondjál 
valamit, ami játékostársaidat 

vigasztalja és építi! 

3 

„Fiacskáim, ne szóval 
szeressünk, se nyelvvel; 
hanem cselekedettel és 

valósággal. (1.Ján.3:18) Mit 
jelent ez a bibliai vers a te 

életed számára? 



3 

Megéltél már az életedben 
Istennel különleges szellemi 
csúcspontokat? Mondj egy 

példát! 

3 

Egészítsd ki: Keresztény az, aki 
... 

3 

Az a benyomásod, hogy 
értelmes életet élsz? 

3 

Vettél már részt 
imacsoportban? Ha igen, mit 

éltél át ott? Mondj egy példát! 

3 

Gyerekként milyen élményeid 
voltak az istentiszteleten? 

Mondj egy példát! 

3 

Hogy képzeled el a mennyet? 

3 

Vannak helyek a Bibliában, 
melyek különösen 

megvigasztalnak téged, ha 
bajban vagy, vagy gondjaid 

támadnak? 

3 

Megtapasztaltad már az 
életedben, hogy Isten gyógyít? 

Mikor? 

3 

Nevezz meg három okot, 
amiért hiszel Istenben! 

3 

Mi jut eszedbe a 
„templombajárás" témával 
kapcsolatban? Mondj egy 

példát! 

3 

Mikor és hol érzed a leginkább 
Isten jelenlétét? 

3 

Mit jelent életedben az ima? 

3 

Milyen képed volt gyermekként 
Istenről? 

3 

„Még ha a halál árnyékának 
völgyében járok is, nem félek a 

gonosztól, mert Te velem 
vagy... (Zsolt. 23:4) Mentél 
már keresztül az életedben 

ilyen völgyön? Mesélj! 

3 

Melyik bibliai személyre 
hasonlítasz a leginkább? 

3 

Egészítsd ki: Isten számomra ... 

3 

Egészítsd ki: Ha van valami, 
amihez imára van szükségem, 

az ... 

3 

Mondj néhány mondatot egy 
szellemi élményedről. 



3 

„Nincsen senkiben nagyobb 
szeretet annál, mintha valaki 
életét adja az ő barátaiért." 

(Ján.15:13) Mit jelent számodra 
ez a mondat? 

3 

Nevezz meg egy szellemi 
célodat! 

3 

Olvastál az utóbbi időben 
olyan történetet, amely a 

bensődhöz szólt? Meséld el! 

3 

„Mindenben hálát adjatok" 
(1.Thesz.5:18) Mit jelent ez a te 

életedben? 

3 

Négy dolog, ami egy 
keresztény életéhez kell hogy 

tartozzon: Szeretet, öröm, 
békesség, reménység. E négy 
dolog közül jelenleg melyikre 
van a legnagyobb szükséged? 

3 

Ha te tarthatnál egy 
prédikációt, mi lenne a téma? 

3 

Milyen néven lehet Istent ima 
közben megszólítani? 

3 

A Hegyi Beszéd értelmében 
minden kereszténynek 

szeretnie kell az ellenségét és 
imádkozni kell érte. Mit szólsz 

ehhez? 

3 

Emlékeztetésül: Mindenki csak 
akkor beszél, ha sorra kerül, a 
másikat senki nem szakíthatja 

félbe. Húzzál most még egy 
lapot. 

3 

Mondjál valamit Isten 
akaratáról! 

3 

Milyen gyakran olvasod a 
Bibliát? 

3 

Mikor érezted magad Istenhez 
különösen közel? 

3 

„Jézust az életünkbe befogadni" 
- Mi jut erről eszedbe? 

3 

Mit jelent számodra a Szent 
Szellem? 

3 

Jézus embereket és 
betegségeket gyógyított. 

Véleményed szerint hol van 
szükség leginkább az Ő 

gyógyítására? 

3 

A Zsidó levél 3:7-ben ez áll: 
„Annakokáért a mint a Szent 

Lélek mondja: Ma, ha az ő 
szavát halljátok, meg ne 

keményítsétek a ti szíveiteket..." 
Mit jelent ez számodra? 

3 

Nevezz meg négy dolgot, 
amiért hálás vagy! 

3 

Nevezz meg egy prédikációt, 
vagy előadást, amely téged 

belsőleg érintett meg. 



3 

Ha ma találkoznál Jézussal, 
melyik két kérdést tennéd fel 

neki? 

3 

Hogyan képzelted el 
gyerekkorodban az ördögöt? 

3 

Melyik bibliai személlyel 
cserélnél a legszívesebben? 

Kiről tudod elmondani: „Olyan 
szeretnék lenni, mint..." 

3 

Hogyan képzeled el a poklot? 

3 

Imádkoztál már valakiért, aki 
beteg? Mesélj! 

3 

Vannak pásztorok vagy 
prédikátorok, akik különös 

hatással voltak az életedre? 
Mondj egy példát! 

3 

Ha imádkozol, az inkább 
monológ, vagy párbeszéd? 

4 4 

4 4 4 

4 4 4 

4 4 4 
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4 4  


