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1
Képzeld el, hogy valaki itt
helyben ad neked
100.000 forintot!
Mit tennél a pénzzel?

2
Tegyük fel, hogy a legjobb
barátodnak kellemetlen szagú
a lehelete. Megmondanád neki?
Ha igen, mit mondanál? Ha nem,
miért nem?

3
Ha kapnál egy olyan varázsitalt,
amitől még 150 évig élhetnél
egészségesen, meginnád? Miért
igen vagy miért nem?
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Ha napra és órára
megtudhatnád a halálod
időpontját, meg akarnád tudni?
Miért igen vagy miért nem?

Mi zavar téged legjobban
a másik nemmel kapcsolatban?

Ha a fiad vagy lányod azt
mondaná neked, hogy szexuális
úton terjedő betegsége van, mit
mondanál vagy tennél?
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Ha találnál egy húszezrest egy
bank előtt az utcán, mit tennél?

Ha egy napra valamelyik állat
bőrébe bújhatnál, melyik állatot
választanád? Miért?

Hallanál arról, hogy valaki bánt
egy kiskutyát.
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Fejezd be ezt a mondatot:
„Első látásra az emberek azt
gondolják rólam, hogy…”

Ha egy napra helyet cserélhetnél
bárkivel a világon, kit
választanál? Miért?

Mi a legfélelmetesebb dolog,
ami valaha megtörtént veled?
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15

Mesélj el egy olyan dolgot, ami
miatt nagyon büszke voltál
magadra!

Mesélj életed legjobb tanáráról!

Ha valaki minden költségedet
állná és bárhová utazhatnál
a világon, hová mennél?
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17

18

Szerinted ma mi a legnagyobb
probléma a világunkban?

Mi a legrosszabb dolog, aminek
tanúja voltál, hogy valaki
megteszi?

Ha egy híres emberrel mehetnél
vacsorázni, ki volna az? Miért?
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Ha valakivel életedben
először találkoznál és valami
ételmaradék volna a fogai
között, jeleznéd neki? Ha igen,
mit tennél vagy mondanál?
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Ha egy dolgot
megváltoztathatnál magaddal
kapcsolatban, mi lenne az?

Melyik a kedvenc dalod?
Miért szereted?
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Sorolj fel három dolgot, amit
nem szeretsz az iskolával
kapcsolatban!

Fejezd be ezt a mondatot:
„Rossz érzés, amikor…!”

Mondd el, milyen szerinted
a tökéletes randevú!
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