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Część pierwsza 
1.Gdybyś mógł zaprosić na kolację dowolną osobę. Kto by to był? 

2. Czy chciałbyś być sławny? W jaki sposób?  

3. Czy przed rozmową telefoniczną powtarzasz sobie w głowie co powiesz?  

4. Czym jest dla ciebie "doskonały dzień"?  

5. Kiedy ostatni raz śpiewałeś w samotności? A kiedy komuś?  

6. Gdybyś mógł żyć 90 lat, czy wolałbyś zachować umysł czy ciało trzydziestolatka? 

7. Czy masz jakąś teorię jak umrzesz?  

8. Wymień trzy rzeczy, które Ty i Twój partner macie wspólne?  

9. Z czego jesteś najbardziej wdzięczny w swoim życiu?  

10. Co byś zmienił w sposobie, w jaki zostałeś wychowany?  

11. Masz cztery minuty. Opowiedz w ciągu nich historię swojego życia z największą ilością 

szczegółów.  

12. Z jaką nową umiejętnością chciałbyś się obudzić jutro rano? 

 

Część druga 
1.Gdyby kryształowa kula mogła powiedzieć ci prawdę o tobie, o twoim życiu, przyszłości albo 

czymkolwiek innym, co by to było?  

2. Czy jest coś, o czym marzysz aby robić od dłuższego czasu? Dlaczego tego jeszcze nie zrobiłeś?  

3. Co jest największym osiągnięciem twojego życia?  

4. Co najbardziej doceniasz w przyjaźni?  

5. Co jest twoim najcenniejszym wspomnieniem?  

6. Jakie jest twoje najgorsze wspomnienie?  

7. Gdybyś wiedział, że w ciągu roku umrzesz, czy zmieniłbyś cokolwiek w swoim życiu? Dlaczego?  

8. Co dla ciebie oznacza przyjaźń?  

9. Jaką rolę odgrywają w twoim życiu miłość i uczucie?  

10. Podziel się pięcioma najbardziej pozytywnymi cechami twojego partnera.  

11. Jak bliskie i ciepłe są stosunki w twojej rodzinie? Czy uważasz, że twoje dzieciństwo było 

szczęśliwsze niż większości ludzi?  

12. Co sądzisz o swojej relacji z matką? 

 

Część trzecia 
1."My..." - powiedz trzy zdania o Was zaczynając w ten sposób każde.  

2. Dokończ zdanie: Chciałbym mieć kogoś, z kim mógłbym patrzeć na...  

3. Jaka informacja o Tobie była by ważna dla kogoś, kto miałby stać się Twoim przyjacielem?  

4. Powiedz partnerowi, co w nim lubisz. Bądź wyjątkowo szczery, ujawnij coś, czego nie 

powiedziałbyś osobie nowo poznanej  



   
 

 
5. Podziel się z parterem wspomnieniem kłopotliwego wydarzenia w Twoim życiu.  

6. Kiedy ostatnio płakałeś samotnie? A kiedy przed inną osobą?  

7. Powiedz partnerowi, co w nim już lubisz.  

8. Co, jeśli cokolwiek, jest zbyt poważnym tematem do żartów?  

9. Gdybyś dziś w nocy miał umrzeć, a wcześniej już nie zamienić słowa z nikim, jakich 

niewypowiedzianych słów byś najbardziej żałował? Komu ich nie powiedziałeś? 

10. Uratowałeś z pożaru domu wszystkich najbliższych i zwierzęta. Możesz jeszcze raz wejść do niego 

by wynieść jedną rzecz. Co to będzie?  

11. Śmierć którego z członków Twojej rodziny byłaby dla Ciebie największym przeżyciem. Dlaczego?  

12. Podziel się z partnerem osobistym problemem i poproś o radę. Później zapytaj, jak partner 

odebrał problem, który wybrałeś. 
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