
STUFF – nyílt párbeszéd

A múltad
 Mit dolgoztak a szüleid?
 Milyen volt a gyermekkorod?
 Melyik a legboldogabb gyermekkori emléked?
 Jól éltetek? Megvolt mindened? Szükséget szenvedtetek 

valamiben?
 Gyerekként tudatában voltál annak, hogy valamelyik 

társadalmi réteghez vagy csoporthoz tartozol?
 Hiányzott neked valami gyerekként?
 Szenvedtél valamikor attól, hogy valamid volt vagy nem 

volt? Az osztálytársaid között valami miatt másnak 
érezted magad…

 Mire emlékszel a szüleidtől a neveléseddel 
kapcsolatban?

 Elfogadtad, amit mondtak?
 Van valamilyen különleges emléked gyerekkorodból 

vagy kamaszkorodból, amit tőlük tanultál?

A jelened – ebben van szükség leginkább az őszinteségre
 Milyen az életed? Sokat dolgozol vagy keveset, munka 

nélkül vagy…
 Elégedett vagy azzal, amit csinálsz? Tetszik a munkád? 

Olyan, mint amilyet gyerekként szerettél volna?
 Milyen céljaid vannak az életben? Sikerült már elérni 

néhányat?
 Mi nem tetszik az életedben és min változtatnál?
 Hogy állsz anyagilag? Mit szeretnél elérni? Mit szeretnél 

még megszerezni? Mi hiányzik?
 Mitől félsz? Miben vagy bizonytalan?
 Mire irigykedsz mások életében?
 Milyen dolgokról nehéz lemondanod?
 Ha valóban választhatnál, ha megtehetnéd, hgy a 

társadalmi, szakmai stb. elvárásoktól független vagy, 
hogyan szeretnél élni? És miért úgy?

 Gondolod, hogy ahogy a szüleid neveltek, annak köze 
van mindehhez?

 Mennyi időt szoktál másokra szánni?
 Jelenleg rossz helyzetben vagy? Mi segít neked vagy mit 

gondolsz, hogy mi segítene?
 Jelenleg segítesz valakinek, aki rossz szakaszban van, 

vagy nehéz helyzeten megy át?
 Miért teszed ezt, vagy miért nem teszed?
 Van ennek valamilyen következménye az életedre 

nézve?
 Mit gondolsz a fenntarthatóságról?
 Milyenek a vásárlási szokásaid? Értékeled az árat, a 

minőséget, hogy helyben gyártják…? A leárazások 
befolyásolnak? Ha valami jó árban van, akkor 
megveszed?

 Mennyire fontosak számodra a márkák?
 Mit jelent számodra ez a kifejezés: legjobbat adni a 

gyermekeimnek?

A jövőd
 Felismered a szüleid értékeit az életmódodban, a 

viselkedésedben?
 Gondolsz erre a saját családodban?
 Milyen életet szeretnél a gyermekeidnek? Elképzeled a 

jövőjüket?
 Merre szeretnéd, hogy kanyarodjon az életük?
 És ők merre szeretnének igazán tartani?
 Fel vannak készülve a nehézségekre? Erősek? Mitől 

szenvednek?
 Ha nehéz helyzetet éltek át, ők reményteljesek tudnak 

maradni? Félelmet vált ki belőlük? 
 Te mit csinálsz, amikor szenvedni látod őket?
 Milyen nehézségeid vannak a nevelésükben? Kik az 

ellenségeid?
 Mit teszel, amikor kérnek valamit?
 Foglalkoztat a gyermekeid társadalmi helyzete?



 Foglalkoztat az, hogy tegyenek valamit másokért?
 A férjed/feleséged és te szoktatok ezekről a kérdésekről 

beszélni?

VÉGÜL              Mik a következtetéseid ezekről, amikről 
beszéltünk?
 Miért nehéz a mértékletességre nevelni?
 Miért nehéz fenntartani az örömet, amikor valamilyen 

szükséget szenvedünk?
 És miért fontos ez? 
 Mire vagy hajlandó?


