
Waar werkten je ouders? Wat deden ze voor de kost?
Hoe was je jeugd?
Wat is je gelukkigste jeugdherinnering?
Hadden jullie het goed toen je opgroeide? Had je alles wat je nodig had? Heb je tijden van
gebrek meegemaakt? 
Was je je er als kind van bewust, dat je tot een bepaalde sociale klasse of groep
behoorde? Of juist niet?
Ontbrak het je aan iets toen je een kind was?
Leed je in je jeugd onder het hebben of niet hebben van bepaalde dingen? Was er iets,
waardoor je je anders voelde dan je klasgenoten? 
Wat herinner je je van je ouders en je opvoeding? 
Respecteerde je wat ze zeiden? 
Heb je een speciale herinnering aan iets dat je als kind of tiener van hen hebt geleerd?

hier is je eerlijkheid het belangrijkst

Hoe ziet je leven er nu uit? Werk je veel of weinig?  Maak je een periode van werkloosheid
door?
Ben je gelukkig met wat je doet? Houd je van je werk? Doe je waar je als kind van
droomde? 
Wat zijn je doelen in het leven? Heb je ze al bereikt?
Is er iets in je leven wat je niet bevalt of wat je zou willen veranderen?
Hoe gaat het met je in financieel opzicht? Wat zijn je financiële doelen? Wat wilt je
bereiken? Wat mis je nog?
Waar ben je bang voor? Wat zijn je onzekerheden? Wat benijd je in het leven van andere
mensen?
Welke dingen zijn moeilijk voor je om zonder te kunnen?
Als je vrij was van sociale of professionele verplichtingen en alles kon kiezen, hoe zou je
dan willen leven? Waarom?
Denk je dat de manier waarop je ouders je hebben opgevoed iets met dit alles te maken
heeft?
Hoeveel tijd besteed je aan het helpen van anderen?
Maak je nu een moeilijke tijd door? Wat helpt je? Of waar denk je van dat het je zou
kunnen helpen? 

JE VERLEDEN

JE HEDEN
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stuff
 een open gesprek



Help je momenteel iemand die het moeilijk heeft of in een moeilijke situatie zit?
Waarom wel of waarom niet? Heeft het invloed op je eigen leven?
Wat zijn je gedachten over duurzaamheid? Wat zijn je winkelgewoonten? Wat is
voor jou het belangrijkst: prijs, kwaliteit, onmiddellijke beschikbaarheid...?
Ben je een koopverslaafde? Als je dingen tegen een goede prijs of in de uitverkoop
vindt, koop je ze dan altijd?
Hoeveel waarde hecht je aan merknamen?
Wat betekent de zin "mijn kinderen het beste geven" voor je?

Herken je de waarden van je ouders in de manier waarop je nu handelt en leeft?
Denk je na over de waarden van je ouders nu je zelf een gezin hebt?
Wat voor leven wil je voor je kinderen? Heb je plannen voor hun toekomst?
Op wat voor soort fundament wil je dat ze hun leven bouwen?
En op welke basis bouwen ze hun leven nu op?
Zijn ze klaar om moeilijkheden aan te kunnen? Zijn ze sterk? Waaronder lijden ze?
Als je gezin een moeilijke tijd zou doormaken, zou zij die dan met hoop tegemoet
kunnen treden? Zou het hen angstig maken?
Wat doe je als je hen ziet lijden?
Welke moeilijkheden heb je gehad bij de opvoeding? Wie of wat zijn je 'vijanden' in dit
opzicht?
Ontbreekt het je kinderen aan iets?
Wat doe je als ze om dingen vragen?
Maak je je zorgen over de sociale status van je kinderen?
Maak je je zorgen over wat ze voor anderen doen?
Bespreek je deze dingen vaak met je man/vrouw?

JE TOEKOMST

OM TE EINDIGEN
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Ben je tot conclusies gekomen na dit te hebben besproken?

Waarom is het moeilijk om eenvoud bij te brengen en gezonde relaties aan te gaan met
dingen? Waarom is het moeilijk om vreugdevol te zijn in tijden van nood?
En waarom is dat belangrijk?
Wat ben je bereid te doen?
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 een open gesprek


