
 

 

 

 

 Czym się zajmowali Twoi rodzice? 
 Jakie było Twoje dzieciństwo? 
 Jakie jest Twoje najszczęśliwsze wspomnienie z dzieciństwa? 
 Czy żyliście dobrze? Czy mieliście wszystko? Czy niczego Wam nie brakowało? 
 Czy jak byłaś/byłeś mała/mały, miałaś/miałeś poczucie przynależności do jakiejś klasy czy grupy 

społecznej? 
 Czy czegoś ci brakowało jak byłaś/byłeś dzieckiem? 
 Mieć lub nie mieć – czy to sprawiło, że cierpiałaś/cierpiałeś w jakimś momencie? wobec Twoich 

kolegów z klasy, coś, co sprawiało, że czułaś/czułeś się inna/inny od reszty? 
 Jakie masz wspomnienia o swoich rodzicach odnośnie Twojego wychowania? 
 Szanowałaś/szanowałeś to, co mówili? 
 Masz jakieś szczególne wspomnienie z tego etapu dzieciństwa lub dorastania , w którym czegoś 

się od nich nauczyłaś/nauczyłeś? 

 

  (w tym potrzebujemy większej 
uczciwości) 

 

 Jakie jest Twoje życie? Pracujesz dużo, mało, jesteś na bezrobociu? 
 Jesteś zadowolona/zadowolony z tego co robisz? Podoba Ci się Twoja praca? Czy to jest to, co 

chciałaś/chciałeś robić jak byłaś/byłeś mała/mały? 
 Jakie masz cele w życiu? Czy już jakieś osiągnęłaś/osiągnąłeś? 
 Co Ci się w twoim życiu nie podoba i co chciałabyś/chciałbyś zmienić? 
 Jak Ci się powodzi finansowo? Do czego dążysz w tym aspekcie? Co chciałabyś/chciałbyś mieć? 

Czego Ci brakuje? 
 Czego się boisz? Jakie masz niepokoje? 
 Czego zazdrościsz innym osobom? 
 Od jakich rzeczy trudno ci być oderwaną/oderwanym? 
 Gdybyś mogła/mógł naprawdę wybrać, gdybyś naprawdę była/był wolna/wolny od zobowiązań 

społecznych, jak chciałabyś/chciałbyś żyć? Dlaczego? 



 

 Czy myślisz, że sposób, w jaki wychowali Cię rodzicie ma coś wspólnego z tym wszystkim? 
 Ile czasu poświęcasz innym? 
 Czy aktualnie przechodzisz jakąś trudną sytuację? Co ci pomaga? Jak myślisz, co mogłoby ci 

pomóc? 
 Czy aktualnie pomagasz komuś, kto przechodzi trudną sytuację? 
 Dlaczego to robisz lub dlaczego tego nie robisz? 
 Czy ma to jakieś konsekwencje w Twoim życiu? 
 Co myślisz o całym tym temacie rozwoju zrównoważonego? 
 Jakie są Twoje nawyki związane z zakupami? Bierzesz pod uwagę cenę, jakość, 

natychmiastowość? Czy jesteś uzależniona/uzależniony od przecen? Czy jak coś ma dobrą cenę, 
to znaczy,  że to kupisz? 

 Jaką wartość przypisujesz markom? 
 Co oznacza dla ciebie „dać dzieciom to, co najlepsze”? 

 

 Czy rozpoznajesz teraz wartości Twoich rodziców w Twoim sposobie działania i życia? 
 Czy myślisz o tym teraz, jak masz własną rodzinę? 
 Jakiego życia pragniesz dla Twoich dzieci? Wyobrażasz ich sobie w przyszłości? 
 Gdzie chcesz, aby zakotwiczyli swoje życie? 
 I gdzie są ich prawdziwe punkty oparcia? 
 Czy są przygotowani na trudności? Są silni? Jakie rzeczy sprawiają im cierpienie? 
 Jeśli przechodzicie przez jakąś trudną sytuację, czy potrafią przeżywać ją  z nadzieją? Czy napawa 

ich niepokojem? 
 Co Ty robisz, jak widzisz, że cierpią? 
 Jakie trudności masz, aby je wychować? Jacy są Twoi wrogowie? 
 Czy Twoim dzieciom brakuje jakiś rzeczy? 
 Co robisz, jak Cię o coś proszą? 
 Czy martwi Cię pozycja społeczna Twoich dzieci? 
 Czy zależy Ci na tym, by robiły coś dla innych? 
 Czy Twój mąż /Twoja żona macie zwyczaj, by rozmawiać o tych sprawach? 

 

 (czy wyciągasz jakieś wnioski z tego 
o czym rozmawialiśmy?) 

 

 Dlaczego jest trudno wychowywać w umiarkowaniu? 
 Dlaczego trudno jest zachować radość w chwilach, gdy czegoś potrzeba? 
 I dlaczego jest to ważne? 
 Na co jesteś gotowa/gotowy? 


