
Kas tau labiausiai patinka mūsų šeimoje?

Nutaisyk juokingiausią savo veido išraišką. Kokiose situacijose tu ją nutaisai?

Kaip atsakytum į Jėzaus klausimą „kodėl manęs ieškai?“

Jei mūsų šeima būtų sporto komanda, kokia apranga ir  
koks pavadinimas turėtų būti?

Kokią naują tradiciją norėtum įvesti mūsų šeimoje?

Jei kas nors prašo tave padaryti ką nors, ko nenori, ar dera atsisakyti?  
Kaip tai padaryti, jei dera?

Jei tau būtų skirtą 10 000 Eur, kaip tu atnaujintum namus?

Jei kas nors norėtų sukurti filmą, paremtą mūsų šeimos gyvenimu?  
Kokia tai būtų istorija? Kas norėtum, kad suvaidintų tave? 

Koks tavo mėgstamiausias kvapas? Kodėl?

Koks yra vienas dalykas, už kurį esi šiandien dėkingas?

Papasakok  sapną, kurį neseniai sapnavai. 

Papasakok kaip pagaminti tavo mėgstamą maistą.

Kokį dalyką tu labiausiai mėgsti veikti?

Pasakok kokią nors istoriją apie mūsų šeimos senelius ar  
prosenelius, dėdes, tetas?

Kokį dalyką apie mūsų šeimą labiausiai norėtum pasakyti žmonėms,  
kalbantiems apie mus po šimto metų? 

Jei atrastum portalą į kitą planetą, ar žengtum į jį? Kokia tai būtų planeta?



Ką tu rinkai į Seimą? Jei galėtum su jais pasikalbėti – ką jiems sakytum?

Jei šią savaitę nebūtų interneto, ką veiktum?

Jei galėtum gyventi iš naujo kaip  filme „Švilpiko diena“  – ką darytum kitaip?

Papasakok juokingą istoriją ar anekdotą jei žinai.

Kas tave labiausiai džiugina, kai pagalvoji apie ateitį?

Jei sieki tikslo, kurį sunku pasiekti, kaip tu supranti, kada vis tiek  
reikia jo siekti, o kada - nebe?

Kaip atsakytum į Jėzaus klausimą „Ko ieškote?“ (Jn 1.38)

Kokia mokytoja tave labiausiai įtakojo? Jei jai rašytum padėkos  
laiškutį, ką jame parašytum?

Kokios lietuviškos švenčių tradicijos norėtum mūsų šeimoje?

Koks yra pats įdomiausias dalykas, kurį esi daręs savo gyvenime?

Kieno gimtadienis mūsų šeimoje artėja? Kaip manai ką jis/ji norėtų gauti dovanų?

Kokie dalykai tau labiausiai patinka kitose šeimose?

Ką labiausiai mėgsti veikti su šeima?

Išvardink visus jausmus, kuriuos jautei šiandien?

Kokį patarimą duotum kitam žmogui, kad jis būtų sveikas?

Kokia tavo mėgstamiausia daina?



Kokios yra dvi svarbiausios tavo gyvenimo taisyklės, kurių tu stengiesi laikytis?

Kaip atsakytum į Jėzaus klausimą „O kuo jūs mane laikote?“ (Mt 16.15)

Ką norėtum pagerinti savyje?

Jei galėtum pasirinkti sau kitą vardą – kokį pasirinktum?

Jei galėtum pakeisti vieną dalyką pasaulyje – ką pakeistum?

Koks smagiausias tavo prisiminimas iš mūsų šeimos gyvenimo?

Kokios yra gero draugo savybės?

Kam šiandien padėjai?

Kokį sunkiausią dalyką esi apdaręs? Kaip tu sugebėjai jį įveikti,  
nors buvo labai sunku? 

Kokia tavo mėgstamiausia šventė? Kodėl būtent ji?

Geriausias vaikystės prisiminimas.

Kaip geriausiai išspręsti dviejų žmonių konfliktą?

Kur norėtum, kad būtų mūsų kitos šeimos atostogos? Kodėl?

Kai tau liūdna, ką kiti žmonės galėtų padaryti, kad būtų linksmiau?

Jei galėtum sau jaunesniam (penkeriais ar dešimčia metų) parašyti  
laiškutį, - ką parašytum?

Kokia yra geriausia tavo savybė?



Tau labiau patinka būti vienam, ar kompanijoje?

Išvardink mūsų šeimos artimiausius kaimynus.

Kas labiausiai patinka žmoguje, kuris sėdi tau iš kairės?

Kas tave šiandien pradžiugino?

Kaip, kokiu būdu geriausia tau pasakyti, kad tu kažką padarei ne taip, suklydai?

Kaip manai, kokia mūsų šeima bus po penkių metų?

Kur vieną dieną norėtum nukeliauti, ką norėtum pamatyti?

Kokiu išgalvotu filmo veikėju norėtum būti? Kodėl?

Kaip galvoji, ar Instagram, Twiter, Tik Tok ir kita socialinė žiniasklaida labiau 
teigiamai ar labiau neigiamai įtakoja visuomenę? O mūsų šeimą?

Kada labiausiai buvai išsigandęs? Ką darei?

Koks mėgstamiausias tavo maldos būdas?

Kokio jausmo labiausiai nemėgsti?

Apie ką nemėgsti kalbėtis? Kodėl?

Kai esi piktas, kaip tau gali padėti kiti žmonės pasijusti geriau?

Surask bendrą savo ir kurio nors šeimos nario bruožą.

Kaip tau geriausia pradėti kalbą su nepažįstamu žmogumi?



Koks geriausias būdas atsiprašyti?

Jei namuose kiltų gaisras, ką darytum?

Jei kas nors tavęs paprašo pinigų, kaip nusprendi ar duoti?

Geriau būti nepriklausomam ar priklausyti grupei?

Koks yra tavo gyvenimas šiandien?

Papasakok istoriją iš savo gyvenimo, kurios dar nepasakojai.

Tau lengviau atsiprašyti ar atleisti?

Kaip atrodytų tavo tobula diena?

Ar patikimai išlaikai paslaptį? Ar esi kada nors pasakęs tau  
patikėtą paslaptį kitam žmogui?

Kaip atsakytum į Jėzaus klausimą „Ar suprantate, ką jums padariau?“ (Jn 13,12)

Ar tu labiau “vyturys“ ar „pelėda“?

Kokią gerą savo savybę norėtum sustiprinti?

Kuris dešimtmetis iš pastarojo šimtmečio tau yra įdomiausias? Kodėl?

Ką labiausiai mėgsti ėjime į bažnyčią?

Kokio darbo niekada nenorėtum dirbti? Ar kokios profesijos  
niekada nesirinktum?

Kas tau yra pasiaukojimas? Dėl ko verta aukotis?
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Kaip tu išgirsti Dievą? Kaip Jis tau kalba?

Kaip atrodo geras gyvenimas? Kokių įgūdžių reikia geram gyvenimui?

Kaip atsakytum į Jėzaus klausimą “Ko norite, kad jums padaryčiau?” (Mt 20.32)

Je turėtum sukurti naują miestą, kaip jis atrodytų? Koks būtų jo pavadinimas?

Jei gautum 100 Eur, kad padėtum kitiems, kam juos išleistum?

Kiek pinigų tau reikia, kad būtum laimingas?

Kiek žmonių, kuriuos sutinki bažnyčioje, vardų žinai?

Kiek skirtingų jausmų pavadinimų žinai?

Kaip tu susirandi draugų?

Kaip įsivaizduoji rojų?

Kaip Dievas įtakojo / veikė tavo gyvenimą?


