
6 miljoen mensen
Thema 1: Liefde/vriendschap

  1) Hoe weet je wanneer je verliefd bent? Hoe voelt dat?
  2) Wat is dat, ‘liefde’? 
  3) Heb je vijanden? Hoe komt dat?
  4) Wanneer weet je dat je iemand een geheim kan toevertrouwen? Bij wie kan jij dat?
  5) Wat maakt een vriend tot een echte vriend?

Thema 2: Geluk

  6) Wat betekent geluk voor jou?
  7) Maakt geld gelukkig? Is het belangrijk om geld te hebben? Waarom wel/niet?
  8) Wat is je lievelingslied? Zing het.
  9) Maakt geen geld hebben ongelukkig?

Thema 3: God/natuur/de mens

  10) Beschrijf God. Wat betekent deze god voor jou?
  11) Wat is de grootste vijand van de mens?
  12) Beschrijf dingen uit de natuur die jij belangrijk vindt.
  13) Wat zou je graag willen veranderen in de wereld?
  14) Heb je de natuur zien veranderen sinds je klein was?
  15) Vind je het behoud van de natuur belangrijk? 
           Is dat ook jouw verantwoordelijkheid?
  16) Wie/Wat is de grootste vriend van de mens?
  17) Ken je een gebed? Zeg het op.
  18) Geloof je in een leven na de dood? Hoe stel jij je dat voor?
  19) Wat vind jij van een ‘zelfgekozen’ dood?

Thema 4: Levensloop

  20) Wat is je allereerste herinnering?
  21) Wat is je beroep?
  22) Wat was je grootste droom als kind? Wat is je grootste droom vandaag? 



  23) Wat zou je willen veranderen in je leven?
  24) Wat was de grootste beproeving in je leven? Wat heb je eruit geleerd?
  25) Wat is de zin van het leven?
  26) Wat zou je niet kunnen missen in het dagelijks leven?
  27) Leef jij beter dan je ouders? Waarom?
  28) Wat is je mooiste herinnering?
  29) Denk je soms aan je eigen dood? Hoe voel je je daarbij?
  30) Wat is voor jou de ergste manier om te sterven?
  31) Wat zou je doen als je nog maar één maand te leven had?
  32) Welke boodschap wil je op je sterfbed aan de mensen rond jou meegeven?
  33) Komt de dood altijd te vroeg?
  34) Heb je al eens iets gedaan in je leven waar je achteraf heel veel spijt van had?

Thema 5: Gevoelens

  35) Waarmee heb je laatst heel hard gelachen?
  36) Waarom heb je laatst gehuild? 
  37) Waar ben je bang voor?
  38) Waar word je heel boos van?
  39) Voel je je vrij? 
  40) Wat zou je nooit kunnen vergeven?
  41) Wat is je grootste vreugde?

Thema 6: Thuis/vaderland

  44) Om welke reden zou jij je vaderland verlaten?
  45) Wanneer voel jij je ergens thuis? Wat betekent voor jou ‘een goede thuis’?
  46) Wat vind je leuk aan België? Wat niet?
  47) Hou je van je vaderland? Waarom wel/niet?
  48) Zou je bereid zijn te vechten voor je vaderland? Waarom wel/niet?

Thema 7: Familie

  49) Wat betekent familie voor jou?
  50) Hoe belangrijk is iemands afkomst?
  51) Wat heb je geleerd van je ouders?
  52) Wat zou je graag doorgeven aan je eigen kinderen?
  53) Welke dingen kan je moeilijk vertellen aan je familie?


