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VRAGEN BIJ EEFJE EN MONO  

Mag ik je uitnodigen om over deze vragen na te denken? 

Alles mag, niets moet. 

  

  

Dustins broer is dood 

  

1.         Eet je wel eens teveel als je verdrietig bent? 

            Kan eten jou troosten? 

2.         Ken je nog andere manieren om jezelf te troosten? 

3.         Ken je iemand die een ernstig ongeluk heeft gehad? 

4.         Ken je iemand die jong is overleden? 

            Hoe was dat voor jou? 

5.         Heb je wel eens gedroomd over iemand die was overleden? 

6.         Waar denk je dat je geest naar toe gaat als je overleden bent? 

7.         Vind je het idee dat er een leven na de dood is, troostvol of denk je dat dood 

            echt het einde is? 
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Freja ziet kleuren 

  

1.  Als je naar een groep bomen in de verte kijkt, heb je er dan wel eens een   

 lichtgloed omheen gezien? 

2.         Heb je rondom een mens wel eens een lichtlaag gezien? 

            Waar zou dat licht vandaan komen, denk je? 

3.         Ken jij het verschil tussen abnormaal en paranormaal? 

4.         Denk je dat je zelf paranormale gaven hebt, dat je iets bijzonders kunt,  

            weet of aanvoelt? 

5.         Kies je een kleur kleding die bij je stemming past? 

6.         Als je je handen bijna tegen elkaar houdt, voel je dan een soort 

            kussentje tussen je handen? 

7.         Als je een hand een klein stukje voor je navel houdt, 

            voel je dan warmte? 

            Voelt dat warmer dan wanneer je een hand boven een been houdt? 
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Gabor voelt zich lelijk 

  

1.         Vind je jezelf mooi? 

            Zijn er ook dingen die je aan jezelf minder mooi vindt? 

2.         Heeft iemand anders gezegd wat hij/zij wel en niet mooi vindt aan jou? 

            Hoe voelde je je toen?  

            Hoe zou een ander zich voelen als jij wat opmerkt over zijn/haar uiterlijk? 

3.         Hoe zou het komen dat mensen de mening van elkaar overnemen, 

 bijvoorbeeld over wat ze wel en niet mooi vinden? 

4.         Hoe zit het met mode; het ene seizoen is paars de modekleur en 

            na een paar maanden vinden mensen het lelijk. Hoe kan dat? 

5.         Vind je iets mooier, als andere mensen het mooi vinden? 

            Durf je zelf te bepalen wat je mooi vindt? 

6.         Hoe vaak ben je ontevreden over jezelf? 

            Hoe vaak heb je commentaar op anderen? 

            Kun je zien dat deze twee met elkaar te maken hebben? 

7.         Kun je tegen jezelf zeggen: “Ik ben helemaal goed zoals ik ben”? 

            Kun je tegen een ander zeggen: “Je bent helemaal goed zoals je bent”? 

            Hoe voelt dat? 
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Lorenzo ziet een geest 

  

1.         Voel je op de één of andere manier wel eens iemand vlak bij je die is 

 overleden; misschien een geur, een koude vlaag, een ‘zeker weten’? 

2.         Heb je wel eens het gevoel dat een overledene je helpt? 

3.         Als andere mensen zeggen dat dood het einde is, terwijl je  

            zelf echt een overledene hebt gevoeld of zelfs gezien, hoe voelt 

            dat voor jou? Kun je hier met iemand over praten? 

4.         Droom je wel eens over een overleden dierbare?  

            Denk je dat hij/zij jou iets wil vertellen in een droom? 

            Hoe kan het dat iemand in een droom weer levend lijkt? 

6.         Weet je dat er steeds méér kinderen zijn die méér zien, méér voelen  en méér        

 weten?  

            Weet je ook dat paranormaal steeds normaler wordt gevonden? 

7.         Hoe ga je ermee om als iemand je niet gelooft wat je vertelt over een 

 paranormale waarneming? 
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Raha heeft nachtmerries 

  

1.         Heb je wel eens een nare droom gehad?  

            Kun je je nog herinneren waar ie over ging?  

            Had je iets akeligs meegemaakt van tevoren? 

2.         Zou een droom je kunnen helpen met verwerken van een nare gebeurtenis of 

          denk je dat dromen niets betekenen? 

3.         Droom je wel eens over iets naars wat je op TV zag? 

            Heb je wel eens oorlogsbeelden op TV gezien? 

            Hoe vond je dat? 

4.         Denk je dat het kan helpen om te bidden voor vrede? 

            Zou het beter helpen als je met zijn állen bidt voor vrede? 

5.         Hoe zou bidden werken, denk je? 

            Is bidden hetzelfde als liefdesenergie sturen, denk je? 

6.         Denk je dat oorlog vanzelf overgaat omdat het ´kwaad´ zichzelf vernietigt  

            door de wet van oorzaak en gevolg? 

7.         Hoe kun je vrede in je eigen hart maken? 
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Waarom bestaat er oorlog? 

  

1.         Heb je wel eens nagedacht over de zin van oorlog voeren? 

2.         Hoe lijkt het je om in een land te wonen waar oorlog is? 

            Hoe zou het voor andere kinderen zijn, die in een land wonen waar oorlog is? 

3.         Zou je willen weten hoeveel landen er op dit moment oorlog met elkaar          

 voeren? Wil je dat eens op internet opzoeken? 

4.         Wat denk je dat de reden is van de meeste oorlogen; olie, landbezit, 

 godsdienst of hebzucht? 

5.         Waarom willen mensen altijd gelijk hebben? 

            Wil jij ook wel eens per se gelijk hebben? 

            Heb je dan sneller ruzie? 

6.         Waarom willen mensen de baas spelen over elkaar? 

            Wil jij ook wel eens de baas spelen? 

            Heb je dan sneller ruzie? 

7.         Hoe zou je ruzie kunnen voorkomen? 

            Hoe zouden mensen oorlog kunnen voorkomen? 
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Marcel is te slim 

  

1.         Zou je zelf slimmer willen zijn?  

            Wat zou je méér kunnen bereiken als je slimmer zou zijn? 

            Wat zou het nadeel kunnen zijn van slim zijn? 

            Zou je gelukkiger zijn, als je slimmer was? 

            Denk je dat alle slimme mensen gelukkig zijn? 

2.         Als je alles hebt en alles kunt, ben je dan gelukkiger dan nu? 

3.         Als je denkt aan geluk, welk ideaalbeeld zie je dan in je hoofd? 

4.         Hoe lang duurt geluk eigenlijk; een paar seconden of toch wel langer? 

5.         Wanneer voel jij je het gelukkigst?  

            Kun je de herinnering aan dat geluk vasthouden en tevoorschijn halen als je je 

           iets minder gelukkig voelt? 

6.         Als je niets zou bezitten, hoe zou jij jezelf gelukkig kunnen maken? 

            Als je erg ziek zou zijn, kun je je dan toch gelukkig voelen? 

7.         Kun je eens met klasgenoten of familie bespreken hoe ieder van hen zichzelf 

 gelukkig maakt? 
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Mariama geneest mensen met haar handen 

  

1.         Heb je wel eens iemand ontmoet die met zijn handen iemand kon beter 

 maken? 

2.         Hoe zou genezing met handen kunnen werken, bijvoorbeeld het ‘overlezen’ 

 van  brandwonden, zodat de pijn wordt weggenomen, of geloof je hier niet 

 zo in? 

3.         Als je jezelf pijn hebt gedaan en papa of mama geeft er een kus op, is het 

 dan sneller over of merk je geen verschil? 

4.         Als je je been stoot en er zelf met je hand overheen wrijft, gaat het dan sneller 

           over of merk je geen verschil? 

5.         Denk je dat de warme energie die uit de handen van een genezer komt, van 

 de genezer zelf is, van God of misschien toch van iets anders? 

6.         Als je bij jezelf met een hand langzaam over je lichaam beweegt, ongeveer 5 

           centimeter boven je huid, voel je dan op verschillende plaatsen dat het 

 warmer of kouder voelt? 

            Zou je dit op dezelfde manier bij iemand anders willen proberen te voelen? 

7.         Zou je eens willen proberen om jezelf op te laden, zoals Eefje aan Mariama     

 leerde? 

            Kun je omschrijven hoe je je voelt nadat je dat gedaan hebt? 
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Desirée zag een engel 

  

1.         Denk je dat engelen bestaan of zouden kerken de engelen hebben 

 verzonnen? 

2.         Ken je iemand die ernstig ziek is (geweest)? 

            Ben je zelf bang om ooit ernstig ziek te worden? 

3.         Heb je ooit over de dood nagedacht? 

            Hoe zou het komen dat veel mensen bang zijn om dood te gaan? 

4.         Denk je dat je geest verder leeft nadat je hier bent gestorven of lijkt je dat     

 onmogelijk? 

5.         Heb je een bepaald beeld van hoe het zou zijn als je niet meer hier leeft? 

6.         Zou je na je dood nog contact kunnen hebben met levende mensen? 

7.         Hoe zou het komen dat sommige levende mensen dode mensen kunnen zien 

 of horen?           
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Sanchez heeft spijt 

  

1.  Heb je wel eens een krotwoning op TV gezien? 

            Hoe lijkt het je om in zo’n huis te wonen? 

2.         Zou jij kunnen leven zonder water of elektriciteit in huis? 

            Kun je bedenken wat je allemaal niét kunt zonder elektriciteit en water? 

3.         Denk je dat arme mensen vaker stelen?  

            Vind je het erger als arme mensen stelen of als rijkere mensen stelen? 

4.         Heb je ooit ervaren dat het gevolg van je eigen daad naar je terugkwam? 

            Weet je nog wat je had gedaan? 

            Denk je er altijd goed bij na wat de gevolgen voor de ander zijn als je iets 

 doet? 

5.         Hoe kun je erachter komen wat nog onbewust is in jou? 

            Vind jij dat iemand jou mag zeggen wat jij onbewust doet, of lijkt het je beter 

 dat je alles zelf ontdekt? 

            Vind jij dat je best mag opmerken wat een ander onbewust doet? 

6.         Wanneer vind jij iemand anders wijs en wanneer vind jij jezelf wijs? 

7.         Geloof jij in wonderen? Heb jij ooit iets wonderbaarlijks meegemaakt? 
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Daiki is altijd boos 

  

1.         Wie of wat maakt jou het vaakst boos? 

            Wat vind je het allerstomst? 

2.         Reageer je je wel eens af op iemand, terwijl je eigenlijk boos bent op iemand 

           anders? 

3.         Heb jij het idee dat je zoveel móet van anderen, terwijl je zelf liever iets anders 

 zou willen doen? 

4.         In welke situaties voel jij je machteloos? 

            Wat doe je met dat gevoel; denk je dat je een machteloos gevoel ‘t best 

 kunt wegstoppen of zou je er beter met iemand over kunnen praten? 

5.         Kun je je voorstellen dat iemand die vroeger geen liefde heeft gekregen, zelf 

 later moeite heeft met liefde geven aan een ander? 

            Heb je daar begrip voor? 

6.         Kun je boosheid zien als onkunde? 

            Vind je onkunde een betere verklaring voor iemands boosheid? 

            Kun je je eigen boosheid als onkunde verklaren? 

            Heb je wel eens geprobeerd om iemand die boos doet, vriendelijk en 

 begripvol te benaderen? Wat gebeurde er toen? 

7.         Als je leert jezelf lief te hebben, heb je dan nog net zoveel liefde nodig van 

 een ander of wordt de noodzaak dan minder? 

            Kun jij iemand iets geven wat je eigenlijk zelf wilt krijgen, bijvoorbeeld  hulp,   

 vriendschap of vertrouwen? 
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Irenka’s weetstemmetje 

  

1.         Heb je je wel eens afgevraagd hoe het kan dat je in je dromen binnen  

            één tel ergens anders bent? 

2.         Weet je uit jezelf wat je wél of beter niet kunt doen? 

            Luister je altijd naar je ik-weet-het-eigenlijk-wel-stemmetje? 

3.         Waar zou die weetstem vandaan komen; uit je eigen binnenste, misschien 

 van een onzichtbaar persoon of kan het allebei wel? 

4.         Denk je dat je weetstem hetzelfde werkt als het instinct bij dieren? 

5.         Heeft jouw weetstem jou al vaak gewaarschuwd en beschermd? 

            Zo ja, kun je hiervan een voorbeeld noemen? 

6.         Waar zit bij jou je stilteplekje of is het overal in je lijf even druk? 

7.         Kun je aan het verleden iets veranderen of kun je alleen maar nú iets 

 veranderen? 
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Carlitos´ vorige leven. 

  

1.         Als dood écht het einde zou zijn, hoe kan het dan dat sommige mensen zich 

 hun vorige leven kunnen herinneren? 

2.         Heb je wel eens gedroomd dat je in een andere tijd leefde? 

            Zag je in die droom er anders uit, terwijl je zeker wist dat jij het was? 

            Zou het dan kunnen dat jouw ziel verhuisd is naar een ander lichaam? 

3.         Als je ziel je voellichaam is en je ziel eeuwig leeft, zou je dan dingen uit een 

 vorig leven kunnen voelen? 

4.         Wat zou het doel van het leven zijn als je ziel samen met je lichaam zou 

 sterven? 

5.         Zouden alle herinneringen van vorige levens zijn opgeslagen in je ziel? 

            Zo ja, welke herinneringen zouden belangrijk kunnen zijn voor dit leven en 

 welke niet? Welke herinneringen zou je liever vergeten dan onthouden? 

6.         Zou je van herinneringen kunnen leren? 

7.         Zouden die herinneringen misschien jouw weetstemmetjes kunnen zijn? 
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Mai leert communiceren. 

  

1.         Wat vind je het gemakkelijkst; tégen iemand praten of mét iemand praten? 

2.         Vind je het moeilijk om te luisteren naar wat een ander te zeggen heeft? 

            Vind je het fijn als iemand anders naar jou luistert? 

            Denk je dat de ander het fijn vindt als jij naar hem/haar luistert? 

3.         Waar praat jij het liefst over? Waar praat je het vaakst over? 

4.         Kun je kwaliteiten van iemand anders zien en waarderen? 

            Kunnen jullie je ideeën of meningen bundelen? Wat gebeurt er dan? 

5.         Hoor je tussen de regels door de verborgen boodschap van anderen, 

 bijvoorbeeld verdriet? Reageer je daar dan op? 

6.         Vind je het fijn als iemand anders jouw verborgen boodschap oppikt als je iets 

           niet zo goed durft te vertellen? 

7.         Wat gebeurt er als jij iemand met je hárt aandacht geeft? 

            Hoe voel jij je als iemand jou vanuit zijn hart aandacht geeft? 
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Fenella’s bijna-dood-ervaring 

  

1.         Hoe kan het dat je overledenen kunt zien, als je een bijna-dood-ervaring 

 hebt,  terwijl je niet écht dood bent? Ben je dan toch heel even écht dood?  

            Kunnen we het dan beter even-dood-ervaring noemen? 

2.         Hoe zou het voor de mensen zijn die zo’n even-dood-ervaring hebben 

 gehad? 

            Wil je eens één minuutje in hun schoenen gaan staan? Wat voel je dan? 

3.         Als je bedenkt dat je geest verder leeft, ben je dan nog bang om dood te 

 gaan of ben je sowieso niet bang om dood te gaan? 

4.         Mag ik je uitnodigen om een voorstelling te maken van hoe het geestelijk 

 leven  na dit leven zou kunnen zijn; denk je dat je dan ook moet eten, slapen, 

 werken, enzovoorts? 

5.         Hoe zou je willen dat jouw nieuwe leven eruit zou gaan zien, na jouw dood? 

6.         Denk je dat jij je ná je dood dezelfde persoon voelt, als die je was vóór je 

 dood? 

7.         Denk je dat je jouw leven en alle mensen die een rol speelden in jouw leven, 

 nog kunt herinneren na je dood? 
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Wat Seti denkt gebeurt ook echt. 

  

1.  Heb je wel eens iets naars voorspeld, dat later uitkwam? 

            Dacht je toen dat het jouw schuld was dat het gebeurde? 

2.         Heb je wel eens iets leuks voorspeld, dat later uitkwam? 

            Dacht je toen dat jij het veroorzaakt had? 

3.         Geloof je in het lot? Dat er dingen gebeuren die móeten gebeuren? 

            Door wat of wie zou dan bepaald zijn wat er moest gebeuren? 

4.         Zou het kunnen dat je het lot zelf hebt bedacht om ervan te leren of bedenkt 

           iets/iemand anders jouw lot? 

5.         Zou het kunnen zijn dat je zelf het lot bedenkt vóórdat je op aarde geboren    

 wordt of denk je dat je alleen maar leuke gebeurtenissen voor jezelf zou     

 bedenken, als je zelf over het lot zou mogen beslissen? 

6.  Is het lot het gevolg van je eigen gedrag of spreek je dan niet van lot maar 

 van oorzaak en gevolg? 

7.         Kun je het lot veranderen door jezelf anders te gedragen en/of anders te 

 denken, of ligt je lot nu eenmaal vast, denk je? 
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Lindita is bang. 

  

1.  Wanneer voel jij je bang?  

            Waaraan merk je dat je bang bent? 

2.         Hoe zou bij jou die angst zijn ontstaan, denk je? 

            Kun je daar nog iets aan veranderen? 

3.         In welke situaties word je zenuwachtig? 

            Is zenuwachtig hetzelfde als bang? 

4.         Vind je je eigen angsten nuttig? Kun je dat uitleggen? 

5.         Wil  je samen met anderen ideeën uitwisselen over hoe jullie de baas worden 

            over angst en zenuwen?  

            Hoe lukt dat jou zelf? 

6.         Komt het wel eens voor dat jij jezelf angstig maakt door je eigen gedachten? 

7.         Komt het wel eens voor dat jij jezelf kunt troosten door je eigen gedachten? 

            Hoe voelt dat? 
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Vinko heeft heimwee. 

  

1.  Heb jij wel eens heimwee? 

            Waar verlang je op zo’n moment naar? 

2.         Kun je jezelf géven waarnaar je verlangt? 

            Als er op dat moment niemand anders is, kun je jezélf dan geven wat je nodig 

           hebt? Wil je er eens over nadenken hoe je jezelf kunt geven wat je nodig 

 hebt? 

3.         Kun jij je éventjes aanpassen aan een situatie die je niet zo fijn vindt? 

            Kun jij je lángere tijd aanpassen aan een situatie die je niet zo fijn vindt? 

            Wat is hierin het verschil voor jouw gevoel? 

4.         Wat kun je zelf doen als je je niet langer wilt aanpassen? 

5.         Heb je wel eens geprobeerd om over dit soort dingen te praten met de 

 persoon over wie het gaat; je ouders bijvoorbeeld of een vriend? 

6.         Vind je het moeilijk om over dit soort belangrijke gevoelens te beginnen? 

            Denk je dat die persoon dan boos wordt? 

            Zou jij boos worden als iemand anders jou vertelt dat hij/zij zich niet langer kan 

           aanpassen aan jou of vind je dat juist moedig? 

7.         Denk je dat er nog meer planeten zijn, waar levende wezens wonen? 
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Budi wordt mishandeld. 

  

1.         Als jij iets stom, zielig of abnormaal vindt, sta je dan wel eens stil bij de andere 

            kant van het verhaal of denk je daar eigenlijk nooit zo over na? 

2.         Krijg je wel eens straf? Hoe voelt dat? 

            Vind je het eerlijk dat je straf krijgt? Kun je daar iets meer van vertellen? 

3.         Als iemand één keer iets tegen je zegt, geloof je dan dat het wáár kan zijn? 

            Als iemand hónderd keer hetzelfde tegen je zegt, geloof je dán dat het waar 

 kan zijn? 

            Als jij één keer tegen iemand iets zegt, denk je dan dat jij de waarheid zegt? 

            Als jij honderd keer hetzelfde tegen iemand zegt, denk je dan dat het waar 

 is? 

4.         Denk je dat alles wat je ouders tegen je zeggen, waar is? 

            Denk je dat alles wat andere volwassenen zeggen, waar is? 

5.         Durf je te zeggen dat jij ergens ánders over denkt? 

            Denk je dat volwassenen boos worden als jij zegt ánders over iets te denken? 

            Zou jij boos worden op een kind dat zegt anders te denken, als jij volwassen 

 zou zijn? 

6.         Als jij mishandeld zou worden, wat zou je dan het beste kunnen doen? 

            Bij wie zou je hulp kunnen zoeken? Bij de politie of liever bij iemand die je 

 goed  kent? 

7.         Wat zou je je beste vriend(in) adviseren als je hoorde dat hij/zij mishandeld 

 wordt? 

            Wat zou je adviseren, als hij/zij zegt toch heel veel te houden van degene die 

            mishandelt? 
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Asim voelt zich eenzaam. 

  

1.         Ben jij wel eens gepest? Hoe voelde je je toen? 

            Heb jij wel eens iemand gepest? Heb je anderen gestimuleerd om méé te       

 pesten? Hoe zou ‘t slachtoffer zich hierbij gevoeld hebben? 

2.         Ben je wel eens uitgescholden? Trok jij je er iets van aan? 

            Heb jij wel eens iemand uitgescholden? Zou hij/zij zich dat aangetrokken 

 hebben? 

            Heb je hier later spijt van gekregen en dit ook gezegd tegen die persoon? 

3.         Ik wil je graag uitnodigen om samen met je klasgenootjes of familie na te 

 denken over de overeenkomsten tussen verschillende wereldreligies.           

4.         Wat kunnen mensen doen om alle religies te accepteren en waarderen? 

5.         Vraag je wel eens hulp aan God als je iets niet zelf kunt? 

            Zo ja, vertrouw je er dan op dat je geholpen wordt of blijf je bang dat het 

 nooit zal goed komen? 

            Heb je er wel eens over nagedacht hoe deze hulp dan tot stand komt; is dat 

 anders dan dat je ouders of vrienden je helpen? 

6.         Denk je dat je eerder hulp krijgt als je liefdevol bent? 

            Denk je dat als je zelf één nare eigenschap hebt, je geen recht hebt op hulp? 

            Zou God onderscheid maken in wie wel of geen recht op hulp heeft? 

7.         Hoe laat jij zelf aan anderen zien dat je liefde in je hebt? 

            Hoe voelt die liefde? Kun je dat gevoel supergroot maken, zodat de hele 

 wereld erin past? 

  

  

 

 



                                                          Auteur Elvire van Vlijmen 

 

Fanni’s broer speelt vreemde spelletjes met haar. 

  

1.         Heb je wel eens wat gehoord over het onderwerp in het verhaal van Fanni? 

            Schrok je hier erg van of viel het mee? 

2.         Wat lijkt jou een normale leeftijd om seks te hebben? 

3.         Kan seks ook tussen twee jongens of tussen twee meisjes?  

            Vind jij dat seks ook kan tussen twee familieleden, als ze van elkaar houden? 

            Kun je dat misschien uitleggen? 

4.         Als je van een vriend of vriendin hoort dat hij/zij seks móet hebben met een    

 familielid of een andere volwassene, aan wie zou je het dan vertellen, zodat 

 je vriend(in) geholpen kan worden? 

            Als die vriend(in) smeekt om het tegen niemand dóór te vertellen, omdat 

 hij/zij erg   bang is dat er dan wat super ergs zou gebeuren, zou je het dan 

 tóch aan iemand vertellen om je vriend(in) te helpen? 

5.         Denk je dat jij jezelf zou schamen als je ongewild seks met iemand had? 

            Kun je je voorstellen dat iemand anders zich kan schamen als hij/zij ongewild 

 seks had en het tegen niemand durft te vertellen? 

            Vind je eigenlijk dat ongewilde seks iets is om je voor te moeten schamen? 

6.         Als je iets heel akeligs tegen niemand durft te vertellen, blijft die angst in een 

 vergeetlaatje opgesloten zitten. Als dat laatje propvol zit, kan hij openknallen. 

 Wat kun je doen om te voorkomen dat een laatje overvol raakt? 

7.         Mag ik je uitnodigen om met je klasgenoten, vrienden of familie, te praten 

 over wat normaal is met seks en wat écht niet hoort. 
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Diana is verliefd 

  

1.         Ben je wel eens verliefd geweest? 

            Hoe voelde dat?  

2.         Hoe zou het komen dat je juist op deze persoon verliefd werd? 

            Als je op één jongen/meisje van een tweeling zou vallen, die er dus precies    

 hetzelfde uitzien, hoe komt het dat je dan wel op de één en niet op de ander 

        valt?    

3.         Op welke uiterlijke kenmerken val je in het bijzonder? 

            Op welke eigenschappen val je in het bijzonder? 

            Welke eigenschappen van jezelf waardeer je het meest? 

            Komen die eigenschappen overeen met die, waar je op valt bij een ander? 

4.         Wil je dat je vriend(in) waar je verliefd op bent, perféct is? 

            Vind jij jezelf perfect? In welk opzicht? 

            Kun je zeggen wat voor jou helemaal perfect is? 

5.         Zeg je er iets van als je jouw vriend(in) niet perfect vindt? 

            Hoe zou je het vinden als jouw vriend(in) zegt dat hij/zij jou niet perfect vindt? 

6.         Wat mag hij/zij van jou beslist niet doen? 

            Hoe vind je het als jij iets beslist niet mag doen? 

7.         Kun jij iemand anders helemaal waarderen om zijn anders zijn of vind je dat te 

           moeilijk? 
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Akuba’s vader is alcoholist. 

  

1.         Heb je wel eens iemand gezien die teveel alcohol gedronken had? 

            Waaraan kon je zien dat ie dronken was? 

2.         Vind je het leuk dat iemand lollig doet, als ie gedronken heeft? 

            Wat vind je minder leuk aan iemand die dronken is? 

3.         Ben je alcoholist als je niet zonder twee glazen alcohol kunt of pas als je veel 

 méér glazen alcohol nodig hebt? 

4.         Vind je dat iemand beter aan sigaretten verslaafd kan zijn dan aan alcohol 

 of vind je het allebei even slecht? 

5.         Wat gebeurt er met het lichaam van een alcoholist? En van een roker?   

            Wat gebeurt er met het lichaam van een drugsgebruiker? 

6.         Hoe zou het eigenlijk komen dat iemand zó naar alcohol, drugs of sigaretten 

 kan verlangen? 

            Heb jij wel eens héél erg naar snoep verlangd? Kun je dat vergelijken met het 

            verlangen naar alcohol? 

7.         Wat zou de oorzaak kunnen zijn van een alcoholverslaving? 
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Brian vraagt waarom de wereld zo rot is. 

  

1.    Denk jij, net als Brian, vaak na over moeilijke onderwerpen van het leven of 

 vind je dat een kind zich daar nog niet druk over hoeft te maken? 

2.              Vind jij ‘t goed om overal over na te denken of kun je maar beter lekker 

 spelen? 

            Maak jij je veel zorgen als je veel over moeilijke onderwerpen nadenkt? 

3.   Voel je je verdrietig wanneer je niet alle ellende kunt oplossen of kun je 

 problemen makkelijk loslaten? 

4.         Welke natuurrampen kunnen het gevolg zijn van het gedrag van de mens? 

            Kun je dat verder uitleggen? 

5.         Als je bedenkt dat mensen kunnen groeien van ellende, zou je ellende dan 

 nog net zo erg vinden? 

            Als je bedenkt dat tegenstellingen nodig zijn om te groeien, wordt de 

 negatieve kant van ‘n tegenstelling dan minder erg? 

            Als zwart aan wit vastgeplakt zit, wordt zwart dan wat grijzer? 

6.         Zou jij geholpen willen worden als je je ellendig voelt? 

            Wil je geholpen worden, als je door eigen schuld in de problemen bent 

 geraakt? 

            Zou jij iemand helpen die door eigen schuld in de problemen is geraakt? 

7.         Kun je iemand vanuit je hart vergeven als ie jou iets heeft aangedaan? 

            Vind je het fijn dat iemand jou vergeeft als jij hem/haar iets hebt aangedaan? 
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Carmen wil niet meer naar school. 

  

1.  Heb je wel eens geen zin om naar school te gaan? 

            Wat is daar de reden van? 

            Wat vind je leuk of fijn op school? 

            Welke vakken vind je het interessantst of leukst? Waarom juist deze? 

2.         Op welke manier kun jij de lesstof het best onthouden? 

3.         Welke wereldberoemde persoon vind jij het bijzonderst? Kun je er iets over      

 vertellen? 

            Wat in deze persoon raakt jou het diepst in je hart? 

4.         Op welke manier laat jij jouw onafhankelijkheid zien? 

            Op welke manier laat jij jouw vrijheid zien? 

5.         Denk je dat je zonder geweld moeilijke problemen kunt oplossen of denk je 

 dat je soms best geweld mag gebruiken om je doel te bereiken? 

6.         Wat is het gevolg van geweld? Hoe voelt geweld voor jou? 

            Wat is het gevolg van geweldloosheid? Hoe voelt dit voor jou? 

7.         Vind jij dat kinderen best mogen meebeslissen welke lesstof hen aangeboden 

           wordt? 
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Evi is hooggevoelig 

 

1.  Denk je dat jij erg gevoelig bent? Waaraan merk je dat? 

 

 Zou je willen dat anderen rekening houden met jouw gevoeligheid? 

 

 Kan iemand anders er eigenlijk iets aan doen dat jij gevoelig bent? 

 
2.  Zouden andere kinderen hetzelfde kunnen voelen als jij, denk je? 

 Kun jij rekening houden met de gevoeligheid van een ander kind? 

3. Voel je wel eens aan als iemand iets anders zegt dan ie bedoelt? 

4. Voel jij je anders als je in een grote groep bent, zoals in de klas?  

            Of merk je niet zoveel verschil met als je alleen bent? 

5.  Heb je wel eens kleuren om iemands hoofd of handen gezien? 

 Vond je het raar of eigenlijk heel gewoon? 

6.  Word je wel een moe als je bij iemand in de buurt bent die ziek of zwak is? 

           Word je wel eens opgewonden als je bij iemand in de buurt bent die druk is? 

 Word je wel eens geïrriteerd als je bij iemand in de buurt bent die boos is? 

7. Heb je wel een eens een van de trucjes van Mono uitgeprobeerd om je aura 

 te beschermen, zodat je niet zo moe wordt? 
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Nathalie zoekt ándere geneeswijzen. 

  

1.  Heb je wel eens iets ánders uitgeprobeerd om van je kwaaltje af te komen, 

 dan pilletjes van een gewone dokter? Kun je erover vertellen? 

            Werd je er beter van? 

2.         Denk je dat iedereen gelooft dat andere geneesmethoden ook kunnen 

 helpen? 

3.         Denk je dat kruiden iemand beter kunnen maken? 

            Denk je dat in de natuur alle middelen te vinden zijn voor alle mogelijke 

 ziekten? 

            Op welke manier zouden mensen vroeger, toen er nog geen pillen waren,     

 zichzelf hebben genezen? 

4.         Denk je dat kruiden minder schadelijke bijwerkingen hebben dan pillen of is er 

           geen verschil? 

            Denk je dat ándere geneeswijzen minder schadelijk voor het lichaam zijn dan 

            pillen of is er geen verschil? 

5.         Denk je dat het beter is om ziekten te voorkomen dan te genezen? 

            Hoe zou je bepaalde ziekten kunnen voorkomen? 

6.         Komen in arme landen andere ziekten voor dan in rijke landen? 

            Wat zijn zogenaamde welvaartziekten? 

            Vind je welvaartziekten de eigen schuld van de mensen of komt het omdat 

 ze te veel beïnvloed worden door reclame voor ongezond voedsel? 

7.         Voel je je beter als je lacht, danst, tekent of zwemt? 

            Voel je je beter als je jezelf afleidt met mooie gedachten? 
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Igors ouders gaan scheiden. 

  

1.  Maken jouw ouders ook wel eens ruzie? Hoe voel jij je dan? 

            Hoe maken je ouders een ruzie weer goed? 

            En jij? 

2.         Wat is er voor nodig om een ruzie weer bij te leggen? 

            Wanneer is het voor jouw gevoel ónmogelijk om ‘n ruzie bij te leggen? 

3.         Erger jij je wel eens aan iemand? Aan wát erger je je dan? 

            Ergert zich wel eens iemand aan jou? Aan wat, denk je? 

4.         Hoe zou het komen dat mensen zo vaak de ander ergens de schuld van 

 geven? 

            Hoeveel vingers wijzen er naar jou terug als je met één vinger naar iemand 

 wijst? 

            Wat zou dat kunnen betekenen? 

5.         Ken je een kind met gescheiden ouders? 

            Is dat kind ánders of eigenlijk precies hetzelfde als jij? 

6.         Denk je dat gescheiden ouders evenveel van hun kinderen blijven houden? 

            Als één van de ouders zijn/haar kind(eren) maar af en toe ziet, betekent dat 

 dan dat die ouder het minst van zijn/haar kind(eren) houdt of heeft dat er 

 niets mee te maken, denk je? 

            Als een gescheiden ouder hertrouwt, denk je dat de nieuwe man/vrouw 

 minder van je kan houden of misschien méér of is er geen verschil? 

7.         Wat zouden alle gezinsleden kunnen leren van een scheiding? 
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Evi’s toekomstdroom 

 

1. Kun jij ’s morgens je droom van die nacht onthouden? 

2. Denk je dat dromen iets te betekenen hebben?  

Of denk je dat dromen onzinverhalen zijn, die je zelf verzint? 

3. Heb je wel eens wat gedroomd over iets dat je niet kunt weten? 

        Of over iets wat nog niet gebeurd is? 

4. Denk je wel eens na over de toekomst?  

Hoe zou je willen dat de wereld er in de toekomst uit zou zien?  

Kun je daar een tekening van maken? 

5. Heb je mooie ideeën die ervoor zorgen dat de wereld fijner wordt in de 

toekomst? 

 Wil je eens aan je familie of vrienden vragen of zij mooie ideeën hebben voor             

 de toekomst? 

6. Wil je opschrijven hoe mensen met elkaar zouden moeten omgaan in jouw 

ideale wereld? 

7. Wat kun je zelf doen om jouw ideale wereld te vormen? 
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Waar komt Mono vandaan? 

  

1.         Denk jij dat er sprookjesachtige sferen bestaan, ook al heb je ze nog nooit 

 gezien? 

2.         Kun jij met je fantasie zelf een sprookjesachtige sfeer bedenken? 

            Hoe zou die er dan uitzien? Kun je het omschrijven of tekenen? 

3.         Heb je wel eens een idee gehad dat uitkwam? 

            Als een idee is uitgekomen of gelukt, zou het dan ook mogelijk zijn dat een      

 zelfbedachte fantasie uitkomt, werkelijkheid wordt? 

4.         Als de fantasie van alle kinderen stopt, zouden dan ook de sprookjesachtige 

 sferen verdwijnen?  

5.         Denk je dat de verhalen over God verzonnen sprookjes zijn of zouden ze best 

           waar kunnen zijn omdat ontelbaar veel mensen erover denken en praten? 

6.         Als God licht is en uit dat licht alles geschapen is, kun je je dan voorstellen dat 

 in jou ook een stukje God zit? Hoe voelt dat idee? 

7.         Hoe zou je het liefst God omschrijven; de Liefde, de Puurheid, de Ene, het Al, 

 het Allicht, de Heilige Vader, de Vergever, de Koning, de Vrede, de 

 Beheerder, de Machtige, de Schepper, de Allerhoogste, de Alwetende, de 

 Alhorende, de Alziende, de Beschermer, de Alomvattende, de Wijze, het 

 Licht, het Zijn,- of heb je zelf een andere omschrijving bedacht?      

  

  

 


