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Упътване

в началото беше един наистина добър въпрос: защо ни-
кой не ми зададе някой наистина добър въпрос?

въпросът се превърна в експеримент: какво ще се случи, 
ако съберем всички въпроси, които винаги ни се е искало 
да зададем, но по ред съмнителни причини сме запазили 
за себе си? въпроси, които все ни идват със закъснение и ни 
карат да се замислим или да се посмеем.

дебатирахме и спорихме, смяхме се и четохме. и 
най-вече правихме нещо, което се прави твърде рядко: 
задавахме въпроси. експериментът се превърна в книга, 
която сега държите в ръцете си. 565 провокиращи, раз-
смиващи, убедителни, разобличаващи, нечувани въпроса.

Можете сами да попълвате „Книга на въпросите“, сякаш 
е личен дневник. да превърнете някое дълго пътуване с 
влак в кратък миг или да използвате тази книга като „чер-
вена нишка“ в своите мемоари. да разчупите скованата 
атмосфера на някоя вечеря или да накарате близки и 
роднини да се отърсят от резервираността си. да напра-
вите интимната си връзка по-вълнуваща или най-после 
да опознаете родителите си. така ще завържете разговор 
с децата си и ще накарате и най-големия мълчаливец да 
проговори. Убедени сме, че всеки човек има добра исто-
рия за разказване, само трябва да му зададете правил-
ните въпроси.
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Можете да запълвате с ваш текст многоточията в „Книга 
на въпросите“, да я допълвате, да я четете на глас, да я 
препрочитате. тя ще ви хвърли право в огъня, в Чистили-
щето. но не очаквайте от нас отговори. отговорът – това 
сте самите вие.

Четири правиЛа на играта
1. не мислете дълго, изберете отговора, който ви хрумне 

спонтанно!

2. няма правилни отговори. има само честни.

3. всеки отговор е валиден, докато не бъде ревизиран.

4. всички ние се възхищаваме от хората, които дават до-
бри отговори. още повече се възхищаваме от хората, 
които задават добри въпроси. ала най-силно ни до-
косват онези, които наистина умеят да слушат.

Упътване
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преЗ посЛедната година

Припомнете си дванайсетте месеца, които са вече зад 
гърба ви, и отговорете на следните въпроси:

№ 1 вашата книга на годината:

 

№ 2 вашата песен на годината:

 

№ 3 Филм, който сте гледали през изминалата година:

 

№ 4 вашата дреха на годината:

 

№ 5 най-добрият секс:

 

№ 6 най-важната личност:
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№ 7 Личност, която най-много ви е нервирала:

 

№ 8 Човек, на когото сте се извинили:

 

№ 9 Човек, с когото сте се запознали:

 

№ 10 Човек, когото сте загубили/напуснали:

 

№ 11 Човек, когото сте пренебрегнали:

 

 } Човек, който ви е пренебрегнал:

 

№ 12 голяма разправия:

 

преЗ посЛедната година
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№ 13 с кого от приятелите си сте се срещали най-често 
през изминалата година?

 

№ 14 Кое познанство е било вдъхновение за вас?

 

 } Кого сте вдъхновили вие?

 

№ 15 нещо, което е променило живота ви:

 

№ 16 подаръкът на годината:

 

№ 17 скъпа покупка:

 

№ 18 най-хубавото пътуване:

 

преЗ посЛедната година
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№ 19 Успех (професионален):

 

№ 20 най-голямото разочарование:

 

№ 21 повече или по-малко пари спечелихте в сравне-
ние с предходните дванайсет месеца?

 
[  ] повече [  ] по-малко [  ] същата сума

№ 22 нещо, което сте си поставили като задача:

 

№ 23 Колко пъти се разболявахте през последната година?

 

№ 24 въпросът на годината:

 

№ 25 нещо, което сте научили:

 

преЗ посЛедната година
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 } нещо, от което сте отвикнали:

 

№ 26 политическото събитие, което ви развълнува:

 

№ 27 Купонът на годината:

 

№ 28 вашето изречение на годината:

 

№ 29 вашата дума на годината:

 

№ 30 виното на годината:

 

№ 31 нещо, което ви изненада:

 

преЗ посЛедната година
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№ 32 най-трудното решение:

 

№ 33 нещо, за което съжалявате, че сте го направили:

 

№ 34 нещо, за което съжалявате, че не сте го направили:

 

№ 35 Беше ли тази година най-добрата за вас досега?

 
[  ] да [  ] не

 } Защо?

 

преЗ посЛедната година
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тоЧно сега

№ 36 Къде се намирате в момента?

  ............................................................................................

№ 37 три неща, които можете да вземете веднага, без 
да ставате от мястото си:

 1. .........................................................................................

 2. .........................................................................................

 3. .........................................................................................

№ 38 две неща, които сте свършили днес:

 1. .........................................................................................

 2. .........................................................................................

№ 39 двама души, за които често мислите напоследък:

   ....................................................................................

   ....................................................................................
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№ 40 една дума, която...

	 } описва здравословното ви състояние:  ........................

	 } описва финансовото ви състояние:  .............................

 } описва работата ви:  ......................................................

 } описва сексуалния ви живот:  .......................................

 } описва връзката ви:  .......................................................

 } описва живота ви:  .........................................................

№ 41 списанието, което редовно четете:

  ............................................................................................

№ 42 Любимите ви обувки:

  ............................................................................................

№ 43 вашият парфюм:

  ............................................................................................

тоЧно сега


