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1. Aan welke voor jou bijzondere plek heb je speciale herinneringen? 
2. Heb je een behoefte om (meer) te reizen? 
3. Als je niet meer voor het geld zou moeten werken, wat zou je dan gaan doen? 
4.  Als je zou weten dat alles wat je doet een succes wordt wat ga je dan doen? 
5.  Ben je blij met het huis waar je nu in woont? 
6.  Ben je blij met je werk? 
7.  Ben je gepest als kind? 
8.  Ben je weleens bang dat ik bij je weg ga? 
9.  Ben je weleens bang in het donker? 
10.  Daag ik je voldoende uit om jezelf te zijn? 

 

11 Geef ik je genoeg ruimte om je eigen dingen te doen? 
12. Geloof je in liefde op het eerste gezicht? 
13. Als het over seks gaat, wat zou je dan nog heel graag een keer willen voelen? 
14. Heb je geheimen voor mij? 
15. Heb je genoeg mensen om je heen die jou echt kennen? 
16. Hebben wij een gemeenschappelijke droom? 
17. Hoe voel je je als we niet samen zijn? 
18. Hoe was je middelbare schooltijd? 
19. Zou je ergens anders willen wonen? 
20. Hoe ziet een gelukkige relatie er voor jou uit? 
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21. Hoe ziet leven op aarde er over 500 jaar uit? 
22. In welke baan was je het ongelukkigste? 
23. In welke film speel jij de hoofdrol? 
24. In welke situatie voel je je door mij geliefd? 
25 Is er een vraag die je mij zou willen stellen maar wat niet doet omdat je bang 
bent voor het antwoord? 
26. Is er iets dat je mist in onze relatie? 
27. Is er iets wat ik kan doen zodat jij je meer geliefd door mij gaat voelen? 
28. Krijg je voldoende complimentjes van mij? 
29. Om welke blunder van jezelf kun je nog steeds lachen? 
30. Op welke gebieden voel jij je beperkt om te doen wat je wil doen? 

 

31. Op welke manier ben je het meeste veranderd de laatste jaren? 
32. Raak ik je voldoende aan? 
33. Tegen wie vond je het ooit lastig om sorry te zeggen? 
34. Van welk verschil tussen ons word je gek? 
35. Van welke geur wordt je heel erg blij? 
36. Van wie heb je veel geleerd? 
37. Verras ik je nog weleens? 
38. Vertrouw je mij volledig en wat is vertrouwen volgens jou? 
39. Voel je je vaak niet begrepen? 
40. Volg je vaak genoeg je hart? 

 

41. Waar ben je nieuwsgierig naar? 
42. Waar ben je trots op? 
43. Wat heb jij nodig om nog meer jezelf te kunnen zijn? 
44. Waar kijk je graag naar zonder het te willen hebben? 
45. Waar verwonder je je over? 
46. Waar wil je met mij naartoe? 
47. Waar zijn we over tien jaar? 
48. Waarin vind jij jezelf een controlfreak? 
49. Waarom of op wie ben je weleens positief jaloers? 
50. Wacht je ergens op? 
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51. Wanneer voel jij je ultiem man of vrouw? 
52. Wanneer was je volmaakt gelukkig? 
53. Wanneer zijn we een goed team? 
54. Wat aan jouw lijf ben je het meest blij mee? 
55. Wat aan jouw lijf ben je het minste blij mee? 
56. Wat betekent ‘thuis’ voor jou? 
57. Wat betekent liefde voor jou? 
58. Wat heb je geleerd van vorige relaties? 
59.Wat heeft de wereld nodig volgens jou? 
60. Wat heeft je het meest pijn gedaan in onze relatie? 

 

61. Wat houdt jou nog klein? 
62. Wat is de belangrijkste les die je dankzij onze relatie hebt geleerd? 
63. Wat is de laatste keer dat ik je aan het lachen maakte? 
64. Wat is het eerste dat je dacht toen je mij voor het eerst ontmoette? 
65. Wat is je diepste angst? 
66. Wat is jouw omschrijving van een goed feest? 
67. Wat is jouw talent? 
68. Wat is voor jou een mijlpaal in onze relatie? 
69. Wat kun jij goed wat niet iedereen kan? 
70. Wat kun jij niet wat anderen we kunnen? 

 

71. Welke foto zou je van ons willen hebben? 
72. Wat vind je een slechte gewoonte van jezelf? 
73. Wat vind je heel erg mooi, maar hoef je niet zelf te hebben? 
74. Wat vind je heel makkelijk om te doen? 
75. Wat vind je het fijnste aan seks? 
76. Wat vind je het moeilijkste aan (onze) relatie? 
77. Wat vind jij heel eng om te doen? 
78. Wat voelt onveilig voor jou? 
79. Wat voor soort gedrag zou je nooit accepteren of tolereren? 
80. Wat vragen mensen nooit aan jou? 

 

81. Wat was onze beste vakantie? 
82. Wat was voor jou een succesmoment? 
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83. Wat was voor jou het beste of mooiste moment in onze relatie? 
84. Wat wil je afleren en kan ik je daarbij helpen? 
85. Wat wil je leren en kan ik je daarbij helpen? 
86. Wat zou je heel graag met mij willen doen? 
87. Welk contrast tussen ons vind je leuk? 
88. Welk gedrag van een ander mens heb je het meeste moeite mee? 
89. Welke droom uit je kindertijd is vervuld? 
90. Welke gedachte maakt je blij? 

 

91. Welke ruzie tussen ons vond je het lastigste? 
92. Welke vraag wordt er aan jou nooit gesteld? 
93. Wie van ons is degene die zich het meeste aanpast? 
94. Wie was de leukste juf of meester op de lagere school en waarom? 
95. Wie zou je beter willen begrijpen? 
96. Wie zou je voor een uur terug uit de dood willen halen? 
97. Wiens overlijden heeft je geraakt? 
98. Zie je genoeg van de schoonheid van mensen? 
99. Zijn er mensen in jouw leven die je mist? 
100. Zou je alleen op een eiland kunnen overleven? 

 

 


