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l Aukeratu bi galdera, eman erantzuna, eta azaldu zergatik aukeratu dituzun  
    bi galdera horiek. 

 
w Ahaleginik egiten al duzu beste pertsonak hobeto ezagutzeko?  

 
w Ba al da modurik guztiok ezkuzabalagoak izateko, gauza gehiago partekatzeko         
      eta justizia egiteko? 

 
w Dauden injustizien aurrean, beste aldera begiratzen duzu ala zerbait egiten duzu         
      egoera konpontzeko? 

 
w Ebanjelioak maitasunari eta elkartasunari zenbateko garrantzia ematen dien ba        
      al dakizu? 

 
w Familian hitz egiten al duzue munduan dagoen egoerari buruz? 

 
w Galdetzen al diozu zeure buruari zer egin dezakezun inguruan daukazun egoera        
      hobetzeko? 
 
w Hobeto banatu al daitezke ondasunak munduko gizakion artean? 

 
w Imaginatzen al duzu zer den ehun mila biztanleko sendagile bakar bat egotea? 
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w Jainkoa gu guztion Aita al da zure ustez, eta pertsona guztiok anai-arrebak al gara? 
 
w Kristauok zer egin dezakegu Jesusen irakaspenak zabaltzeko? 

 
w Lagunekin edo familiarekin hitz egiten al duzu munduan eta inguruan dauden   
     arazoez? 

 
w Munduan ondasun eta baliabide gehiago behar dira, ala daudenak hobeto banatu  
      behar dira? 

 
w Norbaitek ba al daki munduan zenbat pertsona hiltzen diren goseak egunero? 

 
w Oso zorrotza al zara zure inguruan daukazun jendearekin, ala haiek ulertzen  
      saiatzen zara? 

 
w Pena sentitzen duzu inguruan jendea sufritzen ikusten duzunean, ala ez zaizu gehiegi  
      axola? 

 
w Robotak bezalakoak izan behar genuke, ala garrantzitsua iruditzen zaizu  
      sentimenduak izatea eta lagun hurkoaz arduratzea? 

 
w Saiatzen al zara hesiak, aurreiritziak, diskriminazioak eta eragozpenak apurtzen?  
      Jarri adibideren bat. 

 
w Taldekideei zer galdetuko zenieke? 

 
w Utopia? Bai, eskerrik asko. 

 
w Zeintzuk dira, zure ustez, munduan abandonatuen daudenak? 

 
l Zer sentitzen duzu galdera horien aurrean?  

w Kezka?  
w Urduritasuna? 
w Ezinegona? 
w Haserrea? 
w Zerbait egiteko gogoa? 
w Tristura?  
w Erabakiak hartzeko beharra?  
w Zalantza? 
w Aurrera jarraitzeko indarra?  
w Gizakiek gauza asko egin ditzakegula egoera hobetzeko?  

 
 

l Galdera horiek eragiten dikizuten beste sentipen batzuk ere erants ditzakezu. 
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