
Opracowanie: Olga Kublik 

Gra miłosna „36 pytań do zakochania” 

Na podstawie eksperymentu dr Arthura Arona 

36 pytań do zakochania – zasady zabawy: 

1. Zaplanujcie grę miłosną tak, by mieć na nią co najmniej godzinę. Upewnijcie się, że 

nikt ani nic nie będzie wam przeszkadzać. Wyłączcie telefony! 

2. Zajmijcie wygodne miejsce, w którym będziecie siedzieć blisko siebie – koniecznie na 

wprost – oraz będzie możliwość patrzenia sobie w oczy. 

3. Zadawajcie sobie pytania na przemian, jednak na każde odpowiadajcie oboje. 

4. Odpowiadajcie szczerze i zagłębiajcie się w szczegóły, nawet jeśli owe szczegóły są 

trudne, by druga osoba mogła poznać was lepiej. 

5. Po udzieleniu odpowiedzi na 36 pytań spójrzcie sobie w oczy i pozostańcie tak w ciszy 

przez 4 minuty. 

Ważne! Gra miłosna 36 pytań do zakochania składa się z trzech zestawów pytań. Nie wolno 

zmieniać ich kolejności. Nie należy też zmieniać kolejności ani pomijać poszczególnych pytań. 

ZESTAW I 

1. Gdybyś mógł zaprosić na kolację kogokolwiek, kto by to był? 

2. Czy chciałbyś być sławny? Z jakiego powodu? 

3. Czy przed rozmową telefoniczną powtarzasz w głowie kwestię, którą zaraz 

wypowiesz? Dlaczego? 

4. Jak wyobrażasz sobie Idealny Dzień? 

5. Kiedy ostatnio śpiewałeś, będąc sam? Kiedy dla kogoś? 

6. Gdybyś miał przeżyć 90 lat, wolałbyś zachować umysł czy ciało trzydziestolatka? 

7. Czy masz przeczucie sposobu, w jaki umrzesz? 

8. Jakie trzy rzeczy ty i twój partner macie wspólne? 

9. Za co jesteś w życiu najbardziej wdzięczny? 

10. Gdybyś mógł zmienić coś w sposobie, w jaki zostałeś wychowany, co by to było? 

11. Zadanie: w ciągu czterech minut opowiedz historię swojego życia najbardziej 

szczegółowo, jak potrafisz. 

12. Gdybyś mógł się jutro obudzić z nową umiejętnością/zdolnością, co by to było? 
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ZESTAW II 

13. Gdyby kryształowa kula mogła powiedzieć prawdę o tobie, twoim życiu, przyszłości 

bądź czymkolwiek, co chciałbyś wiedzieć? 

14. Czy jest coś, o czym marzysz od bardzo dawna? Dlaczego dotąd tego nie zrobiłeś? 

15. Co uważasz za swoje Osiągnięcie Życia? 

16. Co najbardziej cenisz w przyjaźni? 

17. Które ze wspomnień cenisz najbardziej? 

18. Jakie jest twoje najgorsze, najstraszniejsze wspomnienie? 

19. Gdybyś wiedział, że za rok umrzesz, zmieniłbyś coś w życiu? Dlaczego? 

20. Co oznacza dla ciebie przyjaźń? 

21. Jakie rolę pełnią dla ciebie miłość, głębokie uczucie i oddanie? 

22. Zadanie: wymień pięć elementów, które uważasz w partnerze za pozytywne. 

23. Jak oceniasz ciepło i bliskość w twojej rodzinie? Uważasz, że twoje dzieciństwo było 

szczęśliwsze od dzieciństw innych osób? 

24. Jak oceniasz swoją relację z matką? 

ZESTAW III 

25. Zadanie: powiedz trzy zdania zawierające słowo „my” bądź oddające jego sens w 

stosunku do ciebie i partnera, np. My jesteśmy teraz w tym pokoju. 

26. Zadanie: Dokończ zdanie: Chciałbym móc zwierzyć się komuś z… 

27. Gdybyś miał się z kimś zaprzyjaźnić, co chciałbyś, aby o tobie wiedział? 

28. Zadanie: Powiedz partnerowi, co ci się w nim podoba. Bądź tak szczery, jak szczerym 

nie bywa się z osobami dopiero poznanymi. 

29. Zadanie: Opowiedz, co wstydliwego cię spotkało. 

30. Kiedy ostatnio płakałeś, będąc sam? Kiedy przy kimś? 

31. Zadanie: Powiedz partnerowi, co spodobało ci się w nim najbardziej. 

32. Z czego według ciebie nie powinno się żartować? 

33. Gdybyś miał umrzeć tego wieczora bez wcześniejszej rozmowy z kimkolwiek, jakich 

niewypowiedzianych słów żałowałbyś najbardziej? Dlaczego dotąd ich nie 

wypowiedziałeś? 

34. Gdyby w twoim domu wybuchł pożar, a ludzie i zwierzęta zostaliby już zabezpieczeni, 

po jaką jedną rzecz byś wrócił? Dlaczego właśnie po nią? 

35. Śmierć którego członka rodziny byłaby dla ciebie najgorsza? Dlaczego? 

36. Zadanie: Zwierz się partnerowi z osobistego problemu i poproś o radę. Poproś też o 

podzielenie się opinią na temat problemu oraz twojego sposobu radzenia sobie z nim. 

Teraz jest czas na 4 minuty patrzenia sobie w oczy w ciszy. 


