
Right, before I die
Andrew George

• Kun je me vertellen wie je bent en wat je momenteel doormaakt?

• Wat voel je op dit moment?

• Vertel me over je dromen.

• Waarin geloof jij?

• Wat betekent de hemel voor jou?

• Hoe bereidde je spirituele beleving je voor op de dood?

• Ben je ooit verliefd geweest?

• Hoe voelde dat?

• Hoe speelt liefde een rol in jouw leven?

• Vertel me over vriendschap.

• Als je terug kon naar eender welk moment in je leven, 
   welk moment zou je kiezen?

• Heb je ergens spijt over?

• Wat had je willen weten toen je jonger was?

• Wat betekent het woord ‘geluk’ voor jou?

• Zou je alles opnieuw doen als dat kon?

• Wat brengt jou vreugde?

• Geloof jij dat er zoiets bestaat als ‘de zin van het leven’?

• Als dat zo is, kun je me dit uitleggen?

• Wat vond je het fijnst aan leven?
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• Wat was het moeilijkst aan leven?

• Vind je dat je alles gedaan hebt wat je moest of wilde doen?

• Indien niet, wat had je graag willen doen?

• Wat vind je van het idee van reïncarnatie of leven na de dood?

• Wat denk je dat er met jouw ziel zal gebeuren na je dood?

• Wat denk je over de wereld op dit moment?

• Wie laat je achter?
 
• Hoe gaan vrienden en familie met je om in deze periode van je leven?

• Kunnen we iets leren van wat jij nu doormaakt?

• Wat betekent tijd nu voor je?

• Hoe wil je je resterende tijd doorbrengen?

• Vertel me over het moment waarop je je diagnose kreeg.  

• Hoe veranderde de diagnose jouw kijk op het leven?

• Vertel me over hoop - welke rol speelt hoop in jouw leven?

• Heb je iets in je leven gedaan waarop je trots bent?

• Vertel me wat mensen over jou denken.

• Hoe zou je in de herinnering willen voortleven?

• Wat zullen mensen zich van je herinneren?


