Test despre logodnă
1. Care dintre motivele de mai jos nu sunt bune pentru a frecventa o persoană de celălalt
sex?
a.
b.
c.
d.

Să înveți să discuți cu persoanele de celălalt sex.
Să aduci o contribuție personală în viața altor persoane.
Să adaugi strălucire sau satisfacție zilelor tale de week-end.
Să crești și să dezvolți propria ta personalitate.

2. Ce poate să influențeze negativ asupra logodnei?
a. Să petreci prea mult timp cu celălalt pentru a discuta de ceea ce este important pentru
voi.
b. Să faceți în așa fel încât aspectele fizice ale raportului vostru să ocupe un rol central.
c. Să căutați să faceți multe activități (din domeniile voastre de interes) împreună.
d. Să introduceți un aspect spiritual în raportul vostru, făcând anumite rugăciuni
împreună.
3. Ce este mai important să ții cont în căutarea unui partener pentru viață?
a.
b.
c.
d.

Interesele comune.
Calități bune ca și bucătar/bucătăreasă.
Intrări financiare satisfăcătoare.
Patrimoniul genetic.

4. Care dintre următoarele cazuri nu este un exemplu de unire între soți?
a.
b.
c.
d.

Să fii capabil să porți o conversație de tip intelectual cu celălalt.
Să căutați un alt cuplu cu care să puteți juca tenis în dublu o dată pe săptămână.
Să vă implicați împreună în activitățile de volontariat pe care le apreciați.
Să mâncați împreună resturile de mâncare rămase de la masa anterioară.

5. Care din următoarele strategii este mai indicată pentru a îmbunătăți raportul vostru de
cuplu?
a. Să spui că ai câțiva ani în plus sau în minus decât vârsta adevărată, după cum ți se pare
că arată persoana cu care vorbești.
b. Să porți un tricou pe care este scris: ”Singur(ă) și foarte disponibil(ă)”
c. Să te lași însoțit de părinți la primele întâlniri.
d. Să frecventezi activități organizate de biserica de care aparții, să practici un sport, să știi
să participi activ la viața socială.

