Întrebări pentru cuplurile logodite - Întrebări pentru discuţii înainte de căsătorie

Mulți experți în educația căsătoriei spun cu prudență că, atunci când cuplurile cred în miturile
"fericirea vine întotdeuna după" sau "dragostea învinge totul", problemele în relația conjugală pot ieși
la suprafață într-un timp scurt după nuntă.
Succesul sau eșecul relației de căsătorie ar putea depinde de cât de bine te descurci cu problemele
care apar inevitabil, cum ar fi: finanțe, sexualitate, comunicare, conflicte, părinți, socrii, timp liber,
familia de origine, spiritualitate, așteptările și treburile casnice.
Chiar dacă s-ar putea să fiți foarte ocupați cu pregătirile de nuntă este foarte important să vă faceți
timp să vă pregătiți pentru viața pe care o veţi petrece împreună, care va presupune explorarea
relației voastre mai în profunzime.
Comunicarea, împreună cu dorința de a crește împreună mai aproape, chiar și atunci când
provocările sunt dificile, este una dintre cheile unei căsătorii de succes.
Începând cu primele intenţii de pregătire a unei nunți, considerăm că această listă de întrebări pe
care am descris-o mai jos, ar trebui să se discute de către fiecare cuplu înainte de căsătorie.
Vă rugăm să trimiteți sugestiile dumneavoastră pentru a putea ajuta cât mai bine pe cei care doresc
să se căsătorească în viitor. Aceste întrebări sau sugestii le veţi trimite pe adresa de e-mail:
secretariat@bisericalogos.ro

-

Aspecte generale

-

Familia de origine

-

Imaginea de sine

-

Timp şi implicaţii

-

Financiar/bani

-

Părinţii

-

Spiritualitate şi Religie

-

Sex

-

Conflicte

GENERALE
-

De ce ne căsătorim? (Sarcina, securitatea financiară, singurătate sau simpla dorinţă ca cineva
să iasă din casa familiei nu sunt motive întemeiate să te căsătoreşti).

-

Ca şi cuplu, ce vreţi de la viaţă?

-

Ce credeţi că veţi face în următorii treizeci sau patruzeci de ani?

-

Cât de des consumi alcool?

-

V-ați lovit vreodată unul pe celălalt?

-

Credeți că este important să fiți loiali/credincioși unul altuia?

-

Ai un cazier, ai făcut închisoare (din ce motiv)?

-

Ai vreo boală (fizică sau psihică) despre care trebuie să știe viitorul tău partener de viață?

-

Ești dispus să înlocuieşti rola de hârtie de la toaletă?

FAMILIA

Familia de origine – este un motiv foarte serios despre care trebuie ca cei doi să vorbească înainte de
a fi căsătoriți, în ceea ce priveşte blesteme generaționale, cultura, obiceiuri, tradiții stricte, etc.

Cum a fost copilăria ta?
-

Membrii familiei tale au fost afectuoși unul cu celălalt?

-

Crezi că veți avea probleme cu familia celuilalt în timpul vacanțelor?

-

Ce valori vrei să aducă familia ta în căsătoria voastră?

-

Ce îţi place și îţi displace despre familia celuilalt?

-

Ce îţi place și îţi displace despre căsătoria părinților tăi?

Probleme de imagine de sine - să vorbim despre acestea înainte de a fi căsătoriți? Da.
-

El/ea te-ar înşela?

1) Faceţi schimb de parole la toate e-mailurile sau reţelele de socializare, etc.
2) A se vedea poze ascunse și profiluri sociale acum!
3) Aveti dreptul de a verifica oricând telefonul şi mesajele partenerului (logodnicului).
-

Cum te-ai descrie pe tine în fața partenerului?

-

Cum crezi că te văd alții pe tine?

-

Ești o persoană geloasă?

-

Ai probleme de încredere în sine sau de a te simţi nesigur (ă)?

-

Cât de importantă este dorința de afirmare pentru tine?

-

Complimentele pe care le faci sunt la locul lor?

-

Care este limbajul dragostei tale către partener?

-

Crezi că vă ascultaţi unul pe altul bine?

-

Crezi că este importantă o cunoaştere reciprocă referitoare la istoricul de sănătate fizică și
mentală?

-

Cât de importantă crezi că este grija de sine?

Petrecerea timpului liber și treburile casnice - de discutat înainte de a fi căsătoriţi.
-

Va curăța oare toaleta...?

-

Cum aveți de gând să împarțiți treburile casnice?

-

Care sunt așteptările tale cu privire la modul în care vă veți petrece timpul liber?

-

Crezi că ar trebui să faceţi totul împreună?

-

Puteţi fiecare să vă urmăriţi propriile interese?

-

Ai nevoie sau vrei să petreci timp singur(ă)?

-

Cum te-ai simți dacă partenerul îţi exprimă dorinţa de a petrece o noapte cu prietenii lui
acum și după căsătorie?

-

Cum puteţi să vă asiguraţi că petreceţi timp de calitate impreună?

-

Cât timp veţi trăi cu regulile şi valorile voastre?

Probleme de bani/ finanțe - pentru a le discuta înainte de a fi căsătoriți.
-

Puteţi vorbi împreună despre bani?

-

Cum te simți în legătură cu un acord prenupţial?

-

Ești o persoană economicoasă sau cheltuitoare atunci când vine vorba de bani?

-

Doriți să aveți un buget?

-

Ar trebui să aveţi un cont de economii în comun sau conturi separate, sau ambele?

-

Cine va fi responsabil cu faptul că facturile sunt plătite la timp?

-

A merge la film și a avea o vacanţă în fiecare an este o necesitate sau un lux?

-

Cât de mult vă adânciţi în datorii/ împrumuturi și care sunt atuurile voastre?

-

Unde se duc banii voştri?

-

Care sunt obiectivele voastre financiare?

-

Aveți amenzi sau datorii restante? Aveți împrumuturi la bancă despre care celălalt nu știe încă
nimic?

-

Care sunt planurile voastre de viitor pentru a cumpăra o casă?

-

Știţi amândoi unde se află documentele voastre financiare importante?

Probleme de parinţi şi planificare familială - să vorbim despre acestea înainte de a fi căsătoriți.

-

Vrei să ai copii? Dacă veţi decide ce faceţi, câţi copii vreţi să aveţi?

-

Poți să ai copii? Vreţi să aveţi copii?

-

Cât timp ar trebui să rămâneţi singuri înainte de a avea copii?

-

Ce fel de părinte crezi că vei fi?

-

Care este filozofia ta de părinte?

-

Unul dintre voi va sta acasă după ce aveţi copii? Cine?

-

Ce tip de prevenție a sarcinii ar trebui să utilizați? A se discuta și consecințele pe termen
lung.

-

Ce părere ai despre adopție?

-

Ai deja copii?

Spiritualitate și aspecte religioase despre care să vorbim despre înainte de a fi căsătoriţi.
-

Are credința/religia un rol important în viața ta?

-

Ce părere aveţi: credinţa și spiritualitatea sunt importante într-o căsătorie?

-

Care este imaginea ta despre Dumnezeu?

Probleme sexuale - să vorbim despre acestea înainte de a fi căsătoriţi.
-

Puteţi vorbi despre sex?

-

Ar trebui să vorbiţi despre sex?

-

Ești confortabil în a discuta despre ce-ţi place și-ţi displace legat de acest domeniu?

-

Care sunt așteptările tale de la relația sexuală?

Probleme de conflict - să vorbim şi despre acestea înainte de a fi căsătoriţi.
-

Cum veţi lua deciziile: împreună sau separat?

-

Sunteţi amândoi dispuși să vă confruntaţi atunci când apar conflicte sau veţi încerca să le
evitaţi?

-

Crezi că aveţi probleme în relaţia voastră? Care aspecte trebuie să le confruntaţi înainte de
nunta voastră?

-

Administraţi bine un conflict atunci când apare?

-

Prin ce sunteţi diferiți?

-

Crezi că diferențele voastre vor crea probleme în căsnicia voastră?

-

Tu te aștepți ca el (ea) să se schimbe?

-

Puteţi să vă iertaţi?

-

Sunteţi amândoi dispuși să lucraţi pe abilitățile voastre de comunicare și să vă împărtășiţi
unul altuia?
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