
  המכר  -השאלון שאתם עומדים למלא הוא השאלון המקורי מתוך רב
  "שבעת העקרונות לנישואים מאושרים" 

  
 :העקרון הראשון בספר הוא

 שפרו את מפות האהבה שלכם 

ולא להפסיק לשאול  ! להכיר אחד את השניה טוב יותר: שזה אומר בעצם
 .ולהתעניין

אמנם מדובר בשאלון אחד מתוך עשרות תרגילים ושאלונים שקיימים בספר,  
אבל אנחנו בטוחים שהוא יגרום לכם לחשוב על חיי הנישואים שלכם ומקווים  

  .ומאושרות כדי לשמור עליהם לשנים ארוכות לפעול שיגרום לכם

  אלון מפות אהבה ש
  

אם תענו בכנות על השאלות הבאות, תוכלו לקבל מושג על איכות מפות האהבה הנוכחיות שלכם.   
כדי לקבל את התמונה המדויקת ביותר של מצב הנישואים שלכם מבחינת העיקרון הראשון, על  

  שניכם להשיב על השאלון. 

לשני המינים במידה    קראו כל משפט, ואז הקיפו בעיגול "נכון" או "לא נכון". הערה: השאלון מיועד
  שווה, אף שהשאלות מנוסחות לסירוגין בלשון זכר ובלשון נקבה. 

 . אני יודעת איך קוראים לחבר הכי טוב של בן הזוג שלי . 1
  נכון / לא נכון .  

  
  אני יודע עם אילו לחצים בת הזוג שלי מתמודדת כרגע.   . 2

   נכון / לא נכון
 

  ן הזוג שלי לאחרונה. אני יודעת איך קוראים לכמה אנשים שהרגיזו את ב . 3
 נכון / לא נכון

  
  . אני יכול לספר לך על כמה מחלומות חייה של בת הזוג שלי . 4

    נכון / לא נכון
  

  אני מכירה היטב את האמונות והתפישות האמוניות של בן הזוג שלי.  . 5
 נכון / לא נכון

  
  אני יכול לספר לך על פילוסופיית החיים הבסיסית של בת הזוג שלי.  . 6

 וןנכון / לא נכ
  

  אני יכולה למנות את בני המשפחה שבן הזוג שלי הכי פחות אוהב.  . 7
   נכון / לא נכון

  
  אני יודע איזו מוזיקה אהובה על בת הזוג שלי.  . 8

    נכון / לא נכון
  

  אני יכולה למנות את שלושת הסרטים האהובים על בן הזוג שלי.  . 9
   נכון / לא נכון

  
  כעת. בת הזוג שלי יודעת באילו לחצים אני נתון  . 10

   נכון / לא נכון
  



  אני יודעת מהם שלושת הרגעים המיוחדים ביותר בחייו של בן הזוג שלי.  . 11
  נכון / לא נכון

  
  אני יודע מה הדבר המפחיד ביותר שקרה לבת הזוג שלי בילדות.  . 12

 נכון / לא נכון
 

  אני יכולה למנות את השאיפות והתקוות העיקריות של בן הזוג שלי.   . 13
 נכון / לא נכון

  
  ודע מהם החששות העיקריים שבת הזוג שלי חשה כעת. אני י  . 14

 נכון / לא נכון
  

  בן הזוג שלי יודע מיהם החברים שלי.   . 15
   נכון / לא נכון

  
  אני יודע מה בת הזוג שלי הייתה רוצה לעשות אילו זכתה בלוטו.  . 16

 נכון / לא נכון
  

  אני יכולה לספר לך בפרטי פרטים על הרושם הראשוני שלי מבן הזוג שלי.  . 17
 ן / לא נכוןנכו

  
  לפעמים אני שואל את בת הזוג שלי על העולם שלה כעת.   . 18

   נכון / לא נכון
  

  לתחושתי, בן הזוג שלי מכיר אותי היטב.  . 19
 נכון / לא נכון  
  

  בת הזוג שלי מכירה את התקוות ואת השאיפות שלי.   . 20
   נכון / לא נכון

  

 

  תנו לעצמכם נקודה בכל פעם שסימנתם "נכון".   ניקוד: 

זוהי נקודת חוזק בנישואים שלכם. יש לכם מפה מפורטת למדי של חיי היומיום,   נקודות ומעלה:  10
התקוות, הפחדים והחלומות של בן או בת הזוג שלכם. אתם יודעים מה מניע את בן או בת הזוג  

מתרגילי מפות האהבה הבאים. הם יזכירו לכם עד  שלכם. על סמך הניקוד שלכם, אתם בוודאי תיהנו 
כמה אתם מחוברים לבן או לבת הזוג שלכם. נסו לא לקחת את ההיכרות וההבנה ההדדיות הללו  

כמובן מאליו. אם תמשיכו לשמור כך על הקשר ביניכם, תהיו מוכנים להתמודד עם כל בעיה שתצוץ  
  במערכת היחסים שלכם. 

ונים שיפור בתחום זה. אולי מעולם לא היו לכם הזמן או הכלים  הנישואים שלכם טע : 10-מתחת ל 
להכיר זה את זה לעומק. או אולי מפות האהבה שלכם התיישנו כאשר החיים שלכם השתנו עם  

השנים. בכל מקרה, אם תקדישו זמן ללמוד להכיר את בני הזוג שלכם כעת, תגלו שמערכת היחסים  
  שלכם מתחזקת. 

  באתר של "אגם הוצאה לאור" או סירקו את הקוד:   רוצים עוד? חפשו את הספר 
  

                                                          


