KIT DE PERGUNTAS PARA O CASAL
SE CONHECER MELHOR DO QUE NINGUÉM!
Um relacionamento saudável e feliz para sempre começa com um
profundo conhecimento entre o casal!
E não há nada melhor do que perguntas para conhecermos bem outra
pessoa, não é?
Esta é uma prévia do kit completo, que tem mais de 100 perguntas que
vão guiar vocês por conversas esclarecedoras, que vão fazer vocês dois se
conhecerem melhor que qualquer outra pessoa no mundo!
Se você quiser conversar comigo sobre esse kit de perguntas ou qualquer
outro assunto relacionado ao seu relacionamento, é só me mandar um email: monica@familiaquadrada.com.
Desejo que este kit de perguntas ajude vocês no caminho para serem
felizes para sempre!

Beijos e abraços!
Mônica Japiassú
Educadora conjugal

AUTOCONHECIMENTO
➢ Que atividades te trazem satisfação e realização?
➢ Do que você sente falta na sua vida?

SUA HISTÓRIA DE VIDA
➢ Qual é a melhor e a pior lembrança da sua adolescência?
➢ Se você pudesse reviver alguma idade da sua vida, qual seria? Por
quê?

HISTÓRIA DO CASAL
➢ Quais foram as 3 primeiras características positivas que você
percebeu em mim, ao longo do nosso namoro?
➢ O que você mudaria na nossa história?

COMPROMISSO E CONFIANÇA
➢ Que situações você consideraria uma traição de minha parte?
➢ Diga algo que, se acontecesse, faria você terminar nosso
relacionamento.

HÁBITOS
➢ Que tipos de elogios você gosta de ouvir?
➢ Você gosta de receber presentes em datas comemorativas? E fora
dessas datas?

CONFLITOS
➢ Qual foi o conflito entre nós que mais te afetou negativamente?
Por quê?
➢ Que problemas/conflitos você imagina que nós teremos depois de
termos filhos? Como você imagina que poderemos resolvê-los?

OBJETIVOS
➢ Qual é o principal objetivo do casamento, na sua opinião? Por que
duas pessoas devem se casar ou morar juntas?
➢ Quais são nossos objetivos em conjunto para os próximos 12
meses?

ROTINA E TRADIÇÕES FAMILIARES
➢ Você está satisfeito(a) com nossa divisão de tarefas domésticas?
➢ Como você gosta de celebrar datas comemorativas (aniversários,
Natal, Páscoa etc.)?

DINHEIRO E TRABALHO
➢ Você se sente realizado(a) com o seu trabalho?
➢ Qual é o seu maior medo com relação ao dinheiro?

SEXO
➢ De que maneira você prefere que eu sinalize que quero fazer sexo?
➢ Em que locais você gosta de ser tocado(a) e acariciado(a) durante
as relações sexuais?

FIM DA PRÉVIA
Nesta prévia, você viu apenas 2 exemplos de perguntas para cada
categoria, que já vão ajudar muito vocês a se conhecerem melhor.
Agora imagina depois que vocês conversarem sobre todas as perguntas
(mais de 100!) que estão no kit completo!
Então clique aqui agora mesmo, pra baixar a versão completa!
(Se o link aí em cima não funcionar, copie a url abaixo e cole no seu navegador)

https://sun.eduzz.com/300224

