
Vprašalnik:

(1) Definicija ljubezni:

Oseba A ljubi osebo B, če in samo če o A-ju drži naslednje:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(2) Analiza pojma ‘ljubezen’ se prične z določitvijo odnosa ljubezni do podobnih, sorodnih pojmov. Prvi je všečnost
(liking), naravnanost, ki jo izražajo besede “I like him/her” oz. “Všeč mi je”. V čem se ljubezen razlikuje od
všečnosti? Zdi se, da po globini oz. intenzivnosti odnosa, a kaj to pomeni? Kadar nekoga ljubimo, se nekako
poistovetimo z njim ali njo. V kakem smislu? Drugi je telesno poželenje, tretji zaljubljenost in četrti prijateljstvo. Kaj
ima ljubezen skupnega s temi čustvi, stanji oz. razmerji in kaj jo loči od njih?

Čustvo/stanje/
razmerje

intenzivnost Trajnost,
stanovitnost

Globina
(stopnja
identifikacije
z objektom)

ekskluzivnost Razumna
podlaga

Spontanost,
stopnja
zavestnega
nadzora

Všečnost
Poželenje
Zaljubljenost
Ljubezen
Prijateljstvo

(3) Ali ima ljubezen razumno podlago? Ali imamo dobre razloge za to, da ljubimo ravno tega moškega ali žensko,
fanta ali punco, in ne koga drugega? Če da, kateri so dobri razlogi za izbiro točno določene osebe kot objekta
ljubezni?

Duhovitost
Telesna privlačnost
Razumevanje
Zanesljivost
Veselje do življenja
Življenjska energija
Inteligentnost
Radovednost
Zvestoba
Drugo (kaj?)

(4) Ali so kake take lastnosti, da zanje velja, da osebe s tovrstnimi lastnostmi nikakor ne bi mogli ljubiti?

Dolgočasnost
Zamorjenost
Nasilnost
Zasvojenost z alkoholom ali drogami
Spolna vzdržnost
Isti spol
Nezvestoba
Razvajenost
Nesamostojnost
Rasizem, seksizem
Drugo (kaj?)



(5) Ali so kaki dobri razlogi za to, da nekoga prenehamo ljubiti? Kateri?

Da smrči?
Izgublja lase?
Se hudo redi?
Nas psihično trpinči?
Nas vara z drugim ali drugo?
Da je spremenil spol?
Da je umrl(a)?
Drugo (kaj?)

(6) Koga ali kaj vse lahko ljubimo?

Sebe (self-love)
Svoje otroke
Druge osebe (istega ali drugega spola)
Vse ljudi (človekoljubje)
Boga
Domovino
Domače živali (psa, mačko, hrčka, papagaja, paličnjaka,...)
Nogomet(ni klub)
Drugo (kaj?)

(7) Kaj je tako zelo dragocenega na ljubezni, da jo nekateri iščejo celo življenje, vsi skupaj pa smo pripravljeni zanjo
marsikaj žrtvovati? Kaj vse je sploh razumno žrtvovati za pravo ljubezen?

Zakon
Družino
Prijatelje
Seks
Kariero
Hobije
Premoženje
Udobje
Vero
Resnico
Avtonomijo
Domovino
Drugo (kaj?)

(8) Ali je ljubezen nujna sestavina dobrega človeškega življenja ali pa so tistim, ki jo v življenju iščejo zaman, na
voljo bolj ali manj enakovredni nadomestki zanjo? Kaj bi jo lahko nadomestilo?

Družina
Prijatelji
Knjige
Glasba
Religija/Bog
Poklicna kariera
Moč in vpliv
Bogastvo
Spoštovanje
Drugo (kaj?)


