Психологічна сумісність
Методика дає можливість спрогнозувати, як складуться ваші стосунки з людиною, чия індивідуальність істотно відрізняється від вашої? Вона визначає ступінь збігу чи розбіжностей думок і характерів, що виявляються при вашому спілкуванні з іншою людиною. 
На окремому аркуші випишіть у стовпчик номери висловлювань. Навпроти кожного номера поставте відповідно до вашої думки: «згоден» — 2 бали, «буває по-різному» — 1 бал, «незгоден» — 0.
1. «Мені легше запитати дорогу у перехожого, ніж шукати її за схемою».
2. «Люблю вибирати і купувати квіти».
3. «Я намагаюсь заводити знайомства, які можуть принести практичну користь».
4. «По-моєму, краще діяти, ніж розмірковувати».
5. «Мене дратує неохайний почерк або недбало виконана робота».
6. «По-моєму, краще зміна горя й радості, ніж одноманітне життя».
7. «Гадаю, немає такого, про що не можна було б розповісти близькій людині».
8. «Вважаю: якщо у людини є доброта і такт — це найголовніше».
9. «Мені подобається жартувати з тих, хто здається мені не дуже розумним». 
10. «Люблю лижні прогулянки (влітку — запливи на довгу дистанцію)».
11.«Ви людина, яка не вміє триматися солідно, навряд чи має великий розум”.
12. «По-моєму, чиста совість важливіша, ніж матеріальна вигода».
13. «Впевнений: якщо з людьми поводитися м'яко, вони втрачають почуття відповідальності».
14. «У їжі мені більше подобається вишуканість, ніж різноманітність».
15. «Мені важливо, що про мене думають близькі, а думка решти мене хвилює”.
16. «Мені подобається обговорювати прочитану книжку чи фільм”.
Тепер окремо підрахуйте суму балів, набраних по парних і по непарних номерах висловлювань.
Співставте суму балів, набрану по парних номерах висловлювань, з відповідною сумою, набраною дитиною (чи іншим членом сім'ї). Запишіть різницю. У такий самий спосіб співставте суму балів по непарних номерах висловлювань. Потім скористайтесь даними таблиці.
Різниця між сумами балів за непарні висловлювання

Різниця між сумами балів за парні висловлювання



до 5

5—10

Понад 10

До 5

Ви гармонійна пара і подібні характерами.

Ви гармонійна пара і непогано доповнюєте один одного за характерами.

Ви гармонійна пара, але між вами неминучі з'ясування стосунків через несхожість характерів.

5 - 10

У вас можливі певні труднощі у взаєминах, але ви легко їх подолаєте.

У вас можливі труднощі, які ви подолаєте з часом.

Труднощі у взаєминах можуть набирати затяжного характеру.

Понад 10

Добре, що ви вмієте швидко приходити до згоди.

Вам важко в парі, але є надія на згоду завдяки взаємному доповненню поглядів та інтересів.

Лише через досить тривалий час і великі зустрічні поступки ви зможете досягти гармонії і взаєморозуміння.
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