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Mga Motibo Sa Kasing-Kasing  – Kaugalingong’ Pag-Usisa  
 
Tapos sa kada saysay, isulat ang numero nga takdo sa kahimtang nga imong gituohan nga 
matuod para nimu. Ingon sa kinatibuk-ang baruganan, pinakamaayo nga magsugod kanimu, 
kinabubut-ong tubag, nga walay lalum nga paghunahuna o pagtuki. 
 

0 
Dili Mouyon sa 

Hingpit 

1 
Hugot Nga 
Dili Mouyon 

2 
Medyo Dili 
Mouyon 

3 
Taliwala  

4 
Medyo 
Mouyon 

5 
Mouyon sa 

Hingpit 
 

 
_____ 

 
1. 

 
Gusto kong moatiman ug mobantay sa uban. 
 

_____ 2. Malipay kong modasig sa uban. 
 

_____ 3. Gihiguma ko ang pagpamaligya o pagpaninda. 
 

_____ 4. Gihigugma ko ang pagtabang sa mga tawo. 
 

_____ 5. Gihigugma ko ang pagdiskubre ug mga bag-ong butang. 
 

_____ 6. Gusto kong magtukod ug mga butang gikan sa wala. 
 

_____ 7. Mokuha ko ug daghang mamugnaon ug makapadasig nga mga ideya.  
 

_____ 8. Kung mahinamon ko mahitungod sa usa ka butang, isulti ko kini sa tanan. 
 

_____ 9. Kasagaran, makahimo ko pagtabang sa mga problema sa uban.. 
 

_____ 10. Gihigugma ko ang pagpundo diha sa akong lamesa sa taas nga oras kung  
nalambigit sa masusihong pagtuki. 

_____ 11. Malipay kong modumala sa mga tawo ug sa mga proyekto o buluhaton. 
 

_____ 12. Malipay ko sa pagpalambo ug mga bag-ong proyekto o buluhaton kaysa 
pagdumala sa mga daan na . 

_____ 13. Ako nagtuo nga aduna akoy tubag sa imong problema.  
 

_____ 14. Kung makakita ako’g nasakitan, gusto kong mamaayo kini. 
 

_____ 15. Malipay kong mopagawas o mobutyag sa mga tinagong kamatouran. 
 

_____ 16. Duna akoy pakigsaad sa pagtan-aw nga ang matag parte sa organisasyon o 
hugpong nagdagan o naglihok nga hapsay. 

_____ 17. Gihiguma ko ang pagkaplag ug bag-ong mga pamaagi aron pagpahayag sa 
mga butang. 

_____ 18. Malipay kong modani sa mga tawo ngadto sa akong pamaagi sa 
paghunahuna. 

_____ 19. Ako usa ka maayong tigpaminaw o tigpamati. 
 

_____ 20. Ako malipayon sa pagtudlo. 
 

_____ 21. Ako malipayon isip may katungdanan sa daghang mga buluhaton. 
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0 
Dili Mouyon sa 

Hingpit 

1 
Hugot Nga Dili 

Mouyon 

2 
Medyo Dili 
Mouyon 

3 
Taliwala  

4 
Medyo 

Mouyon 

5 
Mouyon sa 

Hingpit 
 

 
_____ 

 
22. 

 
Kasagaran akong makaplagan akong kauglingon nga halayo kanila nga 
nagpalibot kanako. 

_____ 23. Wala nako gidawat ang “dili” isip personal nga pagsalikway. 
 

_____ 24. Ang mga tawo mahilig mosulti kanako sa ilang mga problema. 
 

_____ 25. Dili ko motuo sa usa ka butang gawas kung mapamatud-an ko kini. 
 

_____ 26. Ang mga tawo mahilig mangita kanako aron sila akong pangulohan. 
 

_____ 27. Ako nagatuo nga ang tanang butang mahimong molambo pag-ayo. 
 

_____ 28. Ako usa ka makighigalaon nga tawo nga gustong makighalobilo sa uban. 
 

_____ 29. Ang relasyon mas importante pa kaysa pagkamabungahon o pagkadagha’g 
abot. 

_____ 30. Ako mahan-ayon kaayo. 
 

_____ 31. Dali kong makakita sa mga butang nga kinahanglang taposon ug makahimo ko 
paggiya nga epektibo gayod sa uban aron matapos kini . 

_____ 32. Kanunay kong gihagit ang mao ra gihapon ug kahimtang. 
 

_____ 33. Kasagaran makahimo ko pagdala sa uban sa akong pamaagi sa paghunahuna 
o daling makasabot ang uban kananko. 

_____ 34. Ako malipayon sa pagtambag sa mga tawo. 
 

_____ 35. Ako malipayon sa pagtuki ug mga butang. 
 

_____ 36. Gusto kong dunay kaugalingong kasinatian sa tanang dapit diin akong 
gidumala o gibantayan. 

_____ 37. Malingaw ko sa mga musika, art, drama ug laing mga matang sa mamugnaong 
pagpahayag. 

_____ 38. Ang mga tawo moingon kanako usahay nga ako kusog mamugos o 
hawudhaworon. 

_____ 39. Akong doulon ang mga tawo kung sila masakitan. 
 

_____ 40. Ako malipayon nga magtan-aw sa kamatuoran nga gepresetar linya sa linya o 
han-ay gayod. 

_____ 41. Ako ang pinakamalipayon kung ang tanang detalye ha-om kaayo diha sa 
kompleto nga kinatibuk-an. 

_____ 42. Kanunay kong makaila ug makasulti ug mahait ngadto sa mabanationg kasing-
kasing. 

_____ 43. Ako nakatabok o nakalatas ingon nga mayo kaayo’g hitsura ug lawas. 
 

_____ 44. Miunong ko sa mga tawo kung sila anaa sa kasamok. 
 

_____ 45. Ako malipayon sa pagbasa. 
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Paagi Sa Pagkuha Sa Grado 
 
Ihapa ang imong nga puntos alang sa musunod nga mga numero: 
 

Apostol / 
Arkitekto 

Propeta / 
Tigpamag-o  

Ebanghilista / 
Tigbaligya  

Pastor / 
Tigdumala’g 
Trabahanti  

Magtutudlo / 
Tigdukiduki  

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 

16 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 

26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 

36. 37. 38. 39. 40. 

41. 42. 43. 44. 45. 

Ihapa ang kinatibuk-an sa matag kolum diri sa ubos: 

     

 


