
A víte vůbec jakého partnera chcete? 
 

Jaké vlastnosti jsou pro mě na protějšku důležité? 

Jaký charakter bude pro mého partnera typický? 

Jaké jsou mé životní priority? 

Jaké priority by měl mít můj partner? 

Co od vašeho partnera očekáváte ve vztahu k vám? 
 

 
Prožili jste nepříjemný rozchod a pár měsíců jste se cítili pod psa. Pomalu, ale jistě však 
cítíte, že jsou na světě i jiní partneři než ten bývalý a začínáte si pobrukovat starou 
známou větu:„Pro jedno kvítí slunce nesvítí.“ Najednou poznáváte, kolik je všude kolem 
vás pěkných protějšků a možných perfektních partií pro vaši budoucnost. Ještě než se ale 
pustíte do lovu, zastavte se na chvíli. Abyste za měsíc neměli doma šablonu vašeho 
bývalého, využijte samoty a jasně si specifikujte: 
 

Jakého partnera vlastně chci? 
 
Na první pohled jednoduchá otázka. Ale jen na ten první. Vezmete si tužku a papír, 
začnete psát, a sami uvidíte, jak se vám ruka zastaví (pokud nepíšete o princovi 
z pohádky). Tak jakého partnera vlastně chcete? Jaké by měl mít vlastnosti? Jaký by měl 
mít charakter? Co je pro vás důležité? Nemyslíte, že je důležité si napsat, s kým chcete 
strávit zbytek života? 
 

Přináším vám pomocné otázky, které vás k vašemu “vysněnému“ 
přivedou: 
 
1. Jaké 3 vlastnosti jsou pro mě na partnerovi nejdůležitější? 
 
Příklad: empatie, smysl pro humor, upřímnost 
 
2. Jaký charakter by měl být pro mého partnera typický? 
 
Příklad: Vždy s lidmi jedná na rovinu 
 
3. Jaké jsou mé životní priority? 
 
Příklad: velká rodina, rodinný dům, život na venkově 
 
4. Jaké priority by měl mít můj partner? 
 
Příklad: žít na venkově, mít kupu dětí, být finančně zajištěný 
 
5. Co od vašeho partnera očekáváte ve vztahu k vám? 
 
Příklad: vždy mě vyslechne, bude mě milovat 
 
Na základě těchto otázek si sestavte “žádost na životního partnera“. Může vypadat 
například takto: 
 



„Žádám o partnera, který se mnou bude žít na venkově spolu s našimi dětmi. Můj partner 
mě bude milovat, vždy mě vyslechne a bude hledět optimisticky do budoucnosti. Bude 
finančně zabezpečený, bude vždy upřímný k lidem a dokáže mě vždy rozesmát.“ 
 
Doporučuji vám psát “žádost“ podrobněji a více nad ní přemýšlet. Představte si, že vám 
na něm bude chybět pro vás důležitá vlastnost a to jen proto, že jste ji zapomněli napsat. 
 
Poté, co žádost napíšete, ji pečlivě založte a zapomeňte na ní. Nyní jen  čekejte, až se 
ten váš “vysněný“ objeví. A věřte, zatím se objevil každému, i těm, co se smáli... 
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Doporučuji vám psát “žádost“ podrobněji a více nad ní přemýšlet. Představte si, že vám 
na něm bude chybět pro vás důležitá vlastnost a to jen proto, že jste ji zapomněli napsat. 
 
Poté, co žádost napíšete, ji pečlivě založte a zapomeňte na ní. Nyní jen  čekejte, až se 
ten váš “vysněný“ objeví. A věřte, zatím se objevil každému, i těm, co se smáli... 
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A víte vůbec jakého partnera chcete? 
 

Jaké vlastnosti jsou pro mě na protějšku důležité? 

Jaký charakter bude pro mého partnera typický? 

Jaké jsou mé životní priority? 

Jaké priority by měl mít můj partner? 

Co od vašeho partnera očekáváte ve vztahu k vám? 
 

 
Prožili jste nepříjemný rozchod a pár měsíců jste se cítili pod psa. Pomalu, ale jistě však 
cítíte, že jsou na světě i jiní partneři než ten bývalý a začínáte si pobrukovat starou 
známou větu:„Pro jedno kvítí slunce nesvítí.“ Najednou poznáváte, kolik je všude kolem 
vás pěkných protějšků a možných perfektních partií pro vaši budoucnost. Ještě než se ale 
pustíte do lovu, zastavte se na chvíli. Abyste za měsíc neměli doma šablonu vašeho 
bývalého, využijte samoty a jasně si specifikujte: 
 

Jakého partnera vlastně chci? 
 
Na první pohled jednoduchá otázka. Ale jen na ten první. Vezmete si tužku a papír, 
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mít charakter? Co je pro vás důležité? Nemyslíte, že je důležité si napsat, s kým chcete 
strávit zbytek života? 
 

Přináším vám pomocné otázky, které vás k vašemu “vysněnému“ 
přivedou: 
 
1. Jaké 3 vlastnosti jsou pro mě na partnerovi nejdůležitější? 
 
Příklad: empatie, smysl pro humor, upřímnost 
 
2. Jaký charakter by měl být pro mého partnera typický? 
 
Příklad: Vždy s lidmi jedná na rovinu 
 
3. Jaké jsou mé životní priority? 
 
Příklad: velká rodina, rodinný dům, život na venkově 
 
4. Jaké priority by měl mít můj partner? 
 
Příklad: žít na venkově, mít kupu dětí, být finančně zajištěný 
 
5. Co od vašeho partnera očekáváte ve vztahu k vám? 
 
Příklad: vždy mě vyslechne, bude mě milovat 
 
Na základě těchto otázek si sestavte “žádost na životního partnera“. Může vypadat 
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