
Chcete se seznámit s tím pravým?

Výb r partnera není jednoduchá záležitost. Vezmeme-li v úvahu, že hledáme
koho, kdo pro nás bude fyzicky p itažlivý, bude s námi sdílet n jaký spole ný zájem,

bude mít podobné plány do budoucna, podobný pohled na to, jak hospoda it s financemi,
jak vychovávat d ti atd. atd., vzniká nám situace, nad kterou je dobré se d kladn
zamyslet.

Možná máte dojem, že rozum a láska nejdou p íliš  dohromady, ale nezam ujte
slepou váše  se vztahem na celý život a ist  milenecký vztah se skute ným
partnerstvím.  To,  že  je  n kdo  skv lý  milenec  nebo  má  úžasn  dlouhé  nohy,  je  sice

íjemný fakt, nicmén  je to jen st ípek všeho, co tvo í pevný a š astný vztah.

Chcete-li se seznámit s tím pravým nebo tou pravou, m li byste si v první ad
ud lat jasnou p edstavu o tom, jaký by váš partner m l být. Nejprve se podívejte, jaké
vztahy jste již prožili, a ud lejte si takovou malou analytickou retrospektivu. Pokuste se
jim porozum t a pou it se z nich. Tomu, jaké byly, pro  m ly zrovna takový charakter a
pro  skon ily.

Možná zjistíte, že si opakovan  vybíráte stejný typ partnera, který se k vám
nehodí, opakujete ve vztahu stále tytéž chyby a pohybujete se tak v za arovaném kruhu.
Jestliže  si  nejste  jisti,  jak  by  takový  rozbor  minulých  vztah  m l  vypadat,  m že  vám
pomoci kniha Jak najít toho pravého, ve které najdete mnoho dalších užite ných tip  a
rad.
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