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Test .1 – Váš partner a komunikace
První test se týká komunikace vašeho partnera. Funk ní
vztah je na ní totiž založen. Pokud se dva dokáží
dohodnout, nevznikají ve vztahu nevy ené a zahnívající
emoce, které jsou pro vztah destruktivní.
U testu k sob bu te co nejvíce up ímní. Na každou
položenou otázku jen odpov zte ANO nebo NE. Za každou
kladnou odpov
si dejte jeden bod.

Otázky:
1. Pokud mezi vámi a partnerem dojde k hádce, je schopen vás nabádat k dohod ?
2.

íká vám partner, co by cht l na vztahu zlepšit?

3. Dokáže vám partner vysv tlit své chování i p es vaší nelibost?
4. Pamatuje si váš partner co mu íkáte?
5. Pokud u vás dojde k emo nímu propadu (plá i, vzteku), dokáže vás partner uklidnit,
ut šit?
6. Baví se s vámi partner o vašich spole ných financích?
7. Dokáže váš partner vyjád it sexuální touhy?
8. Je váš partner schopný mluvit o vašich bývalých partnerech?
9. Je váš partner schopný vám íci, co mu na vztahu vadí?
10.

ichází váš partner (pom rn k vám) jako první s ešením odlišných postoj (on chce
na hory a vy k mo i)?

Vyhodnocení:
10-8 kladných odpov dí: Gratulujeme! Máte partnera, který umí komunikovat. Pokud jste na
stejné komunika ní úrovni jako on, máte ve vztahu istý st l a nic pod n j nezakopáváte.
Jste na správné cest , jen tak dál.
7 – 5 kladných odpov dí: Váš partner komunikovat umí, ale v n kterých p ípadech je
pot eba ho to nau it. Nezakopávejte nep íjemné události a pocity pod st l a nau te ho o
slabých místech vašeho vztahu mluvit. Nevy ené emoce neumírají, jen zahnívají. A to váš
vztah zbyte
oslabuje.
4 – 0 kladných odpov dí: Komunikace je pro vašeho partnera špan lskou vesnicí. Možná se
ob as její náznak objeví, rozhodn však vašemu vztahu nevládne. Nau te ho to, nebo se
rad ji seberte a ze vztahu odejd te. Zasloužíte si vztah, ve kterém se bude mluvit.

Test .2 – Váš partner a sexuální chemie
Sex je jedinou inností na sv
, u které využíváme všech
t smysl – ich, chu , hmat, sluch a zrak. Váš spole ný
sexuální zážitek je p ímým ukazatelem kvality vašeho
vztahu. Nejen z tohoto d vodu je sexuální p itažlivost mezi
vámi tak d ležitá. Sexuální chemie není ve vztahu pomíjivá
a nedá se ani b hem vztahu vyrobit.
Op t k sob bu te up ímní. Za každou kladnou odpov
dejte jeden bod.

si

Otázky:
1. Považujete svého partnera za sexuáln p itažlivého?
2. Máte chu se partnera dotýkat, hladit ho?
3. Provozujete s partnerem orální sex?
4. Máte rádi partner v t lesný pach?
5. Milujete se minimáln jednou za deset dní?
6. Líbí se vám partner nahý?
7. T šíte se s ním na sex?
8. Dotýkáte se rádi partnerovy pokožky?
9. Máte o partnerovi sexuální p edstavy?
10. Pokud se s partnerem nevidíte, schází vám milování?

Vyhodnocení:
10-9 kladných odpov dí: S partnerem jste jeden velký žár. Sexuální chemie vám funguje
perfektn . Nezapome te spolu komunikovat, aby se vám vzájemná p itažlivost nevytratila.
8-5 kladné odpov di: Ve vašem vztahu se vyskytuje sexuální chemie, ale v n kterých
oblastech vám vzájemná sexuální náklonnost sk ípe. Tento stav však nemusí být zp soben
jen sexuální chemií. M žete ve vztahu nap íklad opomíjet nedo ešené hádky i si
nesd lovat sexuální touhy. U záporných odpov dí se zamyslete, z jakého d vodu jste
odpov
li záporn . A za
te na vylepšení pracovat. M žete si s partnerem užívat ješt
více.
4-0 kladných odpov dí: Možná si jen namlouváte, že je mezi vámi sexuální chemie. Bohužel
není a nemohla být od za átku vztahu. Pro z stáváte ve vztahu, který je bez sexuálního
napln ní? Zamyslete se nad vaším sou asným partnerem. Stojí vám sou asný vztah za to?

Test .3 – Váš partner a vaše p átelství...
Vztah s životním partnerem musí být založen na
átelství.
Jen p átelé mohou sdílet spole né radosti, touhy a emoce.
Pro byste také trávili nejvíce asu s n kým, kdo vám
nerozumí a nechápe vaše sny? Pro byste jezdili na
dovolenou s n kým, kdo vám leze na nervy a celou dobu se
necítí ve vaší spole nosti dob e?
A jak je na tom váš partner? Je vaším nejlepším
ítelem?

Otázky:
1. Váš partner zná vaše sny a plány do budoucnosti.
2. S vaším partnerem máte alespo jednu spole nou aktivitu, kterou máte oba dva rádi.3.
Sm jete se vtip m druhého.
4. Víte, že ur ité skutky byste bez vašeho partnera neud lali.
5. Partner vám pomáhá v nemoci, t žkých životních situacích.
6. Partner vám naslouchá.
7. Trávíte spolu p íjemn volný as (víkendy, dovolené) a nebojíte se jich.
8. Hádky kon íte dohodou nikoliv ml ením, pat í k výjime ným událostem.
9. Partner vám nevy ítá minulost.
10. Mluví o vás kladn p ed jeho p áteli.

Vyhodnocení:
10-8 kladných odpov dí: Váš partner je vaším nejlepším p ítelem. Gratulujeme, pat íte mezi
3% vztah , které mají tak úzkou vazbu. Pokra ujte s partnerem dále, máte vedle sebe
koho, komu nejste lhostejní, kdo zná váš sv t a máte v n m oporu.
7-4 kladných odpov dí: Ve vašem vztahu existuje p átelství, je ale pot eba jej více rozvíjet.
Pokud se pohybujete na hranici s íslem 4, p emýšlejte, zda je v bec možné se sou asným
partnerem dále fungovat. Ptejte se, kde máte ve vztahu slabá místa, jaké nevy ené
skute nosti bublají pod povrchem a na vztahu pracujte. Aby váš vztah byl založen na
silném p átelství, je zapot ebí odpov
t alespo 6x kladn .
3-0 kladných odpov dí: Váš partner není váš p ítel, spíše spolubydlící. Pro v takovém
vztahu z stáváte? Poohlédn te se rad ji po n kom jiném, koho budete zajímat. Sdílejte
své touhy a zájmy s blízkou osobou a nespoléhejte se pouze na bližší p átele. M jte
átelství doma, nikoliv jen v kavárnách.

Test .4 – Váš partner a um ní hospoda it...
Ne nadarmo se íká: „Když není co na peká i, ani láska není.“
Nemusíme vztah trávit s milioná em, ale mít vedle sebe lov ka,
který umí hospoda it, je d ležité. Pokud váš partner neumí
hospoda it s pen zi, m žete nap íklad jednoho dne zjistit, že
zadlužil váš spole ný majetek, nebo prost jen peníze na základní
obživu nemá a je zcela závislý na vás.
Za každou kladnou odpov

si dejte jeden bod.

Otázky:
1.

Váš partner má pravidelný p ísun financí.

2.

Váš partner je ochoten vám sd lit, jak se mu finan

3.

Pokud kupujete nákladn jší v c, je debata kolem financování p íjemná.

4.

Váš partner má uklizenou pen ženku bez papírk a ú tenek starých jeden rok.

5.

Rodi e vašeho partnera jsou finan

6.

Váš partner nakupuje praktické v ci (nikoliv nicotnosti)?

7.

Váš partner p esn ví, kolik každý m síc utratíte za základní životní pot eby (jídlo,

da í.

zajišt ní.

bydlení, oble ení, drogerie).
8.

Váš partner nenechává v kapse od kalhot peníze ve vyšší hodnot než 50 K .

9.

Váš partner ví, co znamená pojem p íjmy a náklady (a jaký je mezi nimi vztah).

10. Pokud by váš partner ztratil zam stnání (p išel o výd lek), vydrží s ušet enými
pen zi minimáln 6 m síc .

Vyhodnocení:
10-7 kladných odpov dí: Váš partner umí hospoda it. Ví, co jsou to naspo ené peníze, a umí se
zajistit do budoucnosti. Pokud to i vy umíte stejn a ušet ené peníze nerozhazujete, bude se
vám výborn da it.
6-4 kladné odpov di: Váš partner se spíše snaží hospoda it, chybí mu však finan ní inteligence.
Nakupte si spole
literaturu (doporu ujeme knihu: Chudý táta, bohatý táta, R.Kiyosaki) o
tom jak být finan
nezávislý a vzd lávejte se. Donu te partnera si evidovat náklady oproti
íjm m.
3-0 kladných odpov dí: Jak tohle m žete vydržet? Bu máte rádi život podobný jízd na horské
dráze nebo jste charitativní pracovník. Váš partner neví, co je to zodpov dnost, a jeho
budoucnost je mu ukradená. M že se i stát, že má pen z hodn , s takovým chováním o n
však brzy p ijde. Zamyslete se, zda chcete mít vztah s nezodpov dnou osobou bez jakékoliv
jistoty.

Test .5 – Váš partner a dosp lost...
Pokud chceme trvalý a harmonický vztah, a netoužíme již po
románcích na jednu noc, musíme jej vytvá et s n kým, kdo
má jasn stanovené své životní cíle a chce stejný typ
vztahu jako my. Pokud trávíte as s nedoch
etem a sami
chcete založit rodinu, jak se oba ve vztahu budete cítit? Ani
jeden z vás dob e. Otestujte si vašeho partnera, zda je již
zralý na trvalý vztah.
Za každou kladnou odpov

si dejte jeden bod.

Otázky:
1. Navrhli jste partnerovi spole né bydlení, zajásal a ihned za al plánovat st hování.
2. Váš partner se rád baví o spole né budoucnosti.
3. Váš partner se s vámi nerozchází každý p lrok se slovy: „ Chci být n jakou dobu
sám“ a op t se nenavrací do vaší náru e.
4. Váš partner je ochotný trávit páte ní ve ery i poklidnou formou bez litr alkoholu a
diskotékových radovánek.
5. Váš partner má stálou práci, stálý finan ní p íjem.
6. Váš partner je schopný si sám uva it jednoduché jídlo, vyprat a uklidit po sob .
7. Váš partner již n kdy bydlel sám, bez rodi

.

8. Váš partner je schopný ud lat rozhodnutí i bez své matky.
9. Váš partner m l minimáln jeden vážný vztah.
10. Vašemu partnerovi je více než 18 let.

Vyhodnocení:
10-8 kladných odpov dí: Výborn , máte vedle sebe partnera, který to s vámi myslí vážn .
Má již své životní zkušenosti a není p elétavým ptákem. Pokud vám vztah funguje,
nemusíte se obávat jeho zkratkovitého jednání. Pe ujte o váš spole ný hrad a povede se
vám dob e.
7-5 kladné odpov di:Váš partner je jako dv osoby v jedné. Na jednu stranu by cht l vážnou
známost, na druhou stranu do ní ješt nedorostl nebo by byl rád nezávislý. Pokud jste ve
stejném módu jako on, je to v po ádku. Pokud chcete vážnou známost, pop emýšlejte, zda
vám stojí za to, na partnera ekat až dosp je nebo se fináln rozhodne.
4-0 kladných odpov dí: Pokud jste si namlouvali, že máte známost s dosp lým jedincem, tak
nemáte. Váš partner se nehodlá usadit a nebo ješt nedosp l. Pokud se s tímto partnerem
chcete usadit, velké šance nemáte. To se rad ji poohlédn te n kde jinde.

Záv r:

Existuje mnoho vodítek, návod a test jak zjistit, zda je váš partner tím pravým, s kým
chcete trávit sv j as p ípadn zbytek života. Co je ale nejlepším znamením dobrého
vztahu? Je to pocit, že jste s druhým š astní a netoužíte po nikom jiném. Nezapomínejte
proto na to, jak se ve vztahu cítíte. Berte sv j pocit jako kompas, který vám íká, zda jste
správn
i nikoliv. Vztahy jsou nejd ležit jší sou ástí našeho života, jsou obehnané
vysokými emocemi a a vám vztah funguje i nefunguje, má velký vliv i na váš pracovní
výkon, finan ní situaci a kone
i zdraví.

Cht li byste o vašem partnerovi v
-

t ješt více? Nap íklad..

Má m j partner sklony k nev e?
Je m j partner manipulátor?
Má m j partner sexuální fantazii?

Zjist te jaký váš partner ve skute nosti je a zamezte tak bolesti z rozchodu po
kolika letech svazku.
edejd te d lení majetku a d tí p i rozvodovém ízení jen proto, že jste nev
s kým vlastn jste.

li

Jako specialisté na mezilidské vztahy jsme pro vás sestavili knihu:
E-Kniha partnerských test
Chcete si toho svého otestovat a zjistit o n m vše co pot ebujete
t? Sestavili jsme pro vás unikátní knihu partnerských test !
http://www.testy-lasky.cz

Pokud si ji objednáte nyní, získáte další knihy jako bonus:
Bonus # 1 - 10 tip pro ješt zábavn jší sex ve vašem vztahu
Opep ete si sv j vztah a m jte sex ješt zábavn jší. Zkuste nap íklad hru šátk ,
televizní sex nebo podnikn te výstup na horu blaženosti. Když váš partner vyjde v
našich testech na jedni ku, pro ho neodm nit?

Bonus # 2 - 10 tip pro více romantiky ve vašem vztahu
jte s partnerem znovu nezapomenutelné okamžiky a p ekvapte ho n ím, co by od
vás ne ekal. Našich deset tip vám pom že ud lat pro toho druhého n co velkého,
co, co se vryje do pam ti vás obou jako magický moment.

Bonus # 3 - Romantická p ání
Vymyslet originální p ání se asto stává kamenem úrazu a lidé rad ji zajdou do
obchodu a koupí to, co pro n p ipravili jiní. Pro se ale jednou neodvážit a nevyrobit
pro svou lásku p ání ko vlastnoru ?

Knihu si jednoduše objednáte na www.testy-lasky.cz

NAŠE DALŠÍ PRODUKTY:

Osobní poradenství v oblasti osobního rozvoje
Nevíte si rady se svým partnerem, nevíte jak dosáhnout úsp chu, chcete
zm nit životní styl?? Zapracujte na sob s námi zkušenými odborníky osobn !
http://www.mujvztah.cz/konzultace-vztahy.html
Seminá e osobního r stu
Chcete se ješt více vzd lávat a dozvídat se zajímavé informace?
Chcete si zvýšit vztahovou i finan ní inteligenci? Poj te se
vzd lávat! P ij te s námi strávit spole ný as, podívejte se na naše
seminá e:
http://www.mujvztah.cz/kalendar-vztahy-osobni-rust.htm
Foto Mluví
Objevte skryté vlastnosti sebe i svých blízkých. Nechte si posoudit
fotografii odborníky na fyziognomii. Unikátní služba v

R.

www.foto-mluvi.cz

NAŠE DALŠÍ E-KNIHY:
E-Kniha 101 tip

jak poznat nev ru

Máte pocit, že vás partner podvádí, ale nejste si jistá? Pom žeme vám to
zjistit a ukon íme vaše trápení.
http://www.nevera-jak-poznat.cz

E-Kniha Jak najít toho pravého
Toužíte najít vhodného partnera i partnerku, ale stále se Vám to neda í?
Nemusíte si zoufat, p inášíme vám užite né rady, díky kterým odhalíte,
jakého partnera ve skute nosti chcete, a také kde a jak se s ním nejlépe
seznámíte.
http://www.seznamit-se.cz

E-Kniha Uzdravte své sebev domí
Trápí vás zbyte né komplexy a nem žete se jich zbavit? P inášíme vám
knihu, která vám pom že ud lat n kolik prvních krok , abyste se mohli na
své cest za zdravým sebev domím po ádn rozeb hnout.
http://www.sebevedomi-zvyseni.cz

E-Kniha Jak se stát neodolatelnou milenkou
Chcete se stát sexy milenkou? Takovou, jaká muž m bere dech a na kterou
musí myslet ve dne v noci? Stáhn te si naši e-knihu – poradíme vám, jak se
takovou neodolatelnou ženou stát.
http://www.sexy-milovani.cz

E-Kniha Sexuální manuál ženy
Nemusíte být skv le vypadající svalovec, abyste se stal sexuálním géniem a
dostal do ložnice ženu svých sn . Sta í jen znát základní praktiky a dodržovat
je.
http://www.sex-triky.cz

E-Kniha 101 romantických tip
Užijte si více romantiky a stáhn te si naší e-knihu romantických tip . Dostanete
tipy na dárky pro partnera, doporu íme vám zajímavá romantická místa a také
nápady na zpest ení partnerského vztahu.
http://www.romanticke-tipy.cz
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