
Hodíme se k sob ?

Každý  dobrý  vztah  je  založen  na  hlubokém  p átelství  a  to  je  založeno  na  spole ných
prožitcích  a  zájmech.  Pokud  s  n kým  neudržuji  p átelství,  t žko  se  s  ním  budu  cítit
dlouhodob  dob e. P átelství utužuje spole ný zájem. Pokud s n kým nesdílím spole ný
zájem, nebudu ani chtít s takovým lov kem trávit sv j as. Po áte ní nadšení ve vztahu
pomine a b žný život pot ebuje p átele. Opravdový vztah pozbývá smyslu, pokud nejsem
s danou osobou v p átelském svazku. Proto chceme, aby náš partner spl oval

edpoklady p átelství.

Následující  test  vám  pom že  odhalit  podstatné  stránky  vaší  osobnosti,  které  jsou
základem p i hledání p átel. Pro perspektivní vztah by váš partner m l být vybrán práv
s ohledem na n .

el testu: pom že vám odhalit skryté nekompatibility ve vašem vztahu, které mohou
pozd ji váš vztah rozložit.

Test provád jte každý zvláš

Každý  si  na  sv j  list  papíru  napište,  jak  by  m l  dle  vašich  p edstav  vypadat  ideální
partnerský vztah. Nijak se neomezujte a napište všechno, co vás napadne. Vysn te si své
prožitky i vlastnosti svého partnera. Používejte krátké v ty.

Dále si odpov zte na otázky:

Jaké je mé životní poslání a co pro jeho realizaci pot ebuji od svého partnera?

Jaké mám sexuální pot eby a co pot ebuji od svého partnera?

Jaké jsou mé plány, priority a p ání ve 4 kvadrantech (práce, peníze, zdraví a vztahy)?

Jaké mám zájmy?

Po em toužím?

Jak chci prožívat lásku?

Jakou hodnotu má pro m j život v rnost?

Co v život  nenávidím?

Co m  v život  nudí?



Bez eho se v život  obejdu?

Zodpov zením  t chto  otázek  vám  získáte  seznam  odpov dí.  Ty  si  sami  ohodno te  dle
ležitosti 0-10. Desítka znamená maximáln  d ležité.

Zakroužkujte t i  nejvyšší  a t i  nejnižší  hodnoty.  Totéž ud lá váš partner (sám, bez vaší
pomoci).

Pro zdárný vztah je d ležité, abyste m li alespo  jednu vysokou hodnotu spole nou a
nenašli žádnou ze svých nejnižších v parterových nejvyšších.

Další 3 metody pro otestování kompatibility s vaším partnerem, které váš vztah pomohou
uchránit od budoucího krachu, najdete v mé knize 4 Metody pro výb r životního partnera

© Napsal ing. Aleš Kalina
Kou  v oblasti osobního rozvoje
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Tento lánek m žete využít pro své pot eby, pokud
uvedete  informace  o  autorovi,  jeho  email  a  odkaz  na
www stránky.
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