
j partner – test kompatibility

Volbu partnera na celý život není radno podce ovat. První lásky na st ední škole se sice
adí mezi nejintenzivn jší prožitky života, asto však souvisí s t mi nejbolestiv jšími.

Není proto divu, že se dnes lidé zajímají o testy lásky. Cht jí v t, zda existuje test,
který by jim pomohl zjistit, zda práv  ten sou asný partner je tím pravým pro celý život.

Nikdo  nechce  budovat  sv j  život  s  tím,  že  vše  za  n kolik  let  bude  muset  bourat.  Se
špatn  zvoleným partnerem se vám to m že snadno p ihodit. Zni ený domov, finan ní
ztráty,  rodinné  tragédie,  deprese  ze  soudních  ízení  a  smutné  o i  d tí,  to  vše  m že

inést období, kdy zjistíte, že se k sob  s partnerem nehodíte a za nete se trápit, co a
jak budete d lat dále.

Použijte n kolik následujících test , které vám na po átku vztahu pomohou otev ít o i.
Otestují vaši partnerskou kompatibilitu a odhalí povahové rozdíly, jež by pozd ji vyústily
v  nep íjemné pocity i prázdnotu. Partnerovi o testování nic ne íkejte. Pouze si v klidu

ipravte sv j testovací scéná  a blok pro zapisování výsledk .

Navštivte partnerovy rodi e
Nechte  se  pozvat  na  ob d  a  jd te  na  návšt vu  jako  profesionální  vyzv da .  Navštívíte
prost edí, kde váš partner vyr stal. Pozorn  sledujte vše, co uvidíte. Jak se k sob  rodi e
chovají,  jak  se  k  nim  chová  partner,  jaký  mají  domov  atd.  Uv domte  si,  že  tito  lidé
intenzivn  p sobili na vašeho nastávajícího minimáln  15 let, a on je jejich v rnou kopií.

Seznamte se se sourozenci
Sourozenci jsou ze stejného hnízda a mohou vám pomoci uvid t partnera v jiném sv tle,
než vaše zamilované o i. Pozorujte jejich chování a jednání, jejich zájmy a zp soby.

Jd te spole  na váš oblíbený film
a  pozorujte,  jak  se  partner  bude  chovat  b hem promítání  a  jaká  debata  se  rozvine  po
jeho skon ení.  Pokud se vám stane, že ucítíte partnerovo opovržení  i  se partner bude

hem filmu nudit a pak vám jej zkritizuje i zesm šní, berte to jako výstražné znamení
pro nekompatibilitu zájm i priorit.

Za te debatu o práci
Každý se rád baví o tom, co d lá. Využijte toho. Vyptejte se partnera na jeho práci, na
jeho kolegy, na jeho výsledky a cíle. I zde se dozvíte mnoho o sv  svého prot jšku.
Zda  je  úsp šný,  i  negativista.  Snílek,  i  praktik.  Pamatujte,  b hem  spole ného  života
bude váš partner trávit mnoho asu v práci, a byla by škoda, pokud by vás jeho innost
nezajímala, i byste zjistili, že se o práci neumíte bavit.



Je te na dovolenou
Na  dovolené  jsme  p irození  a  chceme  si  odpo inout.  Využijte  toho  a  prožijte  n kolik
spole ných okamžik  p ed tím, než prohlásíte toho svého za vyvoleného. Pozorujte, jaký
typ dovolené by mu vyhovoval, kolik je ochoten utratit, na jak dlouho dovolenou plánuje.
Dále pak si  všímejte,  jak se budete b hem cesty i  po p íjezdu cítit.  Budete mít  mnoho
asu  pro  sebe.  Prožíváte  p íjemné  pocity?  Jste  stále  spolu?  Za  co  partner  utrácí?

Preferuje rad ji polehávání, i je aktivní? Máte tendence d lat v ci spole , i odd len
atd. Dovolená je dobrým prost edím pro odhalení nekompatibilit.

izv te partnera ke své zálib
Domluvte se s partnerem, aby se k vám p idal, když se budete zabývat svým hlavním
zájmem, a sledujte, jak jej bude prožívat a jak se k vám b hem innosti bude chovat.
Vznikne následn  p íjemná diskuse, nebo vyjád í odsouzení i nezájem?

Domluvte se na spole ném bydlení alespo  na 3 m síce
Být spolu ráno i ve er, to je ono. Spat it partnera ihned po procitnutí, vid t, jak vstává,
jak se chová v koupeln , jak asto se sprchuje a jak si ukládá v ci. Spole né bydlení je
oknem do spole né budoucnosti. Odhalíte v ci, o kterých nemáte ani tušení, které však
pozd ji  uvidíte  denn .  Na  rande  chodí  v tšina  lidí  v  co  nejlepším  stavu.  Doma  pak
odhalíte jejich pravou tvá .

Více: 4 metody pro rozpoznání životního partnera
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