
Objednávka životního partnera

Co je to objednávka životního partnera?

Jak to, že objednávka funguje?

Jak ji vlastně vyplním?

A co s ní poté budu dělat?

1. Co je to vlastně objednávka životního partnera?

Objednávka životního partnera není žádná magie ani kouzlení. Zároveň to však není 
objednávání na internetu a chce to trošku zapojit hlavu, abychom si objednali partnera 
správného a vhodného. Pokud jste dnes sami a chcete potkat toho pravého, musíte si 
nejdříve ujasnit, koho vlastně hledáte. Kolikrát jsem během své praxe zažila následující 
situaci: Moji klienti sice chtěli někoho potkat, ale nebyli mi schopni říci, jaké vlastnosti by 
jejich vyvolený partner měl mít. Má být extrovertní? Nebo tichý? Má sportovat? Má být 
křesťan? Má mít smysl pro rodinu? Všichni chceme velkou lásku, ale nemáme pro ni 
přesné pojmenování. A to je chyba! Jak chcete najít mezi miliardami lidí toho pravého, 
když nevíte, jak má přesně vypadat? 

Objednávka životního partnera vám pomůže přesně si specifikovat koho vlastně chcete. A 
díky tomu bude vaše mysl koncentrovanější na vhodné kandidáty. Vaše mysl zaměří
pozornost na ty, které jste popsali. 

Jak tedy objednávku vyplnit?

Vezměte si tabulku se vzorem objednávky a zorientujte se v ní:

1. Top požadavky

Tabulka „top požadavky“ vám pomáhá uvědomit si, co je pro vás v životě důležité.

Realizace životního poslání

Jedná se o činnost, bez které byste v životě nemohli existovat. Co děláte rádi a co je 
smyslem vašeho života? Váš partner by měl být s vámi v tomto směru kompatibilní. 
Například pokud milujete cestování, neměl by to být pecivál. Nebo pokud rádi 
komunikujete, neměl by to být introvert apod. 
Více metod, jak poznat životního partnera se dozvíte zde: 4 metody pro výběr životního 
partnera



Sexuální souhra

Nezapomeňte, že byste si měli rozumět v sexu. Po čem toužíte a jaký by měl být váš 
budoucí partner v této oblasti? Neostýchejte se být co nejvíce otevření. Vyplácí se to!

Kompatibilita povah

Pokud chcete životního partnera, měl by to být zároveň váš nejlepší kamarád. Měli byste 
si rozumět a umět spolu trávit čas od rána do večera. Jakou povahu upřednostňujete a co 
vám „leze na nervy“? 

Společný zájem/touha

Váš vztah musí stát na nějakém základu. Musíte mít s partnerem společné téma, které 
pro vás navíc bude dlouhodobé a vysoce emoční. Jak si chcete vy, jako inženýr, povídat 
s někým, kdo se zajímá hlavně o módu? 

Přátelství a láska

Jak má váš budoucí partner přistupovat k lásce a přátelství? Jaké má v této oblasti 
hodnoty, kolik bude mít přátel a známých? Co si představuje pod pojmem láska, vztah, 
přátelství? I tento pohled je důležitý pro vaši objednávku. 

Vzájemná úcta a obdiv

Má vás partner zbožňovat a dávat na věčný piedestal? Nebo chcete vůdčí osobnost, 
kterou budete obdivovat vy? 

Věrnost

Co očekáváte od partnera v oblasti věrnosti a svobody? 

Rodina

Jaký vztah by měl mít váš partner k rodině? Má být svobodný, rozvedený, bezdětný,
nebo vám děti nevadí? I to byste si měli ujasnit. 

2. Oblasti požadavků 

Ve vyplňování vám pomůže také rozdělení vlastností do 4 oblastí – práce, vztahy, zdraví 
a peníze. 

3. Požadované vlastnosti

Z předcházejících bodů 1 a 2 sestavte seznam vlastností, které si zapisujte do tabulky 
„Požadované vlastnosti“. Každou z vlastností ohodnoťte 0-10, s tím, že 0 je nejméně 
důležitá vlastnost, naopak 10 je pro vás ta nejpodstatnější. 

Sestavení objednávky

Na základě nejpodstatnějších vlastností sestavte krátkých 5 – 7 vět. A pozor, v těchto 
větách by mělo být co nejpřesněji specifikováno, jak má váš životní partner vypadat. 



Nezapomeňte objednávku sestavit jen podle svých požadavků, nepřizpůsobujte ji okolí či 
prioritám kamarádky. Budete s ním žít přece vy, nikdo jiný!

A co mám s objednávkou dělat?

Objednávku si každý den přečtěte, a postupem doby se ji naučte nazpaměť. V momentě, 
kdy k přeříkávání nepotřebujete papír, založte jej a nechte ho ležet v šuplíku. A poté již 
jen normálně žijte, potkávejte nové lidi a bavte se. Objednaný partner se dříve či později 
jednoduše objeví. 

Z vlastní zkušenosti vím, že objednávka partnera prostě funguje. Já sama jsem si ji před 
lety napsala, a dnes mám dlouhodobý a hlavně šťastný vztah. Prostě jsem si 
specifikovala, koho přesně chci, a toho jsem dostala. 

Držím vám palce a až se vám objednaný partner objeví, neváhejte se s námi podělit o 
své štěstí e-mailem! 
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