
VAŠE MAPY LÁSKY: RANDE
Jak moc znáte vaši drahou polovičku? A jak dobře zná partner/ka
vás? Abychom to zjistili ,  mám zde další výzvu. 

VOLNÝ ČAS:

Co rád/a dělám, když nemám žádné povinnosti?

Jaké knihy nejraději čtu? Jakou mám zrovna rozečtenou?
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A JDEME NA TO!

Poslouchám hudbu? Jaké jsou mé oblíbené skupiny nebo zpěváci?

Co mě spolehlivě rozesměje?

Co mě spolehlivě rozesmutní nebo dojme?

Je nějaký zážitek, který bych si chtěl/a vyzkoušet?

DĚTSTVÍ:

Jaká byla moje oblíbená hračka?

Které dětské jídlo nejčastěji vzpomínám, že jsme zbožňoval/a?

Který předmět mě na základce nejvíc bavil? Který naopak ne?

Co jsem ve svém dětském čase nejčastěji dělal/a?

Čím jsem se tehdy chtěl/a stát?

Jaká byla moje první (finančně ohodnocená) brigáda?

MÁ BOD?

Vaším úkolem je nejdříve vyplnit otázky za sebe  (cca 15 minut). Potom budete střídavě
hádat, co druhý mohl napsat jako odpověď. A třeba bude správných odpovědí více. Tedy
poslouchejte, doplňujte se, zkrátka se (dobře) bavte. Uhodnete-li vy nebo partner/ka,
máte bod .  
 
O správnosti odpovědi rozdhoduje dotazovaný. A pamatujte, cílem není zvítězit, ale
diskutovat, dozvědět se víc. Může pomoct klást otevřené otázky. :-)



UŽ TO SKORO MÁTE!

O NÁS:

Kdy jsme si poprvé padli do oka? Co mě upoutalo?

Co mám na svém partnerovi (partnerce) nejvíc rád/a? Čím mě
spolehlivě potěší?

MAPY 
LÁSKY

Co mě naopak zlobí?

Máme nějaké společné zvyky, které mám rád/a?

Co mám nejraději, když spolu ve volném čase děláme?

ASPIRACE A SNY:

Chci mít jednou děti (případně nějaké další)? Kolik a ideálně kdy?

Je pro mě důležitější práce nebo rodina?

Kdyby nešlo o peníze ani moc, co bych chtěl/a dělat za práci?

Kdybych si měl/a navrhout ideální domov, jak by vypadal?

Kdo jsou mí nejlepší přátelé a proč si j ich vážím?

Kterých vlastností si na sobě sám/sama nejvíc cením?

MOJE PRÁCE:

Jak se jmenují mi nejbližší kolegové?

Jsem v práci spokojený/á? Proč?

Co bych doopravdy chtěl/a jednou dělat? Čeho chci dosáhnout?

Co mi v práci jde? V čem jsem dobrý/á?

MÁ BOD?

POČET BODŮ:


