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TEST – Jsi vědomá žena, nebo rohožka? 
 

AHOJ ŽENO! 

Zkus si udělat tento krátký test sama sebe. Věřím, že ti napoví oblasti, kde máš ještě své ženské 

rezervy – všechny je máme, takže no stress.  

Přijímej všechno ode mne jako něžné nasměrování na tvé ženské cestě za láskou. Na cestě k tvému 

partnerovi. Na cestě, která tě zavede k hlubokému a důvěrnému vztahu plnému porozumění a dá ti 

všechno, po čem toužíš. Tu cestu si hlavně užívej! 

Odpověz si na těchto pár situací. 

1. Představ si situaci, že nutně potřebuješ do zítřka vyřešit nějaký problém, v něčem se 

rozhodnout. Týká se to ale i tvého muže, a tak s ním potřebuješ nutně o tom mluvit a znát 

jeho názor.  

a. Zavoláš partnerovi do práce, vše mu vysvětlíš a zeptáš se ho na jeho názor, který 

potřebuješ okamžitě znát. 

b. Zajedeš za ním do práce a řekneš, že nutně teď potřebuješ odpověď. 

c. Zeptáš se své kamarádky, nebo manželky jeho šéfa nebo jeho kamaráda, co si myslí, 

že by tvůj partner odpověděl. 

d. Počkáš, až se vrátí z práce, dáš mu najíst, necháš ho odpočinout, přečíst si v klidu 

noviny nebo podívat na sport, počkáš, až si trošku odfrkne, a teprve potom mu vylíčíš 

situaci a zeptáš se ho na jeho názor. 

 

2. Zavolá ti matka nebo přítelkyně, jestli byste s partnerem nestrávili příští víkend s nimi. 

Chystají něco hodně dobrého, kde bys chtěla určitě být. Co uděláš? 

a. Řekneš okamžitě, že přijedete. Chceš tam být, tak co čekat? 

b. Řekneš, že se musíš poradit s partnerem, a teprve potom potvrdíš, jestli přijedete 

nebo ne. 

c. Řekneš, že určitě přijedete, ale ať ti dají čas, než partnera zpracuješ. 

d. Řekneš, že přijedeš určitě, a jestli se partnerovi nebude chtít, přijedeš klidně i sama. 

 

3. Tvůj muž získal v práci bonus – exkluzivní dovolenou – a ty můžeš jet s ním, jste spolu ale už 

nějakých pár let… co uděláš? 

a. Pojedeš s mužem sama a budeš ráda, že jsi s ním a řádně si to spolu užijete. 

b. Vezmeš s sebou přítelkyni, maminku, dceru,… abys měla s kým chodit na nákupy, 

protože tvého muže to nebaví, a abys ty nebyla sama, když bude mít nějaké pracovní 

jednání. 

c. Využiješ této super příležitosti a vezmeš s sebou své dospělé děti, které žijí už samy, a 

vídáte se jen občas. 
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d. Odmítneš jet vůbec, protože si nemůžeš dovolit zanedbat své povinnosti, kterých 

máš doma fůru, a navíc představa – být týden s partnerem sami tě děsí. 

 

4. Přeješ si koupit si něco, po čem hodně toužíš, ale sama víš, že to vlastně nepotřebuješ a 

obejdeš se bez toho. Navíc to stojí dost peněz, které teď potřebujete víc na něco jiného. 

Jenže se dozvíš, že pokud si to nepořídíš teď, už to k mání nebude. Co uděláš? 

a. Koupíš si to tajně s tím, že to nějak později partnerovi vysvětlíš, nebo doufáš, že si 

toho ani nevšimne. 

b. Půjčíš si na to od matky nebo kamarádky, a pokud se partnerovi nebude líbit, že sis to 

koupila, řekneš mu, že máš právo si pořídit, co tobě se líbí a z vašich společných 

peněz to není. 

c. Řekneš partnerovi, že máš tohle tajné přání a že by ti udělalo ohromnou radost tu 

věc mít. Ale že ti je jasné, že je to vlastně nepotřebnost, a zrovna na to peníze nejsou, 

ale co s tím, když je poslední šance to koupit. Aby ti poradil, jak to máš vyřešit. 

d. Máš své peníze buď tajné, nebo vůbec máte peníze oddělené, protože se partnerovi 

přece nebudeš zodpovídat za to, co si kupuješ. 

 

5. Je ráno a ty se chystáš do práce. Vypravila jsi děti do školy, zařídila vše, co je třeba před 

odchodem do práce, a už už se chystáš vyrazit. Čeká tě náročný den, máš hlavu plnou toho, 

co tě čeká. Když v tom si všimneš, že na tebe tvůj muž žádostivě kouká a ty víš, že chce rychlý 

sex. Co uděláš? 

a. Řekneš mu, že se asi zbláznil, jestli si myslí, že máš sebemenší chuť na sex, ať se 

zklidní a neprudí. 

b. Řekneš mu mile, že teď rozhodně nemáš chuť ani čas, ale že si ho na něj uděláš cca za 

měsíc. 

c. Přistoupíš k němu, přitiskneš se na něj, nakloníš se a zašeptáš mu do ucha, že večer 

dostane mnohem, mnohem víc, než si může teď představit, a že se nemůžeš dočkat, 

až se k němu vrátíš domů. A dáš mu na rozloučenou vášnivý polibek. 

d. Tváříš se, že sis ničeho nevšimla a rychle opustíš dům, jste spolu přece x let, tak do 

večera snad partner počká. 

 

6. Přehnala jsi to s nákupem a stojíš před obchodem obtěžkaná taškami. Co uděláš? 

a. Dotáhneš nákup domů a ve dveřích vzdychneš, jak jsi na všechno sama a jak jsi 

přetížená. 

b. Zavoláš kamarádce, aby pro tebe přijela a odvezla tě s nákupem domů, protože 

nemáš zapotřebí poslouchat řeči svého muže, žes neodhadla nákup. 

c. Zavoláš svému partnerovi, a řekneš mu, žes to nějak přehnala s nákupem a teď stojíš 

jako trubka před obchodem a nevíš, co máš dělat, protože domů to sama neuneseš, 

jestli by ti s tím nepomohl. 

d. Zavoláš partnerovi, že už toho máš dost pořád tahat všechen nákup sama, že ode 

dneška nakupuje on. 
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7. Najdeš vzkaz, který napsal tvůj muž vašemu dítěti, je plný povzbuzení, lásky, laskavosti. Je to 

ten nejnádhernější projev lásky, jaký vůbec může otec napsat svému dítěti. Co uděláš? 

a. Při obědě ukážeš tenhle vzkaz své kamarádce. 

b. Počkáš, až se potkáš se svým partnerem a řekneš mu, že jsi nejšťastnější žena, 

protože máš nejskvělejšího muže a otce svých dětí. 

c. Vzkaz zarámuješ a pověsíš ho dítěti do pokoje, abys ho překvapila. 

d. Zavoláš partnerovi do práce a řekneš mu, že jsi vzkaz přečetla a že je nádhera, co 

dítěti napsal. 

 

8. Koupila sis novou poličku do kuchyně a těšíš se, až na ní postavíš všechno, co sis vysnila. 

Polička stále stojí v předsíni a už třikrát jsi partnera žádala, aby ti jí pověsil. Co uděláš? 

a. Přestaneš mu prát, a když se podiví, kde má čisté ponožky, tak mu s úsměvem sdělíš, 

že něco za něco, až bude polička, budou ponožky. 

b. Vezmeš vrtačku a pověsíš si poličku sama, uděláš to tehdy, když je partner doma, aby 

si všiml, že tě donutil k tomu, abys to sama udělala, a uvědomil si při tom, jak je 

neschopný. 

c. Řekneš mu, jak moc se těšíš, až bude ta polička viset, a zeptáš se ho, jestli máš 

požádat o pomoc někoho jiného, když on má moc práce, protože ty sama to 

nezvládneš. 

d. Řekneš mu, že dobře víš, jak moc má práce a jiných starostí, ale opravdu potřebuješ 

jeho pomoc, protože on to udělá nejlépe. 

 

9. Plánuješ letní dovolenou a chceš to opravdu letos dokonale předem vyřešit. Předevčírem jsi o 

tom svému partnerovi už říkala, ale on se vyjádřil nepříliš jasně, spíš se o tom ani nechtěl 

bavit. Ty to ale chceš řešit. Co uděláš? 

a. Řekneš, že ses ho na něco před dvěma dny ptala, takže bys očekávala odpověď, když 

už se ty staráš. 

b. Řekneš, jak moc se cítíš zraněná a ublížená, že ti zatím celé dva dny neodpověděl tvé 

otázky ohledně dovolené, kterou plánuješ. 

c. Připomeneš mu, že jsi mu předevčírem nastínila otázku kolem dovolené a že bys 

skutečně ráda znala jeho názor, protože potřebuješ znát, co si o tom myslí a moc ti to 

pomůže v dalším plánování. 

d. Řekneš mu, že pokud jemu to nedochází, tak jsi to ty, která plánuje dovolenou, a 

pokud máš zařídit všechno potřebné, musíš s tím pospíchat, protože dovolená je už 

za půl roku. 

 

10. Tvůj muž si tě už nějaký čas nevšiml a netouží po tobě, ani si nevzpomínáš, kdy jste se 

milovali naposledy. Máš ohromnou chuť na sex. Co uděláš? 

a. Počkáš, až bude v klidu a nebude zaujatý nějakým přemýšlením nad problémem, 

třeba až bude sledovat něco oddychového v televizi. Předstoupíš před něj nahá, 

nakloníš se k němu, dlouze ho políbíš a řekneš, že po něm tak toužíš, že to už nejde 

vydržet. 

b. Budeš kolem něj chodit a vzdychat, aby si všiml, že jsi už měsíc neuspokojená. 
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c. Sdělíš partnerovi, že se nedá nic dělat, ale když se k ničemu nemá, tak si to musíš 

zařídit sama, zavřeš se do ložnice s vibrátorem a hodně hlasitě dáš najevo, že 

partnera vlastně nepotřebuješ, protože i bez něj je to super. 

d. Řekneš mu důrazně, že každý máte v rodině své povinnosti, ty si své plníš, tak 

očekáváš, že i on by si ty své měl plnit. 

 

11. Chceš dát partnerovi najevo, že ti na něm fakt záleží. Co uděláš? 

a. Během toho, kdy sleduje fotbalový zápas v televizi, mu s velkou zaujatostí budeš 

vyprávět, jak moc je pro tebe důležitý. 

b. Uvaříš mu jídlo, které miluje. 

c. Pošleš děti k babičce a připravíš mu překvapení se sexuální třešničkou. 

d. Najdeš si každý den něco malého či většího, čím mu dáš najevo, jak moc si ho vážíš, 

jak moc ho potřebuješ, a jak moc tě činí šťastnou ho uspokojovat jako svého 

celoživotního partnera. 

 

12.  Pohádáte se a partner ti řekne něco hodně hnusného, co se tě dotkne. 

a. Urazíš se a řekneš mu, že se ti musí omluvit, a pro jistotu s ním ještě týden nemluvíš. 

b. Vzpomeneš si, co hnusného jsi mu řekla posledně ty a povzneseš se nad to. 

c. Řekneš mu, že tě určitě nemiluje, když se k tobě dokáže takhle hnusně chovat a tohle 

říct. Dáš mu najevo, že pochybuješ, jestli tě má vůbec rád. 

d. Napíšeš si na papír, v čem je podle tebe naprosto k ničemu a špatný, a až se usmíříte, 

tak mu řekneš, že na oplátku mu ty chceš říct něco nepříjemného, ať jste si kvit, a 

přečteš mu, co sis o něm napsala na papír ty. 

Tak co? Přijdou ti některé odpovědi absurdní? Dotklo se tě něco? Naštvala ses? Rozesmutnilo tě, že 

tak funguješ? Nebo? 

Možná jsi čekala jasný výsledek mého testu. Nechtěla jsem záměrně srovnávat, vyhodnocovat. 

Nechtěla jsem, aby ses cítila nedokonale, špatně, neschopně,.. protože ať to máš jakkoliv, jsi úžasná 

ve svém ženství už teď, jen ho možná nežiješ. Ale to se dá jednoduše změnit, není to žádná věda. Věř 

mi, že můžeš být šťastná se svým partnerem, cítit se nádherně, i když budeš dělat věci, které se ti teď 

příčí.  

Všechny emoce, které jsi zažila při čtení mého testu, ukazují na oblasti, kterými se máš zabývat. Čím 

víc tě něco ranilo nebo naštvalo, tím je to pro tebe důležitější věc k řešení. Můžeš jí jít naproti a začít 

ji řešit vědomě – aktivně sama. Nebo můžeš čekat pasivně jako rohožka, až tě to doběhne samo. 

Protože to se vždycky stane – jenže pak to dost bolí. Nemusí, pokud se naučíš pracovat se svým 

ženstvím vědomě. Pokud se staneš vědomou ženou.  

Napiš mi na stránku webináře, co tě zasáhlo, budu se tvému dotazu věnovat. A nejen já. Pozvala jsem 

mého osobního guru, mého muže Ivana, který ti ukáže pohled chlapa. Jistě budeš překvapená, co se 

dozvíš. Ale věř mi, že stejně jako je mým největším učitelem můj muž Ivan, je tvým největším 

učitelem tvůj muž. Tento vědomý stav žít je opravdu zážitek a já ti ho chci dopřát.  
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Určitě buď na webináři ve čtvrtek 12. května ve 20:25 hod živě, protože pro tebe mám překvapení, ze 

kterého budeš nadšená! 

S láskou Miluška 

 


