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Které 3 věci bys ve svém životě ještě 
chtěl/a zažít?

Popiš, jak pro tebe vypadá ideální 
dovolená - na jakém místě, s kým, 

co při tom děláš a neděláš…?

Kdybys teď měl/a zlatou rybku, 
která ti splní 3 přání, co by to bylo?

Popiš nejkrásnější milování, jaké jsi kdy 
zažil/a. Kde a kdy to bylo, a co napomohlo 

tomu, že to bylo tak krásné?

Co jsi dělal/a rád/a jako dítě?

Jaké bylo nejoblíbenější jídlo tvého dětství? 
A co nejraději jíš teď?

Za co jsi nejvíc vděčná/ý v posledním týdnu? 
A za co v tento den?

Co byly nejnáročnější chvíle tvého 
života? A co ti pomohlo je překonat?

Jaká je tvá nejoblíbenější kniha a proč? 
Čím tě zaujala a co ti přinesla?

Vyprávěj o svém dospívání. Jak jsi se v té 
době cítil/a, co jsi ne/dělal/a…? Jaký/ jaká 

jsi byl/a? Co pro tebe v této době bylo 
nejnáročnější a naopak nejkrásnější?

Jak bys chtěl/a žít, až budeš o 10 let 
starší? Popiš nejlepší možný scénář. 
Popusť uzdu své fantazie a neohlížej 

se na to, co považuješ za reálné.

Za co jsi na sebe ve svém životě v tom 
nejlepším slova smyslu hrdý/ hrdá?

Jak bys mohl/a vnést do svého života 
( ještě) víc radosti?

S jakými osobnostmi (ze současnosti 
i historie) by ses rád/a přátelil/a a proč?

Čeho by sis v životě teď přál/a víc?
Co a jak by se mělo změnit v tvé práci, 

aby ti přinášela víc radosti?
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Co se ti v posledním roce opravdu povedlo 
- s ohledem na práci, rodinu či jinou oblast 

tvého života?
Jak jsi se za poslední rok změnil/a?

Které místo ve svém domě/ bytu máš 
nejraději a proč? Jak se tam cítíš?

Za co tě nejvíc chválili, a případně co ti 
nejvíc vyčítali (doma, ve škole…), když jsi 

byl/a dítě? Jak tě to v životě ovlivnilo?

Pokud máš děti: Co si myslíš, že jsi 
nejlepšího předal/a svým dětem? A co 

naopak ne - čeho mohlo být víc?

Jakou činností se nejlépe odreaguješ 
a osvěžíš?

Jaké byly tvé sny o životě a práci, když jsi 
byl/a dítě? Které z nich se ti splnily?

Co ti za poslední rok udělalo 
největší radost?

Na co nejraději ze svého dětství vzpomínáš?

Jak pro tebe vypadá ideální místo k životu - 
lokalita, dům, byt…? Popis svůj domov i jeho 

okolí do co největšího detailu.

Co bys rád/a upravil/a ve svém současném 
domově, aby ses tu cítil/a ( ještě) lépe?

Jaké chvíle byly v posledním roce 
pro tebe nejnáročnější a proč?

Jaké je tvé nejoblíbenější místo 
na světě a proč?

Co bys dělal/a, kdybys měl/a rok placené 
dovolené (rok, kdy se nemusíš starat 

o finance ani pracovat)?
Co by sis přál/s zažít v intimním životě?

Kdybys měl/a nerušený měsíc, jak 
bys ho strávil/a nejraději?
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Kdybys měl/a neomezený rozpočet, jak by 
sis přál/a strávit společnou dovolenou?

Na co ve svém životě nejraději 
vzpomínáš a proč?

Co jsi se naučil/a o komunikaci 
od svých rodičů?

Jak vzpomínáš na mámu a tátu z doby, 
kdy jsi byl/a dítě? 

Jaké chvíle pro tebe byly v posledním 
roce nejkrásnější a proč?

Co jsi se naučil/a o tělesné 
blízkosti od svých rodičů?

Kdybys nedělal/a svou současnou práci, 
co bys dělal/a nejraději místo toho? 

Jaká je tvá nejoblíbenější písnička? Pusť 
si ji a pokud budeš chtít, zatancuj si při 

ní - kdekoliv, jakkoliv.

Kam jsi vždycky chtěl/a cestovat?

Jaký byl tvůj nejkrásnější sexuální 
zážitek?

Co jsi se naučil/a o manželství 
od svých rodičů?

Jaký byl tvůj nejoblíbenější film 
nebo seriál, když jsi byl/a dítě?

Který předmět tě nejvíc bavil 
ve škole a proč?

Kdy jsi se cítil/a nejšťastnější a proč?

Popiš, jak pro tebe vypadá ideální víkend. 
Během následujícího měsíce se pak 

postarej o to, abys alespoň jeden takový 
víkend zažil/a.

Co tě kdy nejvíc naštvalo a proč?

www.denisapaleckova.cz www.denisapaleckova.cz

www.denisapaleckova.cz

www.denisapaleckova.cz

www.denisapaleckova.cz

www.denisapaleckova.cz

www.denisapaleckova.cz

www.denisapaleckova.cz

www.denisapaleckova.cz

www.denisapaleckova.cz

www.denisapaleckova.cz

www.denisapaleckova.cz

www.denisapaleckova.cz www.denisapaleckova.cz www.denisapaleckova.cz www.denisapaleckova.cz

33

37

41

45

34

38

42

46

35

39

43

47

36

40

44

48



® ®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

® ® ® ®

Kdy jsi měl/a největší strach a proč?
Jakou vlastnost máš sám/ sama 

na sobě rád/a?

Kdybys mohl/a vrátit čas, do jaké doby 
by ses vrátil/a a proč?

Jaký je tvůj oblíbený film a proč?

Sbíral/a jsi něco jako dítě?

Kdybys na sobě měl/ jednu věc změnit, 
co by to bylo a proč?

Čemu by ses věnoval/a, kdyby 
ti někdo dal měsíc volna?

Co obdivuješ na svých rodičích?

Který tvůj životní sen se ( ještě) 
nenaplnil?

Kdybys teď dostal/a milion korun a měl/a 
je do měsíce utratit, co bys s nimi dělal/a?

Co je tvůj největší dar a talent?

Kterému ze svých rodičů se podobáš 
víc, a v čem?

Jaká tři místa na světě máš 
nejraději?

Kdo pro tebe byl největší inspirací 
během tvého dětství?

Kdo pro tebe byl největší inspirací 
v době tvého dospívání?

Co považuješ za nejdůležitější lekci 
ve svém životě a proč?
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