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Teszt-értékelő
A típus:

A KÉNYSZERES SZERELMI STÍLUS

Ez a birtokolni vágyó, megszállott, kínzó szerelem – a nagy szenvedélyek és nagy tragédiák szerelmi
stílusa. Ha az Önszerelmi stílusa ez, akkor valószínűleg úgy érzi, hogy boldogtalan gyermekkora volt,
most pedig magányos, vagy elégedetlen az életével. Amikor új partnert keres, szinte bárkibe bele tud
szeretni – esetleg még csak nem is tetszik túlságosan az illető. Ön bizonygatja, hogy a végzet hozta
össze önöket, és becsukja a szemét partnere hibái és erényei előtt. Tulajdonképpen abba az emberbe
szeretett bele, akit képzeletében teremtett meg magának. Ha egyszer már szerelmes lett, hamar
elveszti türelmét, és minden eszközzel igyekszik minél hamarabb lángoló érzelmeket csiholni a
kapcsolatból. Amikor szerelmes, állandóan az öröm és a gyötrődés között vergődik, csak a
partnerével vagy elfoglalva, és képtelen uralkodni az érzésein. Teljes megadást követel és ajánl, és
elvárja, hogy teljes mértékben birtokolhassa a partnerét. Kapcsolatai drámaiak – számtalan
veszekedés, melyet ugyancsak számtalan kibékülés követ. Ha nincsenek problémák, akkor kreál
néhányat. Ha a partnere elkésik, vagy elfelejt telefonálni, Ön sistereg a gyanakvástól. Bizonytalannak
érzi magát, és megpróbál változtatni, hogy tetsszen a partnerének. Nagy áldozatokat hoz, hogy a
kapcsolat továbbra is működjön. Sosem Ön az, aki véget vet egy kapcsolatnak, és hosszú időbe telik,
míg felépül belőle.

B típus:

AZ ÉRZÉKI SZERELMI STÍLUS

Ez a szerelem első látásra – a hirtelen erős vonzalom egy teljesen idegen ember iránt, amelyet
annyiszor jelenítenek meg a romantikus irodalomban. Ha ez az Ön szerelmi stílusa, akkor valószínűleg
boldog gyerekkor után, most magabiztos és elégedett az élettel. Nem kutat szerelem után, de készen
áll arra, hogy beleszeressen valakibe, ha az egy megfelelő személy.
És ennek az embernek tényleg megfelelőnek kell lennie – Ön mindig egy tipikus külsőt, megjelenést
keres, és értékel, és mélyen kritikus az eszményképétől való legkisebb eltérés esetén is. Amikor
megismeri partnerét, elszenvedi az összes klasszikus tünetet – a ráismerés hirtelen
megrázkódtatását, az elakadó lélegzetet, a felgyorsult szívverést. Érzelmileg és testileg a lehető
leghamarabb közel akar kerülni új partneréhez, és gyorsan meghitt kapcsolatot kíván kialakítani vele.
A szex nagyon fontos a kapcsolataiban, mind a saját kedvéért, mind pedig annak az eszköze, hogy
többet megtudjon partneréről, és még közelebb kerüljön partneréhez. Valódi embernek látja
szerelmét, és nem huny szemet hibái felett. Készen áll arra, hogy elkötelezze magát, és
viszonzásképpen ugyanezt kéri, anélkül, hogy bármelyikőjük is birtokló vagy követelőző lenne. Akkor
vet véget kapcsolatának, ha talál valaki mást, aki még jobban megközelíti az ideálját, de bárhogyan is
végződik, mindig megpróbál barátságban maradni partnerével.

C típus:

A SZABADÚSZÓ SZERELMI STÍLUS

Ez Casanova és a nyitott házasság szerelmi stílusa. Ha az Öné ilyen, valószínűleg boldog gyerekkort
tudhat maga mögött, és most is élvezetesnek tartja az életet. Társaságkedvelő, és könnyen
ismerkedik, nem keresi kifejezetten a szerelmet, de ha egy (vagy több) vonzó személy az útjába
kerül… Szeret szerelmes lenni, és sokféle testalkat és külső megjelenés vonzza. A szex és a szexuális
intimitások fontos szerepet játszanak minden kapcsolatában. A szerelmi stílusa miatt állandóan
kényesen egyensúlyoz: mélyen bele akar menni érzelmileg és testileg minden kapcsolatba, anélkül,
hogy elkötelezné magát. Élvezi, ha valakivel szoros közelségben lehet együtt, aztán elbúcsúzol tőle, és
ugyanezt csinálja valaki mással. Sosem féltékeny és birtokló, és elvárja, hogy a partnerei tisztában
legyenek azzal Ön nem a kizárólagos tulajdonuk. Valójában bátorítja partnerét, hogy más, saját
kapcsolataik is legyenek. Őszintén törődik mindegyikükkel, és megpróbálja elkerülni, hogy fájdalmat
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okozzon nekik. Ha azonban ügyetlen, gondatlan, vagy egyszerűen csak nincs szerencséje, akkor úgy
lépked végig az életén, hogy megtört szívek ösvényét hagyja maga után.

D típus:

A JÓKEDVŰ SZERELMI STÍLUS

Ez a mókás, kedves, játékos szerelem, amelynek sohasem engedi meg, hogy túl komollyá váljon. Ha
ez az Ön szerelmi stílusa, akkor valószínűleg úgy érzi, hogy átlagos gyermekkora volt, és most is
átlagos életet él. Nem értékeli túl sokra a szerelmet, úgy érzi, vannak fontosabb dolgok is az életben.
Ön független, hűvös, jól ki tudja számítani egy kapcsolat előnyei, hátrányait, s egy kicsit hiú. Csak
korlátozott mértékben kíván belemenni egy kapcsolatba, szeret középpontban lenni, és az sem
idegen Öntől, hogy egyszerre több partnere legyen, a lekötöttségeket viszont kerüli. Még azt sem
szereti, hogy a találka helyét és idejét fixálja. Az életén szemernyit sem változtat, hogy jobban
megfeleljen a partnerének. Élvezi a szerelmi rituálékat és a vadászat izgalmát, imád flörtölni.
Csaknem bárkivel flörtöl is, mivel egyetlen tipikus külsőt sem részesíti előnyben. A szexet élvezetes és
szórakoztató elfoglaltságnak találja, de a játék részének tekinti. Inkább új partnert keres, minthogy
megpróbáljon megoldani bármilyen szexuális nehézséget. A partnereit felcserélhetőnek tekinti, és
gyorsan ejti azt, aki túl hevessé vagy birtoklóvá válik. Elvárja, hogy megértsék az Ön játékszabályait,
és legyen elég önuralmuk ahhoz, hogy bármilyen körülmények között tartsák magukat hozzá.
Általában Ön az, aki a kapcsolatnak véget vet, és minden vele járó kényelmetlenséget hamar elfelejt.

E típus:

AZ ELKÖTELEZETT SZERELMI STÍLUS

Ez a realista, csöppet sem szentimentális, gyakorlatias szerelem – az a típus, amely sikeres és
megfelelő alapot nyújt a házassághoz. Ha az Ön szerelmi stílusa ilyen, akkor valószínűleg úgy érzi,
átlagos gyerekkora volt, most pedig nagyon gyakorlatias szemszögből nézi az életet, és azt várja, hogy
a saját erőfeszítései meghozzák az eredményeket. Nem elsősorban szerelmet keres, hanem egy olyan
társat, akivel megoszthatja az életét. Olyasvalakit, akinek Önhöz illő személyisége, érdeklődési köre
és társadalmi háttere van, aki kényelmesen beleilleszkedhet az életébe, és a kincse lehet, mint egy
befektetés. Nincs kiemelkedő jelentősége a leendő partner külsejének, és Ön számít arra, hogy
esetleg munkálkodniuk kell azon, hogy szexuálisan is összecsiszolódjanak. Ha nem sikerül a szokásos
módon és helyen összeismerkedni valakivel, Ön szisztematikus keresésbe kezd – éppen egy tárkereső
segítségével. Ha olyat talál, aki megfelelőnek látszik, fokozatosan bevezeti az életébe, miközben
készen áll arra, hogy kiadja az útját, ha mégsem válna be, vagy nem tenne eleget az elképzeléseknek.
A kapcsolatot Ön úgy tekinti, mint egy befektetést, amihez mindkét partnernek egyenlően hozzá kell
járulnia. Féltékennyé és birtoklóvá válik, ha ezt a befektetést valami fenyegeti, de csak akkor. A
kielégítő kapcsolaton munkálkodik, és elvárja, hogy sokáig tartson. Ha problémák merülnek fel
készen áll arra, hogy megoldja őket, ha szükséges szakértői segítséggel.

F típus:

A BARÁTSÁGOS SZERELMI STÍLUS

Ez a gyöngéd, ragaszkodó, barátságos szeretet-szerelem, mint barátság, a nagy szenvedély
szöges ellentéte. Ha ez a szerelmi stílusa, akkor valószínűleg biztonságos gyerekkora volt,
talán egy nagycsalád tagjaként, és a barátaid most is fontos részét alkotják életének. Az Ön
szerelmi kapcsolatai a barátságaiból alakulnak ki, tulajdonképpen megtörténhet, hogy nem is
úgy jellemzi magát, aki szerelmes lett, hanem egyszerűen csak élete egyre nagyobb részébe
engedi be partnerét. Ön az a fajta ember, aki a szomszédfiúval vagy lánnyal házasodik össze,
vagy hasonló típusú kapcsolat alakul át szerelemmé. A kapcsolatai nem raknak nagy terhet a
másikra sem, mert lassan érnek, nem keltenek feltűnést. A közös érdeklődési körök,
tevékenységek partnerével, családias és barátságos hangulatot teremtenek. Ön testi
szempontból kissé zárkózott, a szex nem túl fontos, és lehetőleg elkerüli a látványos
érzelemnyilvánításokat, ragaszkodást. A partnere külseje szintén nem túl jelentős, mivel
önnek fontosabb az illető jelleme, belső tulajdonságai. Tartós kapcsolatban nem számít
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semmilyen problémára, ha mégis valami felvetődne, elvárja. Hogy maguktól megoldódjanak,
egyszerűen az időre bízza. Ha a kapcsolata bevégződne, elvárná, hogy a közeli barátság
megmaradjon, hiszen onnan indultak.
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