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WA NE

Ze wzgl du na dobro naszych bohaterów i ich rodzin wszystkie imiona
zosta y zmienione. Pozostawili my jedynie prawdziwe miasta, w których
mieszkaj  opisywane w ksi ce postacie.

Zbie no  imion i sytuacji jest przypadkowa.
Pragniemy równie  wyja ni , e ksi ka nie jest pomys em ani pro-

duktem marketingowym Grupy Onet SA ani portali randkowych. Histo-
ria bohaterów jest autentyczna, oparta na faktach. Zarówno Laura i Witek,
jak i autorzy ksi ki poznali si  dzi ki portalowi SympatiaPlus (i dzi -
kujemy za to!). Oczywista by a wi c propozycja wspó pracy z portalami
i ich patronat medialny nad ksi k , za co równie  jeste my wdzi czni.

Ewelina Jasik i Adam Jakubiak
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TRZY GODZINY

Ona
By  wieczór pi tnastego lipca.

Dzie  si  dla mnie sko czy , obowi zki domowe doprowadzone do
szcz liwego fina u… Zastanawia am si , czy mechanicznie zamkn
ko o codziennej rutyny, i  pod prysznic i usn , robi c jeszcze male kie
zestawienie przed snem, co tu przygotowa  na jutro na obiad lub czy
zosta o jakie  mleko dla dziecka w lodówce. Zdziwi o mnie jednak to, e
tym razem zlokalizowa am gdzie  w splocie s onecznym, czy jak mu
tam, odrobin  yciodajnej energii, a moje gard o wyda o gromki okrzyk:
„WOW — mam chwil  dla siebie!”.

Usiad am na kanapie w salonie, wyci gn am nogi i postanowi am
si  zrelaksowa .

„O f*ck! — pomy la am. — Nie tym razem… Co jest? Mleko na gazie
czy lokówka w azience?!”.
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Nie… Lista wiadomo ci od znajomych, na które nie odpisywa am
ju  od ponad tygodnia, w a nie rozb ys a w mojej g owie niczym neony
w Las Vegas. „No to jedziemy” — pomy la am i odpali am Facebook.
Dwie, trzy, cztery minuty… STOP. Co ja robi ? Zerkn am na zegarek.
By a 21:00, mia am otwart  poczt  na Onecie, czyta am kolejne wiado-
mo ci i na jednej z nich zatrzyma  si  mój wzrok. Mail z portalu rand-
kowego. W temacie: „B d  Premium ju  dzi ”. Otworzy am wiadomo ,
a tam informacja, e dzi  do 24:00, dzi ki swojemu darmowemu profilo-
wi w tym portalu, mam dost p do tre ci, które normalnie mo na zo-
baczy  tylko po wykupieniu pakietu.

Zak adaj c profil na Sympatii par  dni wcze niej, chcia am zwyczaj-
nie si  dowiedzie , jak wygl daj  testy doboru partnerów, jak ten ca y
randkowy biznes dzia a. Nie planowa am inwestowa  ani z otówki
w aden p atny pakiet, cho  wiedzia am, e darmowy profil jest bardzo
ograniczony. Nie doda am nawet swojego zdj cia, a opis ograniczy am
do absolutnego minimum. Kierowa a mn  ciekawo , nie za  ch  za-
znania kolejnej, tym razem szcz liwej mi o ci.

OK… Mia am trzy godziny… Postanowi am sprawdzi , kogo przy-
porz dkowa  mi portal. Z lekkim dreszczykiem emocji i ciekawo ci
zabra am si  za czytanie profili tych idealnie dobranych…

Czego szukam? Kogo szukam? Hm… Szukam tego, kto sam udzieli
mi odpowiedzi na te pytania i to w taki sposób, e nie b d  mia a ad-
nych w tpliwo ci, e chc  t  osob  pozna . „Ale to si  tak szybko nie
zdarzy, hallo, Lauro! Masz trzy godziny. Kogo ty chcesz pozna  w TRZY
GODZINY??? Buhahaha…”.

By a ju  23:00, zosta a zaledwie godzina. Pomy la am: „No, do licha,
kobieto, jakie  kryteria trzeba okre li , bo inaczej Twoje przegl danie
profili oka e si  do niczego”.

OK, jest Micha , 28 lat, Wroc aw… Hmm… Nie le, nie le, opis cieka-
wy, idealnie przeszed  przez sito filtrów portalu, ale czy przejdzie przez
moje… Zarumieni am si , bo to dwuznacznie zabrzmia o. Fuj, wintu-
cho! Grzecznie przeczesa am r k  w osy i schowa am je za uszy. Napi-
sa am zatem do Micha a.
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Pono  jeste my „idealnie dobrani”, wed ug tego portalu, wi c my l , e
mieliby my wiele wspólnych tematów. Dodatkowo obydwoje jeste my
z Wroc awia.

Pozdrawiam

Laura

Ps Zdj cia nie zamie ci am, bo po prostu nie znam dobrze polityki pry-
watno ci tego portalu, wi c najlepiej si  spotka  na ywo.

Zdawkowo, bez emocji, ale z nutk  zainteresowania. Zobaczymy,
czy w ogóle odpisze…

Jednak to, co przeczyta am zaledwie na 20 minut przed ko cem
mojego darmowego czasu, odebra o mi dech w piersiach. WOW!!! Nie
wierz , e tacy faceci istniej .

Postanowi am napisa  do tego m czyzny. Tematu wiadomo ci d ugo
nie musia am szuka , bo po prostu odk d przeczyta am opis tego cz o-
wieka, buzia nie zamyka a mi si  ze zdziwienia. Logiczne wi c, e w te-
macie pojawi o si  „WOW!!!”, a dalej by o nie mniej entuzjastycznie.

Cze  Witku,

Pisz , bo czuj  si  do tego w pe ni „uprawniona”, zrobi am self-testing
i uda o mi si  przebrn  przez sito Twoich wymaga .

Wiesz, czytaj c to, co napisa e , mia am wra enie, e pisa a to za Ciebie
jaka  kobieta — tak bardzo trafi e  w to, czego ja oczekuj  od faceta,
gdybym mia a stworzy  podobn  list  jak Ty.

Generalnie jestem pod wra eniem i chcia abym z Tob  porozmawia ,
pozna  si .

Wydaje mi si , e dogadaliby my si  bez s ów…

Nie chc  si  reklamowa , nie jestem PR-owcem, ale te  jestem prze-
konana w 100% o swojej warto ci. Mam 30 lat, ycie da o mi troch
w ko , ale wysz am z tego silniejsza, dojrzalsza, wiem, czego chc .
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Ca e ycie szuka am faceta z pasj , wspieraj cego partnera, który
spontanicznie zapyta: „Skarbie, to mo e dzi  Zakopane?”. Bo jestem
tak  osob , która naprawd  po pó  godzinie z wypiekami na twarzy rusza
w tras , po drodze obmy laj c kolejne atrakcje na wspólnym szlaku.

Odwdzi czam si  np. wspólnym ogl daniem meczu i autentycznie si
w niego wczuwam. Nie cierpi  narzekania, wyrwa am si  ze zwi zku,
w którym by o wieczne oczekiwanie zamiast bezinteresownego dawa-
nia w imi  wspólnego celu. Potrafi  doceni  prawdziw , ciep  ludzk
yczliwo , sama taka jestem. Nie znosz  wypominania i niszczenia

dobrego nastroju, zwracaniem uwagi na np. krzywo zawieszony obraz
czy zielon  skarpetk  z przedwczorajszego spaceru, która nie pasowa a
do czerwonej torebki z imprezy u babci Jadzi (lekko abstrakcyjne po-
równanie, ale my l , e ju  wiesz, o czym chcia am powiedzie ).

Kurcz , mog abym pisa  i pisa , tak mnie nakr ci e  swoim opisem…

Odezwij si  koniecznie, bo mam przeczucie, e oboje du o stracimy,
je li si  nie poznamy!!!

Laura

Ps Jestem wy sza ni  Twoja „wymarzona partnerka”, ale mam wra enie,
e nie jest to dla Ciebie priorytet. Podam Ci swój adres mailowy, je li

wolisz omin  ten portal, bo wzbudzi e  moje zaufanie: lauritta@…pl.

Do us yszenia!!!

Swoj  odpowied  pisa am z wypiekami na twarzy, a w g owie ko-
ata o mi milion ró nych my li… Kwadrans temu nie by am pewna,

czy w ogóle chc  kogo  poznawa . Dopiero co wysz am ze zwi zku,
w którym czu am si  jak ptaszyna w klatce, fakt, w klatce z otej, ale
z kolcami… Poraniona do krwi, zachowa am jednak sprawne r ce do
pisania i prowadzenia steru swojego ycia. Poza r koma zosta o to kruche,
wra liwe serce pragn ce mi o ci, tej prawdziwej, rozumnej, a zarazem
szalonej.

Teraz mnie ol ni o i w a nie mog am sobie udzieli  odpowiedzi na
pytanie, kogo i czego szukam… WOW! Czyli to, co zak ada am prawie
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trzy godziny temu, sta o si  realne — znalaz  si  m czyzna, którego
profil da  mi t  jasno . Szuka am ciep a, yczliwo ci, która nie jest
wypominana. Mi o ci, która nie szuka poklasku, nie cieszy si  z nie-
sprawiedliwo ci, wszystkiemu wierzy1… Wierzy w dobre intencje i nie
obrywa, gdy wyci ga r ce, gdy g adzi po policzku z trosk . Dot d
moja troska by a mylona ze w cibstwem lub prowokacj . To pragnienie
spokojnej, ugodowej i zdrowej relacji sta o si  tak silne, e uros o do
rangi celu, który jest zbyt daleki, by go dosi gn . Mimo moich ran uda o
mi si  nie zbudowa  muru wokó  siebie, a jedynie schowa  je w g b
serca, by s o ce ich nie przypiek o, a kwa ne deszcze nie szczypa y…

A tu niespodziewanie, dzi ki internetowemu portalowi, co , co by o
u ud , sta o si  nadziej , która jak Sfinks powsta a z popio ów. Witek
da  mi nadziej .

Co mnie tak uj o? To tekst Witka, opis z portalu, który to opis
sprawi , e ju  nic, absolutnie nic nie by o takie samo.

„Nie ma idea u dla wszystkich, ale jest idea  dla Ciebie” — Bob Marley

…trzeba go tylko znale  

O mnie

Oceniasz ksi k  po ok adce? Zatem tutaj nie ma miejsca dla Ciebie.

Szukasz modela z ok adki „Perfect Man”? Szukaj, prosz , dalej. Z pewno ci
znajdziesz go i b dziesz bardzo szcz liwa… .

Szukasz przeci tnego, pospolitego faceta, najlepszego przyjaciela pilota do te-
lewizora? TU GO NIE ZNAJDZIESZ.

Szukasz wymuskanego pakera ze z otym a cuchem, prezentuj cego si  na tle
nowej BeeMki swojego kolegi? PRZYKRO MI — NIE TUTAJ.

Szukasz pantoflarza, mi o nika napojów wyskokowych lub jednonocnych przy-
gód? — PRZEJD  DO NAST PNEGO PROFILU.

                                             
1 Aluzja do Hymnu do mi o ci w. Paw a (1 Kor 13).
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UWAGA! To d ugi opis. Je li szukasz czego  p ytkiego, je li pragniesz proste-
go faceta bez polotu, nie czytaj dalej — szkoda Twojego czasu. W zamian
mo esz przeczyta  kilka, a mo e kilkana cie profili innych m czyzn (podobna
d ugo ) lub obejrze  jaki  serial. To opis dla kobiet, które dok adnie wiedz ,
czego szukaj .

Wersja skrócona: super fajny facet, 110% optymista z pasjami i zasadami, dobry
partner.

Na tym mo na by sko czy .

Je li Ci ma o, czytaj dalej — wi ksza szansa, e to Ciebie szukam. Mo e jestem
tym facetem, ale w tej chwili jeszcze tego nie wiesz? Przekonaj si , poznaj, dopiero
potem oceniaj.

SympatiaPlus.pl — ciekawe miejsce. Dzi ki niemu mo na si  dowiedzie  znacz-
nie wi cej o drugiej osobie, zanim si  z ni  spotka, mo na znale  kogo  ideal-
nie pasuj cego do nas i wtedy sprawdza , czy zaiskrzy w realu. Wtedy jest wi k-
sza szansa na udane relacje, a nawet zwi zek. ycz  — Tobie i sobie —
znalezienia prawdziwej po ówki, takiej na zawsze, takiej, obok której b dziemy
sob  i b dziemy szcz liwi. A tymczasem mi ej lektury…

Ps Nie uznaj  fa szywej skromno ci. To wa ne. Nie traktuj wi c mojego opisu
jako wybuchu napompowanego ego, gdy  tak nie jest. Znam bardzo dobrze
swoj  warto  i gdy jestem czego  w 100% pewien, to o tym mówi . Zreszt : jak
mog aby  mnie pozna  inaczej przed realnym spotkaniem, ni  na podstawie
tego, co napisz  o sobie? W skrócie — naprawd  nieprzeci tny m czyzna i bar-
dzo dobry partner. Je li takiego szukasz — czytaj dalej.

Nie jestem przeci tnym facetem i nie chc  nim by . Je li szukasz kogo , kto za
g ówny cel swojego ycia obra  sobie mi kk  kanap , pilota i „podaj piwo, kobieto”,
to informuj  Ci , e to nie ja. Mam swoje ycie, ambicje, pasje, zasady, które
rozwijam ka dego dnia. I tak pozostanie. M czyzna musi by  dla kobiety inte-
resuj cy i wci  na nowo zaskakuj cy, ka dego dnia. Finalnie ona zakocha si  nie
w jego wygl dzie, który przeminie, i nie w jego portfelu, lecz w jego osobowo ci,
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która kreowa  b dzie codzienno . Przy nieodpowiedniej osobie b dzie to rutyna,
przy odpowiedniej — mi e zaskoczenie ka dego dnia.

Co powiesz np. na taki pomys ? Jeste  w domu, nagle wpadam i bez s owa wst pu
mówi :

— Pakuj plecak, skarbie…

— Ale o co chodzi? — pytasz zdziwiona.

— Niespodzianka.

Nie mówisz ju  nic, nie my lisz. Przygryzasz doln  warg  w delikatnym
u miechu, pojawia si  b ysk w Twoich oczach i wiesz, e nie musisz mnie py-
ta , gdzie jedziemy, wiesz, e b dzie cudownie… Wiesz, e mo esz mi w pe ni
ufa . Jest tak dlatego, e nigdy dot d Ci  nie zawiod em, nie oszuka em. Je li
mia aby  komu  powierzy  swoje ycie, to tylko mnie.

Wi kszo  kobiet pisze do mnie, e takie rzeczy to tylko w Erze lub e to bajka,
e urwa em si  z choinki. A dla mnie to normalno , codzienno  — tak to w a-
nie wygl da ze mn . Ale czy malkontentki i pesymis tki przekonaj  si  o tym?

Nie s dz . Za to spontaniczna optymistka wietnie si  w tym odnajdzie.

A mo e kiedy  zaskocz  Ci  w jeszcze inny sposób? Na Twoje urodziny mieli my
i  ze znajomymi na imprez … Jednak zamiast tego przyje d a po Ciebie d uga
limuzyna, szofer otwiera Ci drzwi i zaprasza do rodka. Wsiadasz i czujesz,
jak Twoje serce bije coraz mocniej. Na siedzeniu jest pude ko — prezent —
pi kna suknia i bilecik z pro b , by  j  na siebie w o y a… Pasuje idealnie!
Jedziesz, cho  nie wiesz gdzie. CDN… w rzeczywisto ci… Wtedy gdy poznasz
jego… odpowiedniego m czyzn .

Nierealne? Dla mnie nie ma takiego s owa.

My lisz, e przez ten opis odkry em wszystkie karty? e ju  nic nie pozostanie
do poznawania w realnym wiecie? Odpowiem: nie znasz jeszcze nawet 1%. To,
co jest najlepsze, wcale nie zosta o tu przeze mnie opisane…

D ugie rozmowy do bia ego rana — tak.
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K ótnie — a po co? Nic nie daj , niczego nie wnosz , wiele psuj , w k ótni nigdy
nie ma zwyci zcy. Je li uwa asz, e trzeba si  k óci , by móc si  potem godzi ,
to zastanów si , czy na pewno zawsze dobrze si  czujesz ze swoimi my lami,
nastrojami — ZAWSZE mo na i warto nad nimi pracowa , by ka dy dzie
zaskakiwa  nas jeszcze bardziej pozytywnie.

Znam zasady savoir-vivre’u. Warto z nich korzysta  w yciu, otworz  Ci za-
tem drzwi auta, zdejm  marynark  i okryj  Ci , gdy b dzie Ci ch odno. A gdy
b dziemy rozmawia , b d  patrzy  w Twe oczy, nie w dekolt. Nie odmówisz
te  od czasu do czasu niadania do ó ka, prawda? Tak wiem — to roman-
tyczne, wr cz s odkie, ale kto nie lubi s odyczy? Tak samo jak romantyczny,
potrafi  by  twardy i stanowczy, gdy trzeba.

Z mojego s ownika wyrzuci em kilka s ów, m.in.: nuda, rutyna, zm czenie,
chamstwo itp. One nie pomagaj  w budowaniu niesamowitego ycia ani uda-
nego zwi zku. Na to konto pojawi o si  wiele pasji, którymi ch tnie Ci  zara .
Fotografia, film, podró e, narty, rowery — to tylko niektóre z nich. Teraz mam
w planie nakr cenie filmu podró niczego. Z najwi ksz  przyjemno ci  poznam
Twoje pasje i pomog  Ci je rozwija . Zawsze dodam Ci skrzyde  i wiary w siebie,
zamiast krytykowa  i pot pia , pomog  znale  rozwi zanie, nie mówi c, e
zrobi a  co  le.

Na co dzie  fotografuj , piewam amatorsko, tworz , wymy lam. Du  wag
przyk adam do rozwoju osobistego. Nie czekam na to, co mi przyniesie ycie
— sam je uk adam. Nie marudz , nie narzekam, nie gderam, staram si  nie
krytykowa . Za to zawsze s u  pomoc , rad , wsparciem.

Mam wi c nadziej , e si  u miechasz i jeste  pozytywnie nastawion  opty-
mistk … Je li do tego te  si  wci  rozwijasz — by oby super.

Mam wiele marze  i konsekwentnie po kolei je realizuj . Wszystkie. Nie ma
rzeczy niemo liwych i tego si  trzymam ka dego pi knego dnia.

Jestem bardzo czu ym m czyzn , nami tnym, wra liwym, empatycznym, wier-
nym i lojalnym, ale równie  jestem pewny siebie, wiem, czego chc , twardo
st pam po ziemi, jestem stanowczy, zaradny, pouk adany. Zdecydowanie daleko
mi do typu „ciep e kluchy”. Jestem dobrym mówc , rozmówc , ale równie dobrym
s uchaczem. Pami tam i b yskawicznie si  ucz , nie pope niam dwa razy tych
samych b dów.
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By  mo e zainteresuje Ci  fakt, e dbam o zdrowy styl ycia i od ywiania. Do te-
go znakomicie gotuj , mam szósty zmys , je li chodzi o kuchni . Za to nie
przepadam za zmywaniem… niestety. Wi c idealny nie jestem .

Zapewne wa ne! Jestem po rozwodzie i uwa am to za ogromny plus dla przy-
sz ego zwi zku. Ludzie rzadko kiedy pope niaj  te same b dy. Chc  stworzy
zwi zek jak najbardziej udany, w którym b dziemy najlepszymi przyjació mi,
kumplami od przygód, wsparciem dla siebie i innych, w którym b dziemy doda-
wa  sobie skrzyde , rozwija  pasje, znajdowa  nowe. Zwi zek to trzy osoby: Ty,
Ja i My. Nie mo na y  tylko jako My i zamyka  si  w z otej klatce. Wa ne
jest, by ka dy w a nie w zwi zku móg  rozwija  siebie. Wtedy mamy pe ne po-
czucie spe nienia i wspierania drugiej strony w jej spe nianiu.

Niezwykle istotny jest te  fakt, e mam dziecko. Wiem, e z pewno ci  jeste
osob , która to zaakceptuje i nigdy w yciu nie powie najg upszego zdania, ja-
kie mo na powiedzie : „Albo ja, albo ono”. Wybór jest nazbyt oczywisty. Dla
mnie nie ma mi o ci na pierwszym czy drugim miejscu. Jest po równo.

Kilka s ów mojej przyjació ki, która mia a okazj  dobrze mnie pozna , co mo e zo-
sta  dziwnie odebrane, ale je li to pomo e Ci oceni  mnie, to musz  to umie ci .

„Witek — m czyzna, o jakim marz  kobiety. Ksi  z bajki jednak istnieje.
Najpierw pomy li o Tobie, a pó niej o sobie. Nie ma dla niego rzeczy niemo li-
wych. Dostaniesz wszystko, na co zas ugujesz, a nawet to, na co jeszcze nie
zas u y a . Ma bardzo du e i kochaj ce serce, jest cierpliwy i wietnie t u-
maczy rzeczy, czy sytuacje, których nie rozumiesz. Po jego artach po o ysz
si  na pod odze i b dziesz p ka  ze miechu. To, co wydawa o Ci si  niemo li-
we, z nim stanie si  mo liwe. Potrzebujesz motywacji? Jest w tym wietny.
Nawet umarlaka zmotywuje do wstania z grobu i wzi cia si  w gar . W jego
obj ciach poczujesz si  bezpiecznie i nie b dzie problemu z za ni ciem. To tak-
e osoba o wielu pasjach i umiej tno ciach. Ma wietny kontakt z lud mi i po-

trafi dostrzec Twoje potrzeby. Nie my l, e z y humor si  przed nim ukryje.
Zobaczy wszystko, a wtedy przytuli, poca uje i wyt umaczy, e wszystko b -
dzie dobrze i smutek minie b yskawicznie. Zawsze znajdzie czas na SMS do
Ciebie czy telefon, chocia by w tym czasie ci ko pracowa . To, co ugotuje,
powoduje pojawienie si  megaprzyjemno ci w ustach — orgazm spo ywczy
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jest mo liwy . Gor co polecam. ycz  Wam jak najlepiej, a sama ciesz  si
z niezwyk ej przyja ni z Witkiem. Pozdrawiam. Kasia”.

Mam nadziej , e ta opinia pomo e i Tobie pozna  mnie lepiej i zostanie przez
Ciebie pozytywnie odebrana. Je li nie, to tylko Twoje my lenie — moje inten-
cje s  szczere i przekona si  o tym kobieta, która b dzie chcia a mnie naprawd
pozna .

Pami taj, e nie ma rzeczy niemo liwych.

Ps Nie b d  jak pesymistki, które wci  do mnie pisz  i krytykuj : „Taki facet
nie istnieje”, „Takich m czyzn nie ma”… Pesymi ci widz  trudno ci w ka -
dej okazji, optymi ci widz  okazj  w ka dej trudno ci. Zanim powiesz, e nie
istniej  — poznaj mnie i przekonaj si , czy rzeczywi cie tak jest.

Wymarzona partnerka

Je li my lisz, e tu nie b dzie wymaga , to Ci  rozczaruj . Nie jestem despera-
tem, by by  z kimkolwiek, nie musz  te  na si  walczy  z samotno ci . Bardzo
du o daj  od siebie, ale równie  oczekuj . Zwi zek to partnerstwo, to wzajemne
staranie si  o to, by drugiej stronie równie  by o dobrze.

Je li masz ok. 22-33 lata, jeste  z Warszawy lub okolic — b dzie super. Wzrost
do 170 cm i szczup a sylwetka, ch tnie filigranowa, z wiecznym u miechem.
Kolor w osów, oczu, rozmiar biustu, buta, piegi, pieprzyki czy rednica ucha
nie maj  dla mnie najmniejszego znaczenia. Liczy si  to, jak  jeste  warto-
ciow  kobiet .

WA NE!!! Szukam kobiety niepal cej!!! A je li nie pijesz, to ju  w ogóle b d
pod wra eniem.

Charakter: chc  znale  w Tobie przyjaciela, dziewczyn  do ta ca i ró a ca, z któ-
r  wyjd  zarówno do teatru, jak i na kabaret, do kina i na grzyby… Kochaj mnie
zarówno w smokingu, jak i wymazanego smarem po naprawie samochodu.
Chcesz usi  przede mn  przy kominku, oprze  si  o mnie plecami, wtuli  i go-
dzin  patrze  w ogie ? A mo e ca y dzie  je dzi  na nartach? Wszystko jest
mo liwe.
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B d  ciekawa ycia, wiata, pe na pasji podró owania, odkrywania czego  no-
wego, prze amuj ca bariery. A jak Ci powiem: „S onko, a mo e skoczymy do
Zakopanego?”, Ty odpowiesz: „Skarbie — daj mi pó  godziny”. Normalnie
idea  .

Nie narzekasz? Nie robisz problemów, lecz szukasz rozwi za ? Znakomicie!
Bo ycie jest po to, by sobie je uk ada  jak najlepiej, najszcz liwiej, a nie robi
problemy, gdy ich nie ma. Nie chcesz bylejako ci, bana u, substytutu zwi zku
i partnera, lecz wszystko na 100%? O to chodzi.

Opowiedz mi o swoich marzeniach…

Nie pisz do mnie, je li:
 szukasz przygody, sponsora, opiekuna, jednonocnych

znajomo ci;
 potrafisz tylko bra , a nic nie dajesz w zamian;
 nie wierzysz w przyja  mi dzy m czyzn  a kobiet ;
 nie wychodzisz z domu bez pó  kilograma podk adu, pudru,

b yszczyka, cieni, kredek, tuszu;
 nie by o imprezy, na której Ci  nie widziano;
 nie przeczyta a  w ostatnim miesi cu adnej ksi ki;
 Twoim podstawowym problemem jest, co masz na siebie

w o y ;
 znasz wszystkie galerie i butiki w mie cie;
 jeste  lekoholiczk , shopoholiczk , netoholiczk  lub masz inne

na ogi;
 krzyczysz zamiast mówi ;
 obce Ci jest poj cie zdrowego stylu ycia;
 nie wiesz, do czego s u y prawy Alt na klawiaturze;
 brak Ci zupe nie ambicji do dalszego rozwijania si .

W innym wypadku napisz koniecznie. Lepiej a owa , e si  kogo  pozna o,
ni  a owa , e si  nie spróbowa o, gdy pojawi a si  najwi ksza szansa w y-
ciu. To Twoje ycie i bierz je w swoje r ce.
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Wiedzia am, e szukam cz owieka SZCZ LIWEGO. Nie chcia am
kolejnego zwi zku z osob , która ma zaburzone poczucie w asnej warto-
ci, dla której zwi zek by by lekarstwem na nieudane ycie. Nie chcia am

ju  nikomu matkowa , nie chcia am ju  tylko reagowa , ale chcia am
y . Mia am dosy  kompromisów, wiedzia am, czego chc .

Po tym, co przeczyta am, zapragn am Witka i nie przeszkadza o
mi, e nie widzia am jego zdj cia.

On
Ale  wiele si  wydarzy o w ci gu ostatnich ponad dwóch lat. Zmiany,
zmiany, zmiany. Tylko jedno si  nie zmieni o. Wci , pomimo g bokiej
wiary i szeroko zakrojonych poszukiwa , nie znalaz em wymarzonej
partnerki. Niekiedy sp dza em czas na jakim  czacie, gdy pracowa em
na komputerze. Wprawdzie da o si  tam pozna  jak  ciekaw  dziew-
czyn , ale jednak to wci  by o nie to. Ostatnio bardziej skupi em si  na
portalach randkowych. Opcje wyszukiwania od razu podsuwa y mi
osoby, które mnie interesowa y. Reszta to kwestia opisu i zdj . I g ównie
przygl da em si  opisom, mo e odwrotnie do wi kszo ci facetów, ale na
co mi pusta pi kno  — my la em. I je li widzia em nawet najpi kniejsz
dziewczyn , a w opisie: „Jestem, jaka jestem”, przechodzi em do na-
st pnego profilu.

Spotkanie na kaw  czy na spacer nie stanowi o problemu, ale to tylko
spotkanie. Pozna em kilka interesuj cych, inteligentnych kobiet, jednak
wietnie nadawa y si  tylko na przyjació ki i nie by em w stanie da  im

szansy. A ja nie chcia em mie  samych przyjació ek dooko a siebie.
Wprost tego unika em, t umacz c sobie, e gdy pojawi si  ta jedna jedy-
na, nie b dzie si  czu a wyj tkowa, gdy b d  otoczony rzesz  kole a-
nek i przyjació ek. Przez to w wi kszo ci przypadków nie kontynuowa-
em znajomo ci, lecz ko czy em je po pierwszym spotkaniu. Nadzieja na

szcz cie i powodzenie nie umar a nigdy. By em jak Edison przy pró-
bach wynalezienia arówki — nie zniech ca em si  po ka dym kolejnym
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nieudanym spotkaniu. Czasem wraca em po godzinie i pomimo my li
„Dlaczego ja w ogóle si  z ni  spotka em”, siada em z powrotem do
komputera i szuka em dalej. Potrafi em cz sto przepracowa  ca y dzie
na jednym komputerze, gdy na drugim by  w czony czat. Kiedy kto
napisa , odpisywa em. Tak mija y dni, tygodnie…

Na Sympatii Plus nie logowa em si  od dawna. W ogóle rzadko to
robi em. Skupia em si  na Sympatii, próbuj c zosta  zauwa onym
przez p e  pi kn . Zosta  zauwa onym — to ciekawe stwierdzenie.
To tak, jakby oczekiwa  od dziewczyny, eby zauwa y a m czyzn
przechodz cego 100 m dalej, w momencie kiedy szczelnie otacza j  kil-
kudziesi ciu innych m czyzn, z których ka dy do niej krzyczy, mówi
lub stara si  wygl da  najlepiej, jak tylko potrafi. Kobiety, gdy jedno-
znacznie nie okre l , czego naprawd  chc , kogo pragn  pozna , b d
zasypywane dziesi tkami, a nawet setkami wiadomo ci dziennie.

Zdj cia na moim profilu randkowym nie by y jakim  szczególnym
atutem. Ot przeci tny facet ze szczerym u miechem na twarzy. Moj
„broni ” by  opis. Szczery, entuzjastyczny, optymistyczny i szczegó owy.
Zdecydowanie wyró nia  si  na tle innych. Ale w tym wszystkim
najwa niejsze by o to, e by  prawdziwy. Ma o która kobieta go czy-
ta a, zw aszcza w ca o ci, ale jak ju  przeczyta a, to cz sto nie kry a
s ów podziwu. Mi e, ale jeszcze nie odpowiada o mojemu wyzwaniu
znalezienia idea u, mojego idea u. Zabawne, e spotyka em si  te  z opi-
niami w stylu „Taki facet nie istnieje” lub „Takie rzeczy to tylko w Erze”.
Có … Masz zawsze to, w co wierzysz. Je li wi c w g owie jakiej  ko-
biety zrodzi a si  my l, e prawdziwy, warto ciowy m czyzna nie ist-
nieje i ta kobieta w to wierzy, to rzecz  oczywist  jest, e go nigdy nie
b dzie mia a. A Era? Dawno nie istnieje. Ubawi em si  wprost, gdy zo-
baczy em list, w którym prawie 30-letnia kobieta zarzuci a mi wprost,
e mój opis skopiowa em z internetu. Ech…

Na Sympatii Plus nie szuka em prawie w ogóle. Co jaki  czas przy-
chodzi a do mnie stamt d jaka  mi a wiadomo , e przywracam wiar
w ludzi, e mi o, e tacy m czy ni jeszcze istniej , i e daj  nadziej .
Docenia y mnie jednak panie zazwyczaj du o, du o starsze ode mnie.
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Zapewne zna y ju  tak dobrze ycie, e wiedzia y, co jest najcenniej-
sze w m czy nie.

Zajrza em tam pod koniec lipca. Kolejne niezwykle mi e wiadomo-
ci, w tym jedna o temacie „WOW!”. Zerkn em od kogo. Laura, lat 30.

„Wow” — pomy la em ja. Zacz em czytanie od tej w a nie wiadomo ci.
By a d uga, a ja lubi  d ugie wiadomo ci. Bardzo lubi . To du y plus,
kiedy kobieta potrafi pisa , mówi , a nie tylko „nawija ”. Owa Laura
zbiera a plusy ka dym jednym zdaniem. Ta wiadomo  mia a serce, tam
by y emocje, inteligencja, szczere zainteresowanie, ponadprzeci tna
pewno  tego, e chce mnie pozna . Takie wiadomo ci nie zdarza y
si  raczej wcze niej. By em zdumiony. Schlebia o mi to i jednocze nie
imponowa o, e tak inteligentna kobieta pisze wprost, „wyk ada kaw
na aw ”. W takich przypadkach wyczuwa em zazwyczaj desperacj ,
ale nie tutaj. Tu da o si  dostrzec niezwyk  dojrza o  i pewno  siebie.
Laura po prostu doskonale wiedzia a, czego chce, i nie ba a si  tego
powiedzie . Zrobi a to samo, co ja zazwyczaj robi em — nie manipu-
lowa a, nie ukrywa a prawdy, bez której nie da si  zbudowa  adnej
warto ciowej relacji.

Pojawi  si  tylko jeden minus. Wiadomo  by a wys ana do mnie
dwa tygodnie wcze niej. „No to pozamiatane” — pomy la em, wy-
obra aj c sobie, e w tym czasie adna dziewczyna mog a dosta  z 300
wiadomo ci, a ta kobieta, poniewa  nie mia a zdj cia, to przynajmniej
z 50. No tak, panie Witoldzie, ale pan si  nigdy nie poddaje i nie ma dla
pana rzeczy niemo liwych. Zreszt  napisa a: „Odezwij si  koniecznie,
bo mam przeczucie, e oboje du o stracimy, je li si  nie poznamy!!!”.
Raz, e „odezwij si  koniecznie”, a dwa, e dziewczyna, która czuje, e
sporo oboje stracimy, nie poznaj c si , nie zadowoli si  kimkolwiek,
kto tam do niej naskrobie: „Cze, male ka, pójdziesz na piwo?”.
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Porady

Jak korzysta  z portali randkowych?
Traktuj portale randkowe powa nie. Powa nie. Pami taj, e tylko
w obiegowej opinii uwa a si  tego typu strony za miejsca spotka  wir-
tualnych. Prawda jest jednak zupe nie inna. Jeste  absolutnie realnym
cz owiekiem i je li korzystasz z takiego portalu, to musisz przyj , e
w identyczny sposób korzystaj  z niego inne rzeczywi cie istniej ce
osoby, które równie  szukaj  kogo  dla siebie.

Ró nica mi dzy poznaniem nowej osoby w realu i przez internet
polega tylko na sposobie pierwszego kontaktu. Dalej wszystko odbywa
si  tak samo, czyli tradycyjnie: pierwsze spotkanie, kawa w ulubionej
kafejce, spacer po parku, randka w zoo, d ugie rozmowy, a w przy-
padku nieudanych randek: nieko cz ca si  cisza, pytania o pogod ,
enuj ce dowcipy czy patrzenie na zegarek…

Jak wygl da pierwszy kontakt w realnym wiecie? Wpadacie na
siebie w kolejce do kasy? Podryw na dyskotece? Stoisz z lornetk  w par-
ku? „Hej, masz adne oczy. Bardzo si  pot uk a , jak spada a  z nieba?”…

Jakkolwiek by  zacz , chwil  pó niej nast pi seria zda  wypowia-
danych z mniejszym lub z wi kszym trudem. Zaraz po nich przycho-
dzi Ci ju  pierwsza my l: „Czy ta atmosfera, jaka powsta a mi dzy
Wami, to iskra chemii czy iskrzenie spi cia?”. Jedno jest pewne. Ocena
wygl du to 99% Twojej opinii i w a ciwie po paru minutach rozmowy
wiesz niewiele wi cej, a to jest cz sto moment, kiedy zapada „wyrok”
w sprawie nowej znajomo ci.
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Poznanie przez internet, zw aszcza przez dobry portal randkowy,
daje zupe nie inne mo liwo ci. Oczywi cie, mo esz równie  ocenia
tylko po wygl dzie i tak dzieje si  najcz ciej, jednak tym razem nie
jest to ju  99% Twojej oceny.

Masz mo liwo  poznania danej osoby równie  po jej cechach,
upodobaniach, pasjach, po sposobie wyra ania si , oczekiwaniach i in-
nych sprawach.

Mo esz przeczyta  najwa niejszy element, jakim jest tu opis. Nie
zaniedbuj stworzenia go na swoim profilu, ale tak e nie zaniedbaj prze-
czytania go u osoby, któr  jeste  zainteresowany. Znaczna cz  u yt-
kowników portali twierdzi, e ich opisy nie s  czytane w ogóle lub
przynajmniej nie w ca o ci. Osoba, która wysy a wiadomo ci, nie czy-
taj c opisów, strzela na o lep. Desperacja? Tani podryw? A nu  si  uda?
Jakikolwiek by to by  powód, nie rób tak. Jest to bardzo le odbierane
przez osoby, które otrzymuj  Twoje wiadomo ci. Jak napisa  dobry
opis, co w nim zawrze , dowiesz si  z kolejnej porady.

adna sytuacja w realnym wiecie nie daje Ci mo liwo ci poznania
tylu odpowiadaj cych Ci osób jednocze nie, ile jest to mo liwe w portalu
randkowym. To jeden z najwi kszych atutów.

Mo esz nieco pozna  odpowiadaj c  Ci osob , zanim si  z ni  spo-
tkasz. Wymie  z ni  kilka maili, zadzwo , porozmawiaj. Nie rób tego
w niesko czono , w ko cu nie po to szukasz partnera, by prowadzi
z nim wieczn  korespondencj . Kilka dni to maksymalny okres, chyba
e inne okoliczno ci na to nie pozwalaj , np. odleg o .

Dzi ki portalowi masz szans  nie tylko na mi o , ale tak e na za-
warcie licznych przyja ni, które niejednokrotnie, dzi ki odpowiednie-
mu dopasowaniu czy podej ciu do ycia, s  w stanie przetrwa  lata.

Z opisów mo esz wybra  grup  osób, które tak jak Ty lubi  np.
szusowa  na nartach — idealny weekend w Dolomitach w doborowym
towarzystwie gotowy!

Dzi ki testom psychologicznym proponowanym przez portal jeste
w stanie usystematyzowa  informacje o samym sobie.

Portal randkowy to niezwyk a baza kontaktów. Poznajesz dzi ki
niemu osoby przede wszystkim od strony ich usposobienia, charakteru
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i podej cia do ycia. Mo e si  jednak okaza , e znajdziesz osob , której
szuka e  do swojego biznesu, a wybra e  j  przede wszystkim dlatego,
e jej opis da  Ci nadziej  na ciekaw  wspó prac .

Pami taj, e wi kszo  osób loguje si  w portalu randkowym, maj c
poczucie wspólnego celu, ale i wspólnego problemu, z jakim zmagaj
si  tysi ce osób. Chodzi o samotno . W przeciwie stwie do realnych
znajomo ci tutaj nikogo nie dziwi, e szukasz, e pytasz od razu o kon-
krety.

Pami taj jednak, e skuteczno  Twoich poszukiwa  zale y w du ej
mierze od w o onej przez Ciebie pracy w odpowiednie przygotowanie
profilu. Zabawne jest, gdy jaka  osoba ogranicza si  do podania wieku
i miasta, daje jedno zdj cie, w dodatku niewyra ne, w opisie umieszcza
s awetne „Jestem, jaka jestem, chcesz mnie pozna , to napisz”, a po-
tem dziwi si , e nie dostaje adnych wiadomo ci. Zasiej dobre ziarno,
a zbierzesz obfite plony. ycz  znalezienia tej prawdziwej mi o ci.

Adam Jakubiak

Jak stworzy  opis w portalu randkowym?
Tworz c opis w portalu randkowym, nie poprzestawaj tylko na su-
chych faktach albo na sformu owaniu w stylu: „Jak mnie poznasz, to
zobaczysz” czy „Nie lubi  pisa  o sobie, internetowe randki s  nie dla
mnie, nic na si …”. Szczytem niepowagi s  s owa: „Mog abym napi-
sa  du o o sobie, ale to b dzie subiektywne”. Oczywi cie, e b dzie to
subiektywne! O to tu chodzi. To Ty opisujesz siebie.

Staraj si  z ka dym zdaniem zwi ksza  swoje szanse na poznanie
tej wymarzonej osoby, trzymaj c si  prawdy o sobie. W opisie nie
warto k ama , naci ga  faktów czy podawa  sprzecznych informacji na
swój temat. W ko cu nie wiesz, czy dla osoby, która czyta Twój opis,
bardziej atrakcyjne b dzie k amstwo o Tobie, czy prawda. B d  ZAWSZE
autentyczny.

Jasno i rzetelnie uzupe nij skrócony opis o najwa niejsze podsta-
wowe informacje, wed ug kryteriów podyktowanych przez portal, ta-
kich jak: miejsce zamieszkania, wiek, stan cywilny, wykszta cenie itp.
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Pami taj jednak, e pozostawienie swojego profilu tylko w takiej formie
da Ci znikome szanse na cho by wymian  u miechów czy innych pro-
ponowanych przez serwis zaczepek. Po wi  odrobin  swojego czasu na
przygotowanie pe niejszego opisu, w którym uzupe nisz, rozwiniesz
wcze niejsze informacje na swój temat. Mo esz te  napisa  po prostu
kilka, kilkana cie interesuj cych i autentycznych zda  mówi cych, jak
jeste  osob , kogo i dlaczego szukasz. Pomocne w napisaniu takiej skró-
conej charakterystyki mog  si  okaza  nast puj ce pytania:

Kim jestem?

Co lubi ? Co mnie interesuje?

Co mnie wyró nia, sprawia, e jestem interesuj cy/-a?

Dlaczego szukam?

Kogo szukam?

Jakimi kryteriami si  kieruj ?

Czy wiem, z jak  osob  by (a)bym szcz liwy/-a i jakiej osobie
mog  da  szcz cie?

Czego na pewno nie toleruj , nie jestem w stanie
zaakceptowa ?

Jak ma wygl da  moje ycie przy boku osoby, której szukam?

Pami taj, e wszystko, co powiesz i czego nie powiesz, mo e odwró-
ci  si  przeciw Tobie i w najbardziej nieoczekiwanym momencie zepsu
to, co tak pieczo owicie budowa e . Warto by  w pe ni autentycznym,
by nie narazi  si  na stres i rozczarowanie przy pierwszym spotkaniu
z wybran  osob . Je li zawsze podawa e  i pisa e  prawd , nie musisz si
stresowa , przypominaj c sobie, którego akurat k amstwa u y e  w da-
nym momencie.

Twój opis jest jak oferta. Przygotuj j  najlepiej, jak potrafisz, bo jeste
tego wart. Kiedy szukasz idealnego partnera i czasem zastanawiasz
si : „Co jest ze mn  nie tak?” albo „Czy ktokolwiek mnie zechce?” — to
sygna , e mo esz wpa  w pu apk  swoich poszukiwa  i sta  si  nie
równorz dnym partnerem, ale ofiar  w zwi zku. Poszukiwania partne-
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ra warto zacz  od wypracowania w sobie w a ciwego poczucia w asnej
warto ci.

Jak mo na zacz  my le , by wyj  z tego b dnego ko a prowadz -
cego cz sto do g bokich frustracji, rozczarowa , depresji?

Mo na z ca  pewno ci  porówna  nasze rozwa ania z rynkiem
biznesowym. W wiecie biznesu niew tpliwie si  nap dow  jest sprze-
da . Oferty s  najszerszym tematem w ka dej bran y. Kto chce sprzeda
to, co wyprodukowa , stworzy , skomponowa , wymy li , musi nie le
si  natrudzi , by zdoby  wymarzonego klienta. Wiadomo, e potrzeba
jest matk  wynalazku i to z potrzeby rodzi si  nie tylko poda , ale i po-
pyt. Przedstawiciele handlowi s  jak pszczo y pracuj ce na rzecz matki
w swoim ulu. S  po rednikami w kanale sprzeda y. Producent czy us u-
godawca korzysta z po redników sprzeda y, ale i z kolejnego pot -
nego narz dzia, jakim jest reklama. Reklamuje on swój pomys , produkt
z najwy sz  wiar , e jest najlepszy na rynku, wyj tkowy i zaspokaja
dot d niezaspokojon  potrzeb  klienta lub stanowi lepsze dla niego
rozwi zanie. wiat biznesu ca kiem nie le funkcjonuje, rozgrywaj c
gr  win – win.

Dlaczego by nie spróbowa  biznesu dla siebie? A mo e ju  dzi
warto mianowa  si  biznesmenem lub bizneswoman? Dlaczego nie!
Pomi dzy poszukiwaniem partnera a poszukiwaniem klienta na rynku
zachodzi pewna analogia.

Je li jeste  pewien, e chcesz rozpocz  swoje poszukiwania, nie
zwlekaj i zacznij prowadzi  swój biznes ju  dzisiaj. Najpierw zacznij
od wizji, potem sformu uj misj  swojej dzia alno ci, np.: „Dzia am dla
osi gni cia harmonijnego zwi zku i bycia w nim wolnym, bezpiecznym
partnerem”. Potem ustal swoje d ugookresowe i krótkookresowe cele.
Osad  je w czasie, precyzyjnie zdefiniuj ka dy z nich, jak cho by: „Przy-
najmniej dwa razy w miesi cu odwa  si  zaprosi  wybran  osob  na
randk  b d  przyj  zaproszenie”. Teraz pozostaje realizacja.

Nie zapominaj o reklamie. Wa ny jest PR i Twoja inwestycja
w uatrakcyjnienie swojej oferty dla wybranego wed ug Twoich kryteriów
w skiego grona docelowych zainteresowanych osób. Zadbaj zarówno
o swój wygl d zewn trzny, jak i o to, co jest w Twoim wn trzu. Znajd
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czas na pobycie z samym sob , okre l, jaki jeste  i kim chcia by  by
przy tym idealnym partnerze. Wizualizuj to bardzo cz sto, bo to dzia a
tak jak codzienny nawyk wielu milionerów, polegaj cy na porannym
wzbudzaniu w sobie wiary w to, e w a nie rozpocz ty dzie  b dzie
dniem podpisania najlepszego kontraktu czy rozpocz cia kolejnej in-
tratnej wspó pracy.

Nie chodzi o to, by traktowa  siebie przedmiotowo, jak produkt,
ale z wiar , e zas ugujesz na to, co najlepsze i chcesz da  innym po-
zna  siebie. Traktuj siebie z uwag , trosk  i szacunkiem, bo to, jak  je-
ste  „ofert ” dla wiata, jest niepowtarzalne i wyj tkowe. Nie zamykaj
swojej osobowo ci przed tymi, którzy chcieliby j  pozna . Cz sto si
s yszy komentarze niezadowolonych ma e stw z kapeli, która gra a
na ich weselu — te s owa padaj , gdy ma onkowie s ysz  lepszy zespó
u przyjació  na przyj ciu. Mówi  wtedy: „Oj, gdyby my tylko wiedzieli
o tym zespole, mieli informacj , jak si  z nimi skontaktowa , gdzie ich
znale , nasze wesele dostarczy oby nam i go ciom niezapomnianych
wra e …”. Uwa aj , e stracili, bo oferta zespo u do nich nie dotar a.
Tymczasem to oni nie mieli si  na szukanie czego , co odpowiada im
bez dwóch zda , wi c wybrali to, co im pasowa o, z braku laku…

O to w a nie chodzi i w Twoim przypadku. Jak ma Ci  znale
idealny partner, skoro Ty nie odrywasz wzroku sprzed ekranu tele-
wizora lub r k od rabatki w ogródku? Wieczorami natomiast z wyrzutem
zastanawiasz si  nad swoj  samotno ci , która z dnia na dzie  prze-
istacza si  w marazm, a nierzadko depresj .

Zadbaj o to, aby Twoja oferta by a starannie przygotowana, okre-
lona, zorientowana na konkretnego odbiorc , atrakcyjna, pomys owa,

elastyczna, dost pna i zgodna z prawd . Dodaj swoje zdj cia, uzupe niaj
profil, nie rezygnuj. Szansa na znalezienie idealnej po ówki wzro-
nie, je li Ty sam we miesz sprawy swojego „biznesu” w swoje r ce,

nie czekaj c na cud. Przecie  to tylko Tobie zale y na Twoim w asnym
szcz ciu jak nikomu innemu. aden po rednik nie b dzie do ko ca
bezinteresowny, cho by tylko oczekiwa  s ów wdzi czno ci. A satys-
fakcja? Satysfakcja gwarantowana! Twój los w Twoich r kach, niech
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tylko sprzyja Ci to, na co nie masz wp ywu, a wszystko b dzie Ci  zbli-
a o do wymarzonego celu.

Dzia aj!
Ewelina Jasik

Jakie zdj cia wybra  do portalu randkowego?
Kusi Ci , by da  w portalu randkowym fantastyczne zdj cie, po którym
on padnie przed Tob  na kolana? Chcia by  umie ci  fotk , po której
zapragnie Ci  ka da kobieta?

No to zaczynamy.

Najlepsze dla niej:
 Sweet focia w lusterku azienki z nieod cznym buziaczkiem

i trzyman  w r ku komóreczk .

 Kolekcja z tego, co ma w szafie, w której to kolekcji si
fotografuje, w lustrze na drzwiach owej szafy…

EKSTRA!

Najlepsze dla niego:
 Go a klata z charakterystycznym dywanem, okulary à la Tom Cruise

i oczywi cie z oty a cuch wkr caj cy si  we w ochy na klacie.

 Zimny okie  wystawiony przez okno sportowego auta s siada.

Daj takie zdj cia jak opisane powy ej, a mo esz zapomnie  o randce
z warto ciow  osob . To, co Tobie wydaje si  cool, wcale nie musi takie
by . Kobiety, w wi kszo ci, cho  nie wszystkie, nie toleruj  na zdj ciach
go ych klat, aut, motocykli oraz zdj  z cyklu „Gdzie to ja nie by em”.
Podobnie m czy ni nie maj  ochoty ogl da  kolekcji Twoich kosme-
tyków jako t a zdj cia, podobnie jak kilograma makija u, spod którego
ledwo wida  Twoj  twarz.

Zdj cia to pierwsze, na co patrzymy w portalu randkowym, za-
równo m czy ni, jak i kobiety, i temu faktowi nie ma co zaprzecza .
Wiele osób nawet nie przejdzie do opisu, je li nie zobaczy ciekawego
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zdj cia. Nie musisz by  modelk , nie musisz wygl da  jak prezenter
z TV, by mie  naprawd  dobre i interesuj ce zdj cie. Troch  ch ci i wy-
obra ni.

Konkretne porady
Nie dawaj w portalu zupe nie przypadkowych zdj , chyba e s  na-
prawd  wyj tkowe. Nie wrzucaj tam swojej historii od dzieci stwa.
Osob , która Ci  szuka, interesuje jedynie tu i teraz.

Postaraj si  zrobi  sobie zdj cia profesjonalne — mo na bez pro-
blemu znale  fotografa, który kilkana cie zdj  w studio czy w plenerze
zrobi Ci nawet za 100 z . Ewentualnie popro  o pomoc kogo , kto ma
lepszy aparat i troch  wiedzy o robieniu zdj . Warto, by  w swoim
portfolio mia  te  zdj cia na wysokim poziomie, przydadz  si  nie tylko
w portalu randkowym. W portalach spo eczno ciowych, zawodowych,
równie  w CV b d  robi y zupe nie inne wra enie.

Mo na zrobi  dobre zdj cie komórk  — dzisiejsze smartfony jako-
ci  dorównuj  profesjonalnym aparatom, ale nale y zachowa  od-

powiednie warunki: dobre o wietlenie, stabilny obraz. Je li si  posta-
rasz, zdj cie z telefonu oka e si  równie dobre jak od zawodowca.

Przygotuj si  do zdj cia, zadbaj o higien , o w osy, delikatny ma-
kija  (panowie, równie  w Waszym przypadku warto u y  pudru ma-
towego, by nie wieci  si  na zdj ciu). Teraz pomy l o stroju. Stare
podarte d insy, brudna koszula i porozci gany sweter to nie najlep-
szy wizerunek na Twoim zdj ciu g ównym.

Zadbaj o miejsce. Nie lustro — popro  kogo , by zrobi  Ci zdj cie. Nie
kuchnia, nie azienka, nie Twój rega  z ksi kami, chyba e to Twoja
najwi ksza pasja. U yj wyobra ni. Znajd  ciekawe miejsce — mo e
park, restauracja, most, ciekawa architektura.

Patrz w obiektyw — to iluzja patrzenia na osob  realnie, przez
pryzmat tego b dziesz odbierany i oceniany. Wiele osób wierzy, e
w spojrzeniu odczyta wszystko na Twój temat. Panowie czasem mog
popatrze  poza obiektyw, co daje lekki klimat tajemniczo ci po danej
u m czyzn, ale zdecydowanie nie na ka dym zdj ciu.

Kup książkę Poleć książkę

http://sensus.pl/rt/3godzi
http://sensus.pl/rf/3godzi


TRZY GODZINY

33

U miechaj si  — najcz ciej poszukiwane s  osoby pozytywne,
optymistyczne. Warto zatem zmieni  si  w radosnego cz owieka na sta-
e, je li na co dzie  jeste  marud  .

Najwa niejsze jest zdj cie g ówne, to od niego zale y, czy kto
w ogóle wejdzie na Twój profil. Zdj cie, na którym ledwo wida  Twoj
twarz (lub jej nie wida ), to prawie stuprocentowa gwarancja, e adnej
wiadomo ci raczej nie otrzymasz. Zdj cie g ówne ma przede wszystkim
przedstawia  Twoj  szcz liw , promienn , u miechni t  twarz, która
wprost zaprasza do poznania Ciebie.

Wiele osób niestety nie czyta opisów lub robi to rzadko. Warto zatem
przygotowa  takie zdj cia, które zach c  równie  do przeczytania
opisu. Umie  na nich swoj  histori  (aktualn , nie przesz ) — poka ,
co lubisz robi , jakie s  Twoje pasje, jak najcz ciej sp dzasz czas. Na
nartach, rowerze, z w dk , w czasie górskiej wyprawy — jak najbardziej.
Szczególnie cenne s  zdj cia pokazuj ce Ci  w ruchu, a wi c sport b -
dzie wskazany.

Nie przesadzaj z liczb  zdj . Nawet najlepsze mog  w ko cu znu-
dzi . Lepiej da  pi  do dziesi ciu naprawd  dobrych zdj  ni  pi -
dziesi t jakichkolwiek. Pami taj te , e to portal randkowy, zatem innych
interesuje Twoja osoba i tylko Twoja osoba. Umieszczanie kolekcji
zdj , robionych nawet przez Ciebie, pejza y, zwierz t, zachodów s o ca
jest tu po prostu nie na miejscu. Znajdziesz wiele portali, gdzie w a nie
takie zdj cia b d  budzi y najwi ksze zainteresowanie.

Zdj cia z piwem, papierosami, w stanie wskazuj cym, pokazuj ce
Twoje lub nie Twoje auto (wyj tek: Ty na wystawie motoryzacji) itp.
raczej nie zach caj  do kontaktu z Tob . Nawet je li pijesz czy palisz
— umie  tak  informacj  w szczegó ach lub w opisie, ale nie na zdj ciu.

Umieszczaj zdj cia siebie, a nie innych osób. Zdj cie z rodzinnej
imprezy, zdj cie klasowe z liceum czy fotka grupy przyjació  to nie
najlepszy pomys . Nawet je li przyjació ka zgodzi a si , by  umie ci a
zdj cie z ni , to zgoda s owna b dzie tylko obowi zywa  do czasu, a
si  pok ócicie. Wtedy mo e nawet wyst pi  do s du o nielegalne wy-
korzystanie jej wizerunku. A je li wysz a  na tym akurat zdj ciu wy-

Kup książkę Poleć książkę

http://sensus.pl/rt/3godzi
http://sensus.pl/rf/3godzi


3 GODZINY

j tkowo dobrze, to wykadruj je dowolnym programem graficznym tak,
by by o wida  tylko Ciebie.

Ka d  osob , która ogl da Twoje zdj cie, zdecydowanie bardziej
interesuje Twoje wn trze ni  Twój stan posiadania (poza nielicznymi
wyj tkami). Uwzgl dnij to tak e przy robieniu zdj  i zastanów si
powa nie, zanim zechcesz co , oprócz siebie, zaprezentowa  na zdj ciu.

B d  sob . Pami taj, by by  autentycznym. Je li nie biegasz, nie rób
sobie zdj cia na maratonie. Lepiej si  nie t umaczy  z takich rzeczy nowo
poznanej osobie, która razem z Tob  b dzie chcia a pobiega , a Ty
z apiesz zadyszk  po 100 m.

Powy sze zasady nie s  wyroczni . Mo e najlepsze zdj cie powsta-
nie, gdy z amiesz wszystkie te zasady. Próbuj. Te rady dotycz  przede
wszystkim szukania warto ciowej osoby do sta ego zwi zku. Je li szu-
kasz przygód, kogo  na raz, zdecydowanie zdj cia z go ym torsem czy
z wypi tym biustem b d  skuteczniejsze.

Wybór nale y do Ciebie.

Adam Jakubiak

Kup książkę Poleć książkę

http://sensus.pl/rt/3godzi
http://sensus.pl/rf/3godzi


http://program-partnerski.helion.pl





