
Flirt w sieci. Przewodnik 
dla czatuj¹cych na mi³oœæ

Autor: Shimrit Elisar
ISBN: 978-83-246-2303-7
Tytu³ orygina³u: Everyone's 
Guide to Online Dating
Format: A5, stron: 224

Czatuj na Amora!

• Rozszerz kr¹g przyjació³ i znajomych
• Spotkaj ludzi o podobnych zainteresowaniach
• Flirtuj i zakochaj siê
• Wybierz partnerów seksualnych
• ZnajdŸ ¿onê lub mê¿a
• Unikaj pu³apek czyhaj¹cych w sieci

E-mocje w cyberprzestrzeni

Czy ktoœ wie, jak przeprowadziæ udan¹ konfiguracjê partnera? Ale w³aœciwie po co 
mia³byœ to robiæ? Mo¿na przecie¿ znaleŸæ osobê, która bêdzie spe³nia³a wszystkie Twoje 
oczekiwania — pod wzglêdem wieku, stanu cywilnego, wykszta³cenia, hobby, wygl¹du. 
Dziêki Internetowi nie tylko szybko kupisz rower, zap³acisz za czynsz i pozdrowisz 
ciociê z Wiednia. Ta elektroniczna pajêczyna daje Ci tak¿e opcjê wyszukania… mi³oœci.

Na ca³ym œwiecie miliony ludzi poznaj¹ swoj¹ drug¹ po³ówkê, nie ruszaj¹c siê z domu. 
To œwietne wyjœcie dla osób nieœmia³ych, zabieganych albo po prostu chc¹cych spotkaæ 
kogoœ, kogo nie uda³oby siê znaleŸæ w bardziej tradycyjny sposób. Pamiêtaj¹c o kilku 
podstawowych zasadach, tak¿e i Ty mo¿esz wykorzystaæ domowy komputer 
do poszukiwania romantycznych uniesieñ, ciekawych osobowoœci, namiêtnego seksu 
albo zabawnego flirtu. Nie nak³adaj makija¿u, odwieœ do szafy krawat — by odkryæ 
magiê portali randkowych, musisz siê tylko zalogowaæ!

SprawdŸ, czy masz wiadomoœæ:

• ZnajdŸ w³aœciwy serwis randkowy.
• Stwórz intryguj¹cy profil.
• Inicjuj i podtrzymuj wirtualne rozmowy.
• Pog³êbiaj znajomoœæ z wybran¹ osob¹.
• Zachowuj bezpieczeñstwo podczas flirtów przez Internet oraz poza nim.
• Poznaj inne narzêdzia komunikacji wirtualnej.
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Rozdział 5.

Znajdowanie właściwych ludzi

W niniejszym rozdziale dowiesz się o:

 Różnych rodzajach wyszukiwania

 Strategiach poszukiwań

 Krytycznym czytaniu profili
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Różne rodzaje wyszukiwania
W serwisach randkowych funkcjonują dwie podstawowe metody wyszuki-
wania: systemy aktywne i systemy pasywne. Obie mają swoje zalety i wady.

System wyszukiwania aktywnego
Zdecydowana większość serwisów posiada aktywny system wyszukiwania.
Oznacza to, że możesz podać listę kryteriów, na podstawie której wyświe-
tlona zostanie stosowna lista użytkowników. Ten sposób wyszukiwania
daje Ci dużą kontrolę nad całym procesem, ponieważ pozwala Ci spre-
cyzować, jakie osoby pragniesz znaleźć. Jest to też metoda dość skuteczna,
gdyż na ogół zdajemy sobie sprawę z tego, kogo tak naprawdę szukamy,
i pragniemy jak najszybciej znaleźć nowych znajomych. Pomijając ewentu-
alne problemy techniczne, aktywna wyszukiwarka umożliwia niemal
natychmiastowe wyświetlenie listy potencjalnych partnerów. Kryteria, jakie
możemy stosować przy wyszukiwaniu, uzależnione są przede wszystkim
od konkretnego serwisu. Najczęściej możemy wyszukiwać na podstawie
podstawowych danych, takich jak wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny,
budowa ciała itp. Niektóre serwisy także pozwalają wyszukać osoby o kon-
kretnych zainteresowaniach, zawodach, dochodach, wykształceniu itd.

Zalety
Jeżeli znudziło Ci się szukanie pewnego rodzaju osób, możesz bardzo
łatwo zmienić kryteria wyszukiwania i zacząć od nowa. Niektóre serwisy
pozwalają także zapisać kryteria wyszukiwania i zastosować je później,
jeżeli zechcesz sprawdzić, czy od Twojego ostatniego logowania pojawili
się ludzie spełniający Twoje oczekiwania. Tylko od Ciebie zależy, kiedy
i w jaki sposób będziesz szukać nowych użytkowników.

Wady
Aktywne wyszukiwanie posiada również kilka wad. Wiele serwisów nie
pozwala na precyzyjne podawanie kryteriów, na skutek czego listy poten-
cjalnych partnerów są długie i duża część znajdujących się na nich ludzi
zapewne nie przypadnie Ci do gustu. Aby się o tym przekonać, zrób na-
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stępujący eksperyment: kiedy będziesz szedł ulicą, postaraj się przyglądać
na przykład wyłącznie wysokim mężczyznom o blond włosach i niebie-
skich oczach. Rozejrzyj się i zauważ, jak duża część przechodniów będzie
spełniać te kryteria. Ilu spośród nich faktycznie przyciąga Twoją uwagę?
A ilu spośród tych ostatnich może odznaczać się interesującym Cię cha-
rakterem? Zapewne niewielu, chyba że jesteś osobą mało wybredną, albo
masz niesamowite szczęście.

Stosowanie prostych kryteriów wyszukiwania w dużym serwisie może
sprawić, że uzyskasz listy, na których znajdą się setki osób. Statystyka
podpowiada jednak, że w większości przypadków nie będą to osoby
interesujące.

System wyszukiwania pasywnego
Wśród serwisów randkowych drugiej generacji znaleźć można też takie,
które wykorzystują odmienny mechanizm wyszukiwania, znany jako
wyszukiwanie pasywne. Polega on na tym, że potencjalni partnerzy nie są
wyszukiwani przez samych użytkowników, ale zostają znajdowani przez
sam system na podstawie serii szczegółowych pytań, zadawanych każdemu
użytkownikowi podczas rejestracji. Pytania te mogą przybierać formę testu
psychologicznego, testu sprawdzającego zbieżność charakterów, mapy
astrologicznej, analizy numerologicznej lub dowolnego innego narzędzia,
które mogłoby przyjść do głowy autorowi strony. Część tych narzędzi to
niewiele więcej niż zwykłe gazetowe psychotesty, ale mimo wszystko
stanowią one krok w stronę lepszego poznania mechanizmów „rządzą-
cych” dobieraniem się ludzi w pary. Czy są one skuteczne? Cóż, to zależy
od tego, co przez to rozumiesz. Każdego dnia tysiące ludzi spotyka się
i zakochuje w sobie podczas kontaktów za pośrednictwem takich serwi-
sów randkowych, a następnie tworzy trwałe, szczęśliwe związki. Dlatego
też można powiedzieć, że jakoś to wszystko działa. Z drugiej strony to
samo dzieje się też w innych serwisach, w których użytkownik musi sa-
modzielnie zaznaczyć stosowne opcje, a następnie przejrzeć otrzymaną
listę profili.
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Czy jesteś kompatybilny?
Idea przyświecająca pasywnemu wyszukiwaniu nie jest szczególnie odległa
od koncepcji leżącej u podstaw aranżowania małżeństw, która zakłada,
że wzajemna atrakcyjność nie zawsze jest oznaką trwałego, dobrego
związku. Orędownicy takiej teorii wierzą, że prawdziwą zgodność cha-
rakterów można ocenić wyłącznie za pomocą bardziej „adekwatnych”
czynników. Oczywiście to, co dana osoba postrzega jako adekwatne, jest
uzależnione od jej poglądów. Jedni sądzą, że szczęśliwe wspólne życie jest
uzależnione od zgodności danych astrologicznych, zaś ktoś inny może
być zdania, że przyszłość można wywnioskować przede wszystkim z testów
psychologicznych. Niezależnie od tego, w co wierzysz, dobrze jest pamiętać
o tym, że nawet najlepszy serwis z najbardziej zaawansowanymi metodami
kojarzenia par nie jest doskonały. Wszyscy jesteśmy bowiem ludźmi,
a kwestie takie jak miłość czy atrakcyjność nigdy nie są w pełni jasne.

Na szczęście, w odróżnieniu od aranżowanych małżeństw, serwisy rand-
kowe korzystające z metod wyszukiwania pasywnego mają na celu wy-
łącznie umożliwienie poznawania nowych ludzi. Prezentują one nam listę
potencjalnych kandydatów, z których następnie możemy wybrać kon-
kretne osoby na podstawie bardziej „powierzchownych” kryteriów (takich
jak to, czy dana osoba podoba się nam, czy też nie).

Wady
Wyszukiwanie pasywne często wymaga większych nakładów czasu, gdyż
w miarę pojawiania się nowych użytkowników nasza lista potencjalnych
kandydatów będzie rosnąć. To, jak często będą się na niej pojawiać nowi
ludzie, zależy przede wszystkim od ustawień strony oraz ilości osób pasują-
cych do Twojego profilu. Jeżeli serwis nie posiada wielu użytkowników,
możliwe, że będziesz musiał poczekać.

Serwisy pozwalające na wyszukiwanie wyłącznie pasywne zwykle są nieco
droższe w użytkowaniu. Ich autorzy twierdzą bowiem, że oferują swoim
klientom skuteczne, naukowe metody kojarzenia par. Z tego powodu,
zanim zdecydujesz się założyć konto w takim serwisie, powinieneś po-
czytać więcej na jego temat, aby ocenić, czy zaimplementowany w nim
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system wyszukiwania odpowiada Twoim potrzebom. Pamiętaj, że w przy-
padku takich serwisów szanse na spotkanie odpowiedniej osoby uzależ-
nione są wyłącznie od ustawień systemu wyszukiwania i kojarzenia.
Dlatego też musisz uwierzyć w dobre intencje autorów systemu, który
nie tylko pozwoli Ci znaleźć pokrewne dusze, ale także będzie odrzucać
wszystkie te osoby, których profil nie jest kompatybilny z Twoim.

Swego czasu widziałam serwis, którego twórcy twierdzili, że są w stanie
automatycznie kojarzyć pary na podstawie testu psychologicznego. Kiedy
sama się tam zarejestrowałam, wyszło na jaw, że cały „test” sprowadzał
się do pytania: „Czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem?”. Obie
możliwości były krótko opisane, ale na tym cały „mechanizm” się kończył.
Osobiście nie przyszłoby mi do głowy traktować tę stronę jako „naukową”.
Wszelkie pary, które się dzięki niej spotkały, mogły mówić co najwyżej
o szczęśliwym trafie. Jeżeli sam chcesz polegać wyłącznie na szczęściu,
możesz równie dobrze zaoszczędzić parę złotych i zarejestrować się
w serwisie pozwalającym Ci samodzielnie wyszukiwać profile innych
użytkowników.

Wyszukiwanie aktywne i pasywne
Korzystając z serwisów randkowych, zawsze musisz pamiętać o tym, że
mechanizmy wyszukiwania pasywnego są zaprogramowane tak, by zwra-
cać uwagę na ściśle określone kryteria zgodności. Dlatego też nigdy nie
mogą być one uznawane za ostateczny głos w kwestii kompatybilności
charakterów. Sam fakt, że serwis uznał dwie osoby za nie pasujące do siebie,
nie oznacza, że powinny one porzucić myśli o wzajemnym kontakcie.
Z tego też powodu serwisy oferujące zarówno aktywne, jak i pasywne
mechanizmy wyszukiwania szybko wypierają z rynku serwisy, których
autorzy udostępnili wyłącznie metody pasywne.
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Więcej to mniej, mniej to więcej
Kiedy spotykamy ludzi w naszym codziennym życiu, zwykle wiążemy się
z osobami, które nie spełniają naszych wymagań w 100%. Chociaż w głębi
ducha pragniemy wyjść za kogoś takiego, jak Johnny Depp czy Cameron
Diaz, zwykle naginamy własne zasady i zakochujemy się w innych ludziach.
Bardzo często bywa też tak, że gdy przypominamy sobie naszych byłych
partnerów, wówczas zaczynamy dostrzegać ich wady. Gdybyśmy mogli
stworzyć partnera idealnego, byłby on zapewne nieco szczuplejszy, nieco
bogatszy i może nieco mniej kłótliwy z rana. Wszyscy jednak jesteśmy
względnie szczęśliwi, umawiając się z ludźmi, którzy teoretycznie nie są
idealni. Czy sieć pozwala Ci na spotkanie takich ludzi? W serwisach
randkowych wykorzystuje się wiele różnych filtrów, takich jak kryteria
wyszukiwania czy mechanizm biorący pod uwagę deklarowane wyma-
gania. Każdy, kto nie będzie spełniał pewnych formalnych kryteriów, nie
pojawi się na liście przeglądanych profili, na skutek czego nigdy kogoś
takiego nie spotkamy.

Co jest istotne
Jeżeli nie chcesz zamykać przed sobą żadnych możliwości, musisz pomyśleć
o tym, co czyni wymarzonego partnera idealnym i zdecydować, które
z tych cech możesz poświęcić, idąc na kompromis z rzeczywistością.

Rzecz jasna, pewne cechy będą bardziej istotne od innych. Przykładowo,
możesz pragnąć poznać człowieka wyznającego tę samą wiarę lub podzie-
lającego Twoje poglądy polityczne i odrzucać wszystkich kandydatów,
którzy będą się pod tym względem różnić. Inne aspekty, takie jak kolor
oczu czy zawód, mogą być dla Ciebie mniej istotne, ale dla kogoś innego
mogą okazać się bardzo ważne. Ustalając kryteria wyszukiwania, musisz
pamiętać, że im bardziej szczegółowo będziesz je definiować, tym bardziej
ograniczona będzie lista wyników. Możesz uznać, że pragniesz poznać
kogoś w wieku od 25 do 35 lat, ale co zrobisz, jeżeli wśród użytkowników
serwisu znajdą się osoby idealnie odpowiadające Twoim wymaganiom,
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ale liczące 24 lub 36 lat? Podobnie, co zrobisz, kiedy uznasz, że nie chcesz
poznawać osoby palącej, i trafisz na kogoś, kto co prawda jest palaczem,
ale poza tym stanowi niemalże ideał?

Odpowiedzi na takie pytania są kwestią bardzo osobistą. Dlatego też, zanim
zaczniesz wyszukiwanie, musisz uczciwie przyznać przed sobą, z jakich
wymagań możesz zrezygnować.

Nie ma niczego złego w rozpoczęciu szukania od próby znalezienia wyma-
rzonego mężczyzny lub kobiety. Jeżeli jednak zauważysz, że nie otrzy-
mujesz tak dużej liczby wyników, jak mógłbyś chcieć (co prawdopodobnie
będzie prawdą, jeżeli masz bardzo ściśle określone wymagania), postaraj
się stopniowo rozszerzać swoje kryteria.

Zacznij od aspektów, które liczą się najmniej, i postaraj się eliminować
je do momentu, w którym nie napotkasz czegoś, czego nie zamierzasz
zmieniać. Nie ma bowiem najmniejszego sensu szukać ludzi, z którymi
i tak nie zechcesz się umawiać.

Skala poszukiwania
Możesz założyć, że przy pierwszej próbie wyszukiwania serwis randkowy
wyświetli przynajmniej kilka odpowiednich profili innych użytkowników.
Czasami możesz otrzymać dwa lub trzy profile. To całkowicie normalne.
Za „odpowiedni” uważam przy tym profil osoby, która spełnia kryteria
i wygląda na tyle atrakcyjnie, że możesz poważnie rozważyć umawianie
się z nią.

Uważaj na serwisy, w których nie jesteś w stanie znaleźć nikogo przy
próbach aktywnego wyszukiwania. Najprawdopodobniej oznacza to, że
baza ich użytkowników jest niewielka i dlatego nie ma w niej nikogo
z Twojego rejonu.

O ile nie mieszkasz w niewielkiej miejscowości, większość dużych serwisów
powinna w każdym tygodniu wyświetlać co najmniej kilka nowych profili.



104   Flirt w sieci. Przewodnik dla czatujących na miłość

Jeżeli mieszkasz w dużym mieście i stosujesz proste kryteria (wiek/płeć/
zamieszkanie), istnieje spora szansa, że będziesz w stanie znaleźć kogoś
nowego choćby codziennie.

Jeżeli mieszkasz w miejscu odludnym, wybór może być mocno ograni-
czony, przez co będziesz zmuszony do zarejestrowania się na kilku serwi-
sach i regularnego wyszukiwania na nich nowych użytkowników (albo
rozszerzyć swoje kryteria na ludzi mieszkających nieco dalej). W takiej
sytuacji niewielka liczba potencjalnych kontaktów (zwłaszcza jeżeli stosu-
jesz bardzo specyficzne kryteria wyszukiwania) nie zawsze musi oznaczać
niskiej jakości serwis.

Mechanizmy wyszukiwania pasywnego często wymagają kilku dni, aby
dostarczyć żądane wyniki. Lepsze systemy kojarzenia zwykle podają
szacowany czas oczekiwania. Jeżeli zawęzisz kryteria do osób mieszkających
w niewielkiej miejscowości, możesz je później nieco rozszerzyć i sprawdzić,
czy zwiększy to liczbę wyszukanych profili. Jeżeli jednak w przeciągu tygo-
dnia nie otrzymasz nowych wyników, będzie to najprawdopodobniej
oznaczać, że dany serwis nie jest w stanie zaspokoić Twoich wymagań.

Kilka słów o związkach na odległość
Internet jest wspaniałym miejscem, ponieważ pozwala spotykać się ludziom
ze wszystkich zakątków świata. W wyniku tego czasami stajemy przed
problemem związków na odległość.

Aby uniknąć tego kłopotu, wielu użytkowników ogranicza swoje wyszu-
kiwanie do osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie. Czasami
jednak zdarza się, że ludzie mieszkający z dala od siebie mimo wszystko
decydują się na częste spotkania. Jak większość innych kryteriów, odle-
głość ma różną wagę dla różnych ludzi. Czy warto jest poznawać kogoś, kto
mieszka daleko od nas? Czy związek na odległość zawsze musi prowadzić
do rozczarowania, czy może jednak potrafi być czymś przyjemnym?
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Zanim zaczniemy wyszukiwanie, warto zastanowić się nad poniższymi
kwestiami:

 Czy chcesz spotykać się z kimś mieszkającym w innym rejonie kraju?

 A co z ludźmi z zagranicy?

Związki na odległość są trudne i od samego początku wymagają pewnego
poświęcenia. Ciężko jest bowiem podtrzymywać znajomość, kiedy dwie
osoby mieszkają z dala od siebie, a przeprowadzka nie wchodzi w grę.
Mimo to istnieją ludzie, którzy sobie z tym radzą. Sama znam ludzi, którzy
poznali się w sieci, a następnie przemierzali spore odległości, aby tylko
być razem. Niektórzy z nich mieszkają teraz razem, inni zaś są już mał-
żeństwem i mają dzieci. Niestety, nie wszystkie związki tego typu kończą się
dobrze. Spotykałam też ludzi, którzy starali się podtrzymać takie znajo-
mości, ale prędzej czy później odkryli, że jest to nierealne.

Kiedy kogoś poznamy, czasami mamy wielką ochotę przynajmniej spróbo-
wać, czy znajomość ma jakiekolwiek szanse, nawet jeżeli będzie wyma-
gać to ciągłego podróżowania. Takie podejście może być samo w sobie
bardzo ekscytujące, ale, niestety, na ogół wiąże się też z dużymi wydatkami.
Jedynym sposobem uchronienia się przed tym jest ograniczenie swojego
wyszukiwania do ludzi mieszkających w Twojej okolicy lub, ewentualnie,
w Twoim kraju.

Jeżeli jednak nie masz nic przeciwko umawianiu się z ludźmi mieszkający-
mi dalej, albo jeżeli w Twojej okolicy nie mieszka zbyt wielu interesujących
ludzi, możesz pomyśleć o rozszerzeniu kryteriów wyszukiwania o inne
miejscowości. Jeżeli znajdziesz kogoś, kto mieszka dość daleko, zastanów
się i oceń, czy kontynuowanie znajomości warte jest związanego z tym
ryzyka i komplikacji.

Krytyczne czytanie profili
Pamiętasz o wszystkich elementach, które nie powinny znaleźć się w Twoim
profilu? Takie informacje są bardzo przydatne podczas przeglądania profili
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innych użytkowników, gdyż zwykle nie ma się czasu ani możliwości, by
dokładnie analizować profile wszystkich potencjalnych partnerów. Jeżeli
zatem w jakimś profilu zauważysz coś podejrzanego, nie marnuj czasu.
Nie chcę zachęcać Cię do prób sprawdzania, czy autor niezbyt atrakcyj-
nego tekstu faktycznie jest taki, jakim się przedstawił. Może zabrzmi to
niezbyt przyjemnie, ale sądzę, że w serwisach randkowych jest wiele osób,
które nie są jeszcze gotowe na następny związek, ale mimo to starają się
go rozpocząć. Związanie się z kimś takim prędzej czy później prowadzi
do katastrofy. Na szczęście osoby takie tworzą dość charakterystyczne
profile, więc raczej łatwo jest ich unikać.

Sygnały ostrzegawcze

Oto kilka popularnych sygnałów ostrzegawczych

 Ludzie szukający „dyskretnej, nieskrępowanej zabawy” zwykle są mał-
żonkami i szukają romansu. Więcej informacji na temat tych osób
znajdziesz w rozdziale 9.

 Pisanie w profilu o rozstaniu z poprzednim partnerem, przedstawianie
go w czarnych barwach czy negatywne komentarze na temat osób płci
przeciwnej stanowią oznaki nierozwiązanych problemów emocjo-
nalnych.

 Wszelkie profile, które wyglądają zbyt dobrze, by mogły być prawdziwe.
Na ogół są one tworzone przez oszustów, starających się wyłudzić od
Ciebie pieniądze. Więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale 2. i roz-
dziale 9.

 Kiedy w profilu jest napisane, że autor jest zainteresowany wyłącznie
znajomością bądź wspólnym uprawianiem hobby, możesz mu wierzyć.
Nie staraj się nawiązywać bliższych kontaktów, gdyż na ogół dopro-
wadzi to do nieprzyjemnych skutków.

 Profile, w których znajduje się wyłącznie szczegółowy opis wyglądu.
Wystrzegaj się też ludzi mówiących, że posiadają kamerę internetową
i szukają „zabawy dla dorosłych”, „czatu dla dorosłych” czy „zabaw
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z kamerą”. Są to oczywiste oznaki tego, że dana osoba zainteresowana
jest wyłącznie seksem lub cyberseksem.

Dać szansę
Chociaż niektórzy ludzie nie mają problemu z prezentowaniem się w sieci,
inni nie posiadają takich zdolności. Przykładowo, osoby rzadko używa-
jące komputera miewają z tym większe problemy, niż ludzie korzystający
z komputerów od dawna. Inni z kolei mają problemy przy dowolnej
formie autoprezentacji, nie tylko w sieci. Dlatego też czasami warto jest
zastosować taryfę ulgową i założyć, że osoba o nieciekawym profilu może
być bardzo interesująca poza internetem. Jakby nie patrzeć, korzystanie
z serwisów randkowych sprowadza się do zapoczątkowania kontaktu
w sieci oraz kontynuowania go poza nią.

Zdjęcia można również traktować z dystansem. Owszem, dla jednych
atrakcyjność fizyczna będzie bardzo ważna, podczas gdy inni będą przykła-
dać do niej mniejszą wagę. Nie chcę tu mówić, że wygląd nie jest istotny,
gdyż dla wielu osób jak najbardziej jest. O ile zatem nie szukasz obiektu
uczuć platonicznych, z pewnością będziesz chciał wybrać kogoś, kto będzie
Ci się podobać. Nie ma w tym nic wstydliwego. Zarówno Ty, jak i Twój
partner zasługujecie na związek, w którym istniałoby silne wzajemne
przyciąganie. Nie chcę przez to powiedzieć, że jedynie „piękni” zasługują na
miłość, ale chciałabym zauważyć, że fizyczna/seksualna „chemia” jest
dość ważnym elementem szczęśliwego związku. Musisz też wiedzieć
o tym, czy jesteś w stanie nawiązać wartościowy kontakt, opierając się na
przesłankach innych niż sam wygląd.

Rzecz jasna, sam fakt, że osoba widziana na zdjęciu czy klipie wideo wydaje
się nam atrakcyjna lub nieatrakcyjna, nie zawsze oznacza, że tak samo
będziemy ją oceniać przy spotkaniu w świecie realnym. Z pewnością znasz
ludzi, którzy nie mają szans wzbudzić u Ciebie zainteresowania, nie pod-
dając się operacji plastycznej, ale jest też wiele osób, o których trudno
powiedzieć, że są piękni, choć jednocześnie nie są brzydcy. Co więcej, dwa
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różne zdjęcia tej samej osoby mogą wywoływać zupełnie inny efekt. Które
z nich jest zatem tym prawdziwym? Bywają ludzie bardzo mało foto-
geniczni, a są też i tacy, których charyzma i osobisty magnetyzm nie prze-
kładają się na wygląd fizyczny. Dlatego też czasami dobrze jest kontaktować
się z ludźmi, którzy wydają Ci się atrakcyjni na podstawie przeczytanego
profilu. Nigdy nie wiadomo bowiem, jak zakończy się taka znajomość,
dopóki nie spotkasz się z tą osobą w cztery oczy.


