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WA¿NE

Ze wzglÚdu na dobro naszych bohaterów i ich rodzin wszystkie imiona
zostaïy zmienione. PozostawiliĂmy jedynie prawdziwe miasta, w których
mieszkajÈ opisywane w ksiÈĝce postacie.
ZbieĝnoĂÊ imion i sytuacji jest przypadkowa.
Pragniemy równieĝ wyjaĂniÊ, ĝe ksiÈĝka nie jest pomysïem ani produktem marketingowym Grupy Onet SA ani portali randkowych. Historia bohaterów jest autentyczna, oparta na faktach. Zarówno Laura i Witek,
jak i autorzy ksiÈĝki poznali siÚ dziÚki portalowi SympatiaPlus (i dziÚkujemy za to!). Oczywista byïa wiÚc propozycja wspóïpracy z portalami
i ich patronat medialny nad ksiÈĝkÈ, za co równieĝ jesteĂmy wdziÚczni.
Ewelina Jasik i Adam Jakubiak
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Ona
Byï wieczór piÚtnastego lipca.
Dzieñ siÚ dla mnie skoñczyï, obowiÈzki domowe doprowadzone do
szczÚĂliwego finaïu… Zastanawiaïam siÚ, czy mechanicznie zamknÈÊ
koïo codziennej rutyny, iĂÊ pod prysznic i usnÈÊ, robiÈc jeszcze maleñkie
zestawienie przed snem, co tu przygotowaÊ na jutro na obiad lub czy
zostaïo jakieĂ mleko dla dziecka w lodówce. Zdziwiïo mnie jednak to, ĝe
tym razem zlokalizowaïam gdzieĂ w splocie sïonecznym, czy jak mu
tam, odrobinÚ ĝyciodajnej energii, a moje gardïo wydaïo gromki okrzyk:
„WOW — mam chwilÚ dla siebie!”.
Usiadïam na kanapie w salonie, wyciÈgnÚïam nogi i postanowiïam
siÚ zrelaksowaÊ.
„O f*ck! — pomyĂlaïam. — Nie tym razem… Co jest? Mleko na gazie
czy lokówka w ïazience?!”.
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Nie… Lista wiadomoĂci od znajomych, na które nie odpisywaïam
juĝ od ponad tygodnia, wïaĂnie rozbïysïa w mojej gïowie niczym neony
w Las Vegas. „No to jedziemy” — pomyĂlaïam i odpaliïam Facebook.
Dwie, trzy, cztery minuty… STOP. Co ja robiÚ? ZerknÚïam na zegarek.
Byïa 21:00, miaïam otwartÈ pocztÚ na Onecie, czytaïam kolejne wiadomoĂci i na jednej z nich zatrzymaï siÚ mój wzrok. Mail z portalu randkowego. W temacie: „BÈdě Premium juĝ dziĂ”. Otworzyïam wiadomoĂÊ,
a tam informacja, ĝe dziĂ do 24:00, dziÚki swojemu darmowemu profilowi w tym portalu, mam dostÚp do treĂci, które normalnie moĝna zobaczyÊ tylko po wykupieniu pakietu.
ZakïadajÈc profil na Sympatii parÚ dni wczeĂniej, chciaïam zwyczajnie siÚ dowiedzieÊ, jak wyglÈdajÈ testy doboru partnerów, jak ten caïy
randkowy biznes dziaïa. Nie planowaïam inwestowaÊ ani zïotówki
w ĝaden pïatny pakiet, choÊ wiedziaïam, ĝe darmowy profil jest bardzo
ograniczony. Nie dodaïam nawet swojego zdjÚcia, a opis ograniczyïam
do absolutnego minimum. Kierowaïa mnÈ ciekawoĂÊ, nie zaĂ chÚÊ zaznania kolejnej, tym razem szczÚĂliwej miïoĂci.
OK… Miaïam trzy godziny… Postanowiïam sprawdziÊ, kogo przyporzÈdkowaï mi portal. Z lekkim dreszczykiem emocji i ciekawoĂciÈ
zabraïam siÚ 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, ĝe nie bÚdÚ miaïa ĝadnych wÈtpliwoĂci, ĝe chcÚ tÚ osobÚ poznaÊ. „Ale to siÚ tak szybko nie
zdarzy, hallo, Lauro! Masz trzy godziny. Kogo ty chcesz poznaÊ w TRZY
GODZINY??? Buhahaha…”.
Byïa juĝ 23:00, zostaïa zaledwie godzina. PomyĂlaïam: „No, do licha,
kobieto, jakieĂ kryteria trzeba okreĂliÊ, bo inaczej Twoje przeglÈdanie
profili okaĝe siÚ do niczego”.
OK, jest Michaï, 28 lat, Wrocïaw… Hmm… Nieěle, nieěle, opis ciekawy, idealnie przeszedï przez sito filtrów portalu, ale czy przejdzie przez
moje… Zarumieniïam siÚ, bo to dwuznacznie zabrzmiaïo. Fuj, Ăwintucho! Grzecznie przeczesaïam rÚkÈ wïosy i schowaïam je za uszy. Napisaïam zatem do Michaïa.
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PonoÊ jesteĂmy „idealnie dobrani”, wedïug tego portalu, wiÚc myĂlÚ, ĝe
mielibyĂmy wiele wspólnych tematów. Dodatkowo obydwoje jesteĂmy
z Wrocïawia.
Pozdrawiam
Laura
Ps ZdjÚcia nie zamieĂciïam, bo po prostu nie znam dobrze polityki prywatnoĂci tego portalu, wiÚc najlepiej siÚ spotkaÊ na ĝywo.
Zdawkowo, bez emocji, ale z nutkÈ zainteresowania. Zobaczymy,
czy w ogóle odpisze…
Jednak to, co przeczytaïam zaledwie na 20 minut przed koñcem
mojego darmowego czasu, odebraïo mi dech w piersiach. WOW!!! Nie
wierzÚ, ĝe tacy faceci istniejÈ.
Postanowiïam napisaÊ do tego mÚĝczyzny. Tematu wiadomoĂci dïugo
nie musiaïam szukaÊ, bo po prostu odkÈd przeczytaïam opis tego czïowieka, buzia nie zamykaïa mi siÚ ze zdziwienia. Logiczne wiÚc, ĝe w temacie pojawiïo siÚ „WOW!!!”, a dalej byïo nie mniej entuzjastycznie.

CzeĂÊ Witku,
PiszÚ, bo czujÚ siÚ do tego w peïni „uprawniona”, zrobiïam self-testing
i udaïo mi siÚ przebrnÈÊ przez sito Twoich wymagañ.
Wiesz, czytajÈc to, co napisaïeĂ, miaïam wraĝenie, ĝe pisaïa to za Ciebie
jakaĂ kobieta — tak bardzo trafiïeĂ w to, czego ja oczekujÚ od faceta,
gdybym miaïa stworzyÊ podobnÈ listÚ jak Ty.
Generalnie jestem pod wraĝeniem i chciaïabym z TobÈ porozmawiaÊ,
poznaÊ siÚ.
Wydaje mi siÚ, ĝe dogadalibyĂmy siÚ bez sïów…
Nie chcÚ siÚ reklamowaÊ, nie jestem PR-owcem, ale teĝ jestem przekonana w 100% o swojej wartoĂci. Mam 30 lat, ĝycie daïo mi trochÚ
w koĂÊ, ale wyszïam z tego silniejsza, dojrzalsza, wiem, czego chcÚ.
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Caïe ĝycie szukaïam faceta z pasjÈ, wspierajÈcego partnera, który
spontanicznie zapyta: „Skarbie, to moĝe dziĂ Zakopane?”. Bo jestem
takÈ osobÈ, która naprawdÚ po póï godzinie z wypiekami na twarzy rusza
w trasÚ, po drodze obmyĂlajÈc kolejne atrakcje na wspólnym szlaku.
OdwdziÚczam siÚ np. wspólnym oglÈdaniem meczu i autentycznie siÚ
w niego wczuwam. Nie cierpiÚ narzekania, wyrwaïam siÚ ze zwiÈzku,
w którym byïo wieczne oczekiwanie zamiast bezinteresownego dawania w imiÚ wspólnego celu. PotrafiÚ doceniÊ prawdziwÈ, ciepïÈ ludzkÈ
ĝyczliwoĂÊ, sama taka jestem. Nie znoszÚ wypominania i niszczenia
dobrego nastroju, zwracaniem uwagi na np. krzywo zawieszony obraz
czy zielonÈ skarpetkÚ z przedwczorajszego spaceru, która nie pasowaïa
do czerwonej torebki z imprezy u babci Jadzi (lekko abstrakcyjne porównanie, ale myĂlÚ, ĝe juĝ wiesz, o czym chciaïam powiedzieÊ).
KurczÚ, mogïabym pisaÊ i pisaÊ, tak mnie nakrÚciïeĂ swoim opisem…
Odezwij siÚ koniecznie, bo mam przeczucie, ĝe oboje duĝo stracimy,
jeĂli siÚ nie poznamy!!!
Laura
Ps Jestem wyĝsza niĝ Twoja „wymarzona partnerka”, ale mam wraĝenie,
ĝe nie jest to dla Ciebie priorytet. Podam Ci swój adres mailowy, jeĂli
wolisz ominÈÊ ten portal, bo wzbudziïeĂ moje zaufanie: lauritta@…pl.
Do usïyszenia!!!
SwojÈ odpowiedě pisaïam z wypiekami na twarzy, a w gïowie koïataïo mi milion róĝnych myĂli… Kwadrans temu nie byïam pewna,
czy w ogóle chcÚ kogoĂ poznawaÊ. Dopiero co wyszïam ze zwiÈzku,
w którym czuïam siÚ jak ptaszyna w klatce, fakt, w klatce zïotej, ale
z kolcami… Poraniona do krwi, zachowaïam jednak sprawne rÚce do
pisania i prowadzenia steru swojego ĝycia. Poza rÚkoma zostaïo to kruche,
wraĝliwe serce pragnÈce miïoĂci, tej prawdziwej, rozumnej, a zarazem
szalonej.
Teraz mnie olĂniïo i wïaĂnie mogïam sobie udzieliÊ odpowiedzi na
pytanie, kogo i czego szukam… WOW! Czyli to, co zakïadaïam prawie
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trzy godziny temu, staïo siÚ realne — znalazï siÚ mÚĝczyzna, którego
profil daï mi tÚ jasnoĂÊ. Szukaïam ciepïa, ĝyczliwoĂci, która nie jest
wypominana. MiïoĂci, która nie szuka poklasku, nie cieszy siÚ z niesprawiedliwoĂci, wszystkiemu wierzy1… Wierzy w dobre intencje i nie
obrywa, gdy wyciÈga rÚce, gdy gïadzi po policzku z troskÈ. DotÈd
moja troska byïa mylona ze wĂcibstwem lub prowokacjÈ. To pragnienie
spokojnej, ugodowej i zdrowej relacji staïo siÚ tak silne, ĝe urosïo do
rangi celu, który jest zbyt daleki, by go dosiÚgnÈÊ. Mimo moich ran udaïo
mi siÚ nie zbudowaÊ muru wokóï siebie, a jedynie schowaÊ je w gïÈb
serca, by sïoñce ich nie przypiekïo, a kwaĂne deszcze nie szczypaïy…
A tu niespodziewanie, dziÚki internetowemu portalowi, coĂ, co byïo
uïudÈ, staïo siÚ nadziejÈ, która jak Sfinks powstaïa z popioïów. Witek
daï mi nadziejÚ.
Co mnie tak ujÚïo? To tekst Witka, opis z portalu, który to opis
sprawiï, ĝe juĝ nic, absolutnie nic nie byïo takie samo.

„Nie ma ideaãu dla wszystkich, ale jest ideaã dla Ciebie” — Bob Marley
…trzeba go tylko znaleĮþ
O mnie
Oceniasz ksiÈĝkÚ po okïadce? Zatem tutaj nie ma miejsca dla Ciebie.
Szukasz modela z okïadki „Perfect Man”? Szukaj, proszÚ, dalej. Z pewnoĂciÈ
znajdziesz go i bÚdziesz bardzo szczÚĂliwa…

.

Szukasz przeciÚtnego, pospolitego faceta, najlepszego przyjaciela pilota do telewizora? TU GO NIE ZNAJDZIESZ.
Szukasz wymuskanego pakera ze zïotym ïañcuchem, prezentujÈcego siÚ na tle
nowej BeeMki swojego kolegi? PRZYKRO MI — NIE TUTAJ.
Szukasz pantoflarza, miïoĂnika napojów wyskokowych lub jednonocnych przygód? — PRZEJD½ DO NAST}PNEGO PROFILU.

1

Aluzja do Hymnu do miïoĂci Ăw. Pawïa (1 Kor 13).
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UWAGA! To dïugi opis. JeĂli szukasz czegoĂ pïytkiego, jeĂli pragniesz prostego faceta bez polotu, nie czytaj dalej — szkoda Twojego czasu. W zamian
moĝesz przeczytaÊ kilka, a moĝe kilkanaĂcie profili innych mÚĝczyzn (podobna
dïugoĂÊ) lub obejrzeÊ jakiĂ serial. To opis dla kobiet, które dokïadnie wiedzÈ,
czego szukajÈ.

Wersja skrócona: super fajny facet, 110% optymista z pasjami i zasadami, dobry
partner.
Na tym moĝna by skoñczyÊ.

JeĂli Ci maïo, czytaj dalej — wiÚksza szansa, ĝe to Ciebie szukam. Moĝe jestem
tym facetem, ale w tej chwili jeszcze tego nie wiesz? Przekonaj siÚ, poznaj, dopiero
potem oceniaj.
SympatiaPlus.pl — ciekawe miejsce. DziÚki niemu moĝna siÚ dowiedzieÊ znacznie wiÚcej o drugiej osobie, zanim siÚ z niÈ spotka, moĝna znaleěÊ kogoĂ idealnie pasujÈcego do nas i wtedy sprawdzaÊ, czy zaiskrzy w realu. Wtedy jest wiÚksza szansa na udane relacje, a nawet zwiÈzek. ¿yczÚ — Tobie i sobie —
znalezienia prawdziwej poïówki, takiej na zawsze, takiej, obok której bÚdziemy
sobÈ i bÚdziemy szczÚĂliwi. A tymczasem miïej lektury…
Ps Nie uznajÚ faïszywej skromnoĂci. To waĝne. Nie traktuj wiÚc mojego opisu
jako wybuchu napompowanego ego, gdyĝ tak nie jest. Znam bardzo dobrze
swojÈ wartoĂÊ i gdy jestem czegoĂ w 100% pewien, to o tym mówiÚ. ZresztÈ: jak
mogïabyĂ mnie poznaÊ inaczej przed realnym spotkaniem, niĝ na podstawie
tego, co napiszÚ o sobie? W skrócie — naprawdÚ nieprzeciÚtny mÚĝczyzna i bardzo dobry partner. JeĂli takiego szukasz — czytaj dalej.
Nie jestem przeciÚtnym facetem i nie chcÚ nim byÊ. JeĂli szukasz kogoĂ, kto za
gïówny cel swojego ĝycia obraï sobie miÚkkÈ kanapÚ, pilota i „podaj piwo, kobieto”,
to informujÚ CiÚ, ĝe to nie ja. Mam swoje ĝycie, ambicje, pasje, zasady, które
rozwijam kaĝdego dnia. I tak pozostanie. MÚĝczyzna musi byÊ dla kobiety interesujÈcy i wciÈĝ na nowo zaskakujÈcy, kaĝdego dnia. Finalnie ona zakocha siÚ nie
w jego wyglÈdzie, który przeminie, i nie w jego portfelu, lecz w jego osobowoĂci,
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Kup książkę

Poleć książkę

TRZY GODZINY

która kreowaÊ bÚdzie codziennoĂÊ. Przy nieodpowiedniej osobie bÚdzie to rutyna,
przy odpowiedniej — miïe zaskoczenie kaĝdego dnia.
Co powiesz np. na taki pomysï? JesteĂ w domu, nagle wpadam i bez sïowa wstÚpu
mówiÚ:
— Pakuj plecak, skarbie…
— Ale o co chodzi? — pytasz zdziwiona.
— Niespodzianka.
Nie mówisz juĝ nic, nie myĂlisz. Przygryzasz dolnÈ wargÚ w delikatnym
uĂmiechu, pojawia siÚ bïysk w Twoich oczach i wiesz, ĝe nie musisz mnie pytaÊ, gdzie jedziemy, wiesz, ĝe bÚdzie cudownie… Wiesz, ĝe moĝesz mi w peïni
ufaÊ. Jest tak dlatego, ĝe nigdy dotÈd CiÚ nie zawiodïem, nie oszukaïem. JeĂli
miaïabyĂ komuĂ powierzyÊ swoje ĝycie, to tylko mnie.
WiÚkszoĂÊ kobiet pisze do mnie, ĝe takie rzeczy to tylko w Erze lub ĝe to bajka,
ĝe urwaïem siÚ z choinki. A dla mnie to normalnoĂÊ, codziennoĂÊ — tak to wïaĂnie wyglÈda ze mnÈ. Ale czy malkontentki i pesymis tki przekonajÈ siÚ o tym?
Nie sÈdzÚ. Za to spontaniczna optymistka Ăwietnie siÚ w tym odnajdzie.
A moĝe kiedyĂ zaskoczÚ CiÚ w jeszcze inny sposób? Na Twoje urodziny mieliĂmy
iĂÊ ze znajomymi na imprezÚ… Jednak zamiast tego przyjeĝdĝa po Ciebie dïuga
limuzyna, szofer otwiera Ci drzwi i zaprasza do Ărodka. Wsiadasz i czujesz,
jak Twoje serce bije coraz mocniej. Na siedzeniu jest pudeïko — prezent —
piÚkna suknia i bilecik z proĂbÈ, byĂ jÈ na siebie wïoĝyïa… Pasuje idealnie!
Jedziesz, choÊ nie wiesz gdzie. CDN… w rzeczywistoĂci… Wtedy gdy poznasz
jego… odpowiedniego mÚĝczyznÚ.
Nierealne? Dla mnie nie ma takiego sïowa.
MyĂlisz, ĝe przez ten opis odkryïem wszystkie karty? ¿e juĝ nic nie pozostanie
do poznawania w realnym Ăwiecie? Odpowiem: nie znasz jeszcze nawet 1%. To,
co jest najlepsze, wcale nie zostaïo tu przeze mnie opisane…
Dïugie rozmowy do biaïego rana — tak.
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Kïótnie — a po co? Nic nie dajÈ, niczego nie wnoszÈ, wiele psujÈ, w kïótni nigdy
nie ma zwyciÚzcy. JeĂli uwaĝasz, ĝe trzeba siÚ kïóciÊ, by móc siÚ potem godziÊ,
to zastanów siÚ, czy na pewno zawsze dobrze siÚ czujesz ze swoimi myĂlami,
nastrojami — ZAWSZE moĝna i warto nad nimi pracowaÊ, by kaĝdy dzieñ
zaskakiwaï nas jeszcze bardziej pozytywnie.
Znam zasady savoir-vivre’u. Warto z nich korzystaÊ w ĝyciu, otworzÚ Ci zatem drzwi auta, zdejmÚ marynarkÚ i okryjÚ CiÚ, gdy bÚdzie Ci chïodno. A gdy
bÚdziemy rozmawiaÊ, bÚdÚ patrzyï w Twe oczy, nie w dekolt. Nie odmówisz
teĝ od czasu do czasu Ăniadania do ïóĝka, prawda? Tak wiem — to romantyczne, wrÚcz sïodkie, ale kto nie lubi sïodyczy? Tak samo jak romantyczny,
potrafiÚ byÊ twardy i stanowczy, gdy trzeba.
Z mojego sïownika wyrzuciïem kilka sïów, m.in.: nuda, rutyna, zmÚczenie,
chamstwo itp. One nie pomagajÈ w budowaniu niesamowitego ĝycia ani udanego zwiÈzku. Na to konto pojawiïo siÚ wiele pasji, którymi chÚtnie CiÚ zaraĝÚ.
Fotografia, film, podróĝe, narty, rowery — to tylko niektóre z nich. Teraz mam
w planie nakrÚcenie filmu podróĝniczego. Z najwiÚkszÈ przyjemnoĂciÈ poznam
Twoje pasje i pomogÚ Ci je rozwijaÊ. Zawsze dodam Ci skrzydeï i wiary w siebie,
zamiast krytykowaÊ i potÚpiaÊ, pomogÚ znaleěÊ rozwiÈzanie, nie mówiÈc, ĝe
zrobiïaĂ coĂ ěle.
Na co dzieñ fotografujÚ, Ăpiewam amatorsko, tworzÚ, wymyĂlam. DuĝÈ wagÚ
przykïadam do rozwoju osobistego. Nie czekam na to, co mi przyniesie ĝycie
— sam je ukïadam. Nie marudzÚ, nie narzekam, nie gderam, staram siÚ nie
krytykowaÊ. Za to zawsze sïuĝÚ pomocÈ, radÈ, wsparciem.
Mam wiÚc nadziejÚ, ĝe siÚ uĂmiechasz i jesteĂ pozytywnie nastawionÈ optymistkÈ… JeĂli do tego teĝ siÚ wciÈĝ rozwijasz — byïoby super.
Mam wiele marzeñ i konsekwentnie po kolei je realizujÚ. Wszystkie. Nie ma
rzeczy niemoĝliwych i tego siÚ trzymam kaĝdego piÚknego dnia.
Jestem bardzo czuïym mÚĝczyznÈ, namiÚtnym, wraĝliwym, empatycznym, wiernym i lojalnym, ale równieĝ jestem pewny siebie, wiem, czego chcÚ, twardo
stÈpam po ziemi, jestem stanowczy, zaradny, poukïadany. Zdecydowanie daleko
mi do typu „ciepïe kluchy”. Jestem dobrym mówcÈ, rozmówcÈ, ale równie dobrym
sïuchaczem. PamiÚtam i bïyskawicznie siÚ uczÚ, nie popeïniam dwa razy tych
samych bïÚdów.
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ByÊ moĝe zainteresuje CiÚ fakt, ĝe dbam o zdrowy styl ĝycia i odĝywiania. Do tego znakomicie gotujÚ, mam szósty zmysï, jeĂli chodzi o kuchniÚ. Za to nie
przepadam za zmywaniem… niestety. WiÚc idealny nie jestem

.

Zapewne waĝne! Jestem po rozwodzie i uwaĝam to za ogromny plus dla przyszïego zwiÈzku. Ludzie rzadko kiedy popeïniajÈ te same bïÚdy. ChcÚ stworzyÊ
zwiÈzek jak najbardziej udany, w którym bÚdziemy najlepszymi przyjacióïmi,
kumplami od przygód, wsparciem dla siebie i innych, w którym bÚdziemy dodawaÊ sobie skrzydeï, rozwijaÊ pasje, znajdowaÊ nowe. ZwiÈzek to trzy osoby: Ty,
Ja i My. Nie moĝna ĝyÊ tylko jako My i zamykaÊ siÚ w zïotej klatce. Waĝne
jest, by kaĝdy wïaĂnie w zwiÈzku mógï rozwijaÊ siebie. Wtedy mamy peïne poczucie speïnienia i wspierania drugiej strony w jej speïnianiu.
Niezwykle istotny jest teĝ fakt, ĝe mam dziecko. Wiem, ĝe z pewnoĂciÈ jesteĂ
osobÈ, która to zaakceptuje i nigdy w ĝyciu nie powie najgïupszego zdania, jakie moĝna powiedzieÊ: „Albo ja, albo ono”. Wybór jest nazbyt oczywisty. Dla
mnie nie ma miïoĂci na pierwszym czy drugim miejscu. Jest po równo.
Kilka sïów mojej przyjacióïki, która miaïa okazjÚ dobrze mnie poznaÊ, co moĝe zostaÊ dziwnie odebrane, ale jeĂli to pomoĝe Ci oceniÊ mnie, to muszÚ to umieĂciÊ.
„Witek — mÚĝczyzna, o jakim marzÈ kobiety. KsiÈĝÚ z bajki jednak istnieje.
Najpierw pomyĂli o Tobie, a póěniej o sobie. Nie ma dla niego rzeczy niemoĝliwych. Dostaniesz wszystko, na co zasïugujesz, a nawet to, na co jeszcze nie
zasïuĝyïaĂ. Ma bardzo duĝe i kochajÈce serce, jest cierpliwy i Ăwietnie tïumaczy rzeczy, czy sytuacje, których nie rozumiesz. Po jego ĝartach poïoĝysz
siÚ na podïodze i bÚdziesz pÚkaÊ ze Ămiechu. To, co wydawaïo Ci siÚ niemoĝliwe, z nim stanie siÚ moĝliwe. Potrzebujesz motywacji? Jest w tym Ăwietny.
Nawet umarlaka zmotywuje do wstania z grobu i wziÚcia siÚ w garĂÊ. W jego
objÚciach poczujesz siÚ bezpiecznie i nie bÚdzie problemu z zaĂniÚciem. To takĝe osoba o wielu pasjach i umiejÚtnoĂciach. Ma Ăwietny kontakt z luděmi i potrafi dostrzec Twoje potrzeby. Nie myĂl, ĝe zïy humor siÚ przed nim ukryje.
Zobaczy wszystko, a wtedy przytuli, pocaïuje i wytïumaczy, ĝe wszystko bÚdzie dobrze i smutek minie bïyskawicznie. Zawsze znajdzie czas na SMS do
Ciebie czy telefon, chociaĝby w tym czasie ciÚĝko pracowaï. To, co ugotuje,
powoduje pojawienie siÚ megaprzyjemnoĂci w ustach — orgazm spoĝywczy
19
Kup książkę

Poleć książkę

3 GODZINY

. GorÈco polecam. ¿yczÚ Wam jak najlepiej, a sama cieszÚ siÚ
jest moĝliwy
z niezwykïej przyjaěni z Witkiem. Pozdrawiam. Kasia”.
Mam nadziejÚ, ĝe ta opinia pomoĝe i Tobie poznaÊ mnie lepiej i zostanie przez
Ciebie pozytywnie odebrana. JeĂli nie, to tylko Twoje myĂlenie — moje intencje sÈ szczere i przekona siÚ o tym kobieta, która bÚdzie chciaïa mnie naprawdÚ
poznaÊ.
PamiÚtaj, ĝe nie ma rzeczy niemoĝliwych.
Ps Nie bÈdě jak pesymistki, które wciÈĝ do mnie piszÈ i krytykujÈ: „Taki facet
nie istnieje”, „Takich mÚĝczyzn nie ma”… PesymiĂci widzÈ trudnoĂci w kaĝdej okazji, optymiĂci widzÈ okazjÚ w kaĝdej trudnoĂci. Zanim powiesz, ĝe nie
istniejÚ — poznaj mnie i przekonaj siÚ, czy rzeczywiĂcie tak jest.
Wymarzona partnerka
JeĂli myĂlisz, ĝe tu nie bÚdzie wymagañ, to CiÚ rozczarujÚ. Nie jestem desperatem, by byÊ z kimkolwiek, nie muszÚ teĝ na siïÚ walczyÊ z samotnoĂciÈ. Bardzo
duĝo dajÚ od siebie, ale równieĝ oczekujÚ. ZwiÈzek to partnerstwo, to wzajemne
staranie siÚ o to, by drugiej stronie równieĝ byïo dobrze.
JeĂli masz ok. 22-33 lata, jesteĂ z Warszawy lub okolic — bÚdzie super. Wzrost
do 170 cm i szczupïa sylwetka, chÚtnie filigranowa, z wiecznym uĂmiechem.
Kolor wïosów, oczu, rozmiar biustu, buta, piegi, pieprzyki czy Ărednica ucha
nie majÈ dla mnie najmniejszego znaczenia. Liczy siÚ to, jakÈ jesteĂ wartoĂciowÈ kobietÈ.
WA¿NE!!! Szukam kobiety niepalÈcej!!! A jeĂli nie pijesz, to juĝ w ogóle bÚdÚ
pod wraĝeniem.
Charakter: chcÚ znaleěÊ w Tobie przyjaciela, dziewczynÚ do tañca i róĝañca, z którÈ wyjdÚ 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 usiÈĂÊ przede mnÈ przy kominku, oprzeÊ siÚ o mnie plecami, wtuliÊ i godzinÚ patrzeÊ w ogieñ? A moĝe caïy dzieñ jeědziÊ na nartach? Wszystko jest
moĝliwe.
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BÈdě ciekawa ĝycia, Ăwiata, peïna pasji podróĝowania, odkrywania czegoĂ nowego, przeïamujÈca bariery. A jak Ci powiem: „Sïonko, a moĝe skoczymy do
Zakopanego?”, Ty odpowiesz: „Skarbie — daj mi póï godziny”. Normalnie
ideaï

.

Nie narzekasz? Nie robisz problemów, lecz szukasz rozwiÈzañ? Znakomicie!
Bo ĝycie jest po to, by sobie je ukïadaÊ jak najlepiej, najszczÚĂliwiej, a nie robiÊ
problemy, gdy ich nie ma. Nie chcesz bylejakoĂci, banaïu, substytutu zwiÈzku
i partnera, lecz wszystko na 100%? O to chodzi.
Opowiedz mi o swoich marzeniach…
Nie pisz do mnie, jeĂli:
Q

szukasz przygody, sponsora, opiekuna, jednonocnych
znajomoĂci;

Q

potrafisz tylko braÊ, a nic nie dajesz w zamian;

Q

nie wierzysz w przyjaěñ miÚdzy mÚĝczyznÈ a kobietÈ;

Q

nie wychodzisz z domu bez póï kilograma podkïadu, pudru,
bïyszczyka, cieni, kredek, tuszu;

Q

nie byïo imprezy, na której CiÚ nie widziano;

Q

nie przeczytaïaĂ w ostatnim miesiÈcu ĝadnej ksiÈĝki;

Q

Twoim podstawowym problemem jest, co masz na siebie
wïoĝyÊ;

Q

znasz wszystkie galerie i butiki w mieĂcie;

Q

jesteĂ lekoholiczkÈ, shopoholiczkÈ, netoholiczkÈ lub masz inne
naïogi;

Q

krzyczysz zamiast mówiÊ;

Q

obce Ci jest pojÚcie zdrowego stylu ĝycia;

Q

nie wiesz, do czego sïuĝy prawy Alt na klawiaturze;

Q

brak Ci zupeïnie ambicji do dalszego rozwijania siÚ.

W innym wypadku napisz koniecznie. Lepiej ĝaïowaÊ, ĝe siÚ kogoĂ poznaïo,
niĝ ĝaïowaÊ, ĝe siÚ nie spróbowaïo, gdy pojawiïa siÚ najwiÚksza szansa w ĝyciu. To Twoje ĝycie i bierz je w swoje rÚce.
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Wiedziaïam, ĝe szukam czïowieka SZCZ}¥LIWEGO. Nie chciaïam
kolejnego zwiÈzku z osobÈ, która ma zaburzone poczucie wïasnej wartoĂci, dla której zwiÈzek byïby lekarstwem na nieudane ĝycie. Nie chciaïam
juĝ nikomu matkowaÊ, nie chciaïam juĝ tylko reagowaÊ, ale chciaïam
ĝyÊ. Miaïam dosyÊ kompromisów, wiedziaïam, czego chcÚ.
Po tym, co przeczytaïam, zapragnÚïam Witka i nie przeszkadzaïo
mi, ĝe nie widziaïam jego zdjÚcia.

On
Aleĝ wiele siÚ wydarzyïo w ciÈgu ostatnich ponad dwóch lat. Zmiany,
zmiany, zmiany. Tylko jedno siÚ nie zmieniïo. WciÈĝ, pomimo gïÚbokiej
wiary i szeroko zakrojonych poszukiwañ, nie znalazïem wymarzonej
partnerki. Niekiedy spÚdzaïem czas na jakimĂ czacie, gdy pracowaïem
na komputerze. Wprawdzie daïo siÚ tam poznaÊ jakÈĂ ciekawÈ dziewczynÚ, ale jednak to wciÈĝ byïo nie to. Ostatnio bardziej skupiïem siÚ na
portalach randkowych. Opcje wyszukiwania od razu podsuwaïy mi
osoby, które mnie interesowaïy. Reszta to kwestia opisu i zdjÚÊ. I gïównie
przyglÈdaïem siÚ opisom, moĝe odwrotnie do wiÚkszoĂci facetów, ale na
co mi pusta piÚknoĂÊ — myĂlaïem. I jeĂli widziaïem nawet najpiÚkniejszÈ
dziewczynÚ, a w opisie: „Jestem, jaka jestem”, przechodziïem do nastÚpnego profilu.
Spotkanie na kawÚ czy na spacer nie stanowiïo problemu, ale to tylko
spotkanie. Poznaïem kilka interesujÈcych, inteligentnych kobiet, jednak
Ăwietnie nadawaïy siÚ tylko na przyjacióïki i nie byïem w stanie daÊ im
szansy. A ja nie chciaïem mieÊ samych przyjacióïek dookoïa siebie.
Wprost tego unikaïem, tïumaczÈc sobie, ĝe gdy pojawi siÚ ta jedna jedyna, nie bÚdzie siÚ czuïa wyjÈtkowa, gdy bÚdÚ otoczony rzeszÈ koleĝanek i przyjacióïek. Przez to w wiÚkszoĂci przypadków nie kontynuowaïem znajomoĂci, lecz koñczyïem je po pierwszym spotkaniu. Nadzieja na
szczÚĂcie i powodzenie nie umarïa nigdy. Byïem jak Edison przy próbach wynalezienia ĝarówki — nie zniechÚcaïem siÚ po kaĝdym kolejnym
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nieudanym spotkaniu. Czasem wracaïem po godzinie i pomimo myĂli
„Dlaczego ja w ogóle siÚ z niÈ spotkaïem”, siadaïem z powrotem do
komputera i szukaïem dalej. Potrafiïem czÚsto przepracowaÊ caïy dzieñ
na jednym komputerze, gdy na drugim byï wïÈczony czat. Kiedy ktoĂ
napisaï, odpisywaïem. Tak mijaïy dni, tygodnie…
Na Sympatii Plus nie logowaïem siÚ od dawna. W ogóle rzadko to
robiïem. Skupiaïem siÚ na Sympatii, próbujÈc zostaÊ zauwaĝonym
przez pïeÊ piÚknÈ. ZostaÊ zauwaĝonym — to ciekawe stwierdzenie.
To tak, jakby oczekiwaÊ od dziewczyny, ĝeby zauwaĝyïa mÚĝczyznÚ
przechodzÈcego 100 m dalej, w momencie kiedy szczelnie otacza jÈ kilkudziesiÚciu innych mÚĝczyzn, z których kaĝdy do niej krzyczy, mówi
lub stara siÚ wyglÈdaÊ najlepiej, jak tylko potrafi. Kobiety, gdy jednoznacznie nie okreĂlÈ, czego naprawdÚ chcÈ, kogo pragnÈ poznaÊ, bÚdÈ
zasypywane dziesiÈtkami, a nawet setkami wiadomoĂci dziennie.
ZdjÚcia na moim profilu randkowym nie byïy jakimĂ szczególnym
atutem. Ot przeciÚtny facet ze szczerym uĂmiechem na twarzy. MojÈ
„broniÈ” byï opis. Szczery, entuzjastyczny, optymistyczny i szczegóïowy.
Zdecydowanie wyróĝniaï siÚ na tle innych. Ale w tym wszystkim
najwaĝniejsze byïo to, ĝe byï prawdziwy. Maïo która kobieta go czytaïa, zwïaszcza w caïoĂci, ale jak juĝ przeczytaïa, to czÚsto nie kryïa
sïów podziwu. Miïe, ale jeszcze nie odpowiadaïo mojemu wyzwaniu
znalezienia ideaïu, mojego ideaïu. Zabawne, ĝe spotykaïem siÚ teĝ z opiniami w stylu „Taki facet nie istnieje” lub „Takie rzeczy to tylko w Erze”.
Cóĝ… Masz zawsze to, w co wierzysz. JeĂli wiÚc w gïowie jakiejĂ kobiety zrodziïa siÚ myĂl, ĝe prawdziwy, wartoĂciowy mÚĝczyzna nie istnieje i ta kobieta w to wierzy, to rzeczÈ oczywistÈ jest, ĝe go nigdy nie
bÚdzie miaïa. A Era? Dawno nie istnieje. Ubawiïem siÚ wprost, gdy zobaczyïem list, w którym prawie 30-letnia kobieta zarzuciïa mi wprost,
ĝe mój opis skopiowaïem z internetu. Ech…
Na Sympatii Plus nie szukaïem prawie w ogóle. Co jakiĂ czas przychodziïa do mnie stamtÈd jakaĂ miïa wiadomoĂÊ, ĝe przywracam wiarÚ
w ludzi, ĝe miïo, ĝe tacy mÚĝczyěni jeszcze istniejÈ, i ĝe dajÚ nadziejÚ.
Doceniaïy mnie jednak panie zazwyczaj duĝo, duĝo starsze ode mnie.
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Zapewne znaïy juĝ tak dobrze ĝycie, ĝe wiedziaïy, co jest najcenniejsze w mÚĝczyěnie.
Zajrzaïem tam pod koniec lipca. Kolejne niezwykle miïe wiadomoĂci, w tym jedna o temacie „WOW!”. ZerknÈïem od kogo. Laura, lat 30.
„Wow” — pomyĂlaïem ja. ZaczÈïem czytanie od tej wïaĂnie wiadomoĂci.
Byïa dïuga, a ja lubiÚ dïugie wiadomoĂci. Bardzo lubiÚ. To duĝy plus,
kiedy kobieta potrafi pisaÊ, mówiÊ, a nie tylko „nawijaÊ”. Owa Laura
zbieraïa plusy kaĝdym jednym zdaniem. Ta wiadomoĂÊ miaïa serce, tam
byïy emocje, inteligencja, szczere zainteresowanie, ponadprzeciÚtna
pewnoĂÊ tego, ĝe chce mnie poznaÊ. Takie wiadomoĂci nie zdarzaïy
siÚ raczej wczeĂniej. Byïem zdumiony. Schlebiaïo mi to i jednoczeĂnie
imponowaïo, ĝe tak inteligentna kobieta pisze wprost, „wykïada kawÚ
na ïawÚ”. W takich przypadkach wyczuwaïem zazwyczaj desperacjÚ,
ale nie tutaj. Tu daïo siÚ dostrzec niezwykïÈ dojrzaïoĂÊ i pewnoĂÊ siebie.
Laura po prostu doskonale wiedziaïa, czego chce, i nie baïa siÚ tego
powiedzieÊ. Zrobiïa to samo, co ja zazwyczaj robiïem — nie manipulowaïa, nie ukrywaïa prawdy, bez której nie da siÚ zbudowaÊ ĝadnej
wartoĂciowej relacji.
Pojawiï siÚ tylko jeden minus. WiadomoĂÊ byïa wysïana do mnie
dwa tygodnie wczeĂniej. „No to pozamiatane” — pomyĂlaïem, wyobraĝajÈc sobie, ĝe w tym czasie ïadna dziewczyna mogïa dostaÊ z 300
wiadomoĂci, a ta kobieta, poniewaĝ nie miaïa zdjÚcia, to przynajmniej
z 50. No tak, panie Witoldzie, ale pan siÚ nigdy nie poddaje i nie ma dla
pana rzeczy niemoĝliwych. ZresztÈ napisaïa: „Odezwij siÚ koniecznie,
bo mam przeczucie, ĝe oboje duĝo stracimy, jeĂli siÚ nie poznamy!!!”.
Raz, ĝe „odezwij siÚ koniecznie”, a dwa, ĝe dziewczyna, która czuje, ĝe
sporo oboje stracimy, nie poznajÈc siÚ, nie zadowoli siÚ kimkolwiek,
kto tam do niej naskrobie: „Cze, maleñka, pójdziesz na piwo?”.
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Porady
Jak korzystaÊ z portali randkowych?
Traktuj portale randkowe powaĝnie. Powaĝnie. PamiÚtaj, ĝe tylko
w obiegowej opinii uwaĝa siÚ tego typu strony za miejsca spotkañ wirtualnych. Prawda jest jednak zupeïnie inna. JesteĂ absolutnie realnym
czïowiekiem i jeĂli korzystasz z takiego portalu, to musisz przyjÈÊ, ĝe
w identyczny sposób korzystajÈ z niego inne rzeczywiĂcie istniejÈce
osoby, które równieĝ szukajÈ kogoĂ dla siebie.
Róĝnica miÚdzy poznaniem nowej osoby w realu i przez internet
polega tylko na sposobie pierwszego kontaktu. Dalej wszystko odbywa
siÚ tak samo, czyli tradycyjnie: pierwsze spotkanie, kawa w ulubionej
kafejce, spacer po parku, randka w zoo, dïugie rozmowy, a w przypadku nieudanych randek: niekoñczÈca siÚ cisza, pytania o pogodÚ,
ĝenujÈce dowcipy czy patrzenie na zegarek…
Jak wyglÈda pierwszy kontakt w realnym Ăwiecie? Wpadacie na
siebie w kolejce do kasy? Podryw na dyskotece? Stoisz z lornetkÈ w parku? „Hej, masz ïadne oczy. Bardzo siÚ potïukïaĂ, jak spadaïaĂ z nieba?”…
Jakkolwiek byĂ zaczÈï, chwilÚ póěniej nastÈpi seria zdañ wypowiadanych z mniejszym lub z wiÚkszym trudem. Zaraz po nich przychodzi Ci juĝ pierwsza myĂl: „Czy ta atmosfera, jaka powstaïa miÚdzy
Wami, to iskra chemii czy iskrzenie spiÚcia?”. Jedno jest pewne. Ocena
wyglÈdu to 99% Twojej opinii i wïaĂciwie po paru minutach rozmowy
wiesz niewiele wiÚcej, a to jest czÚsto moment, kiedy zapada „wyrok”
w sprawie nowej znajomoĂci.
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Poznanie przez internet, zwïaszcza przez dobry portal randkowy,
daje zupeïnie inne moĝliwoĂci. OczywiĂcie, moĝesz równieĝ oceniaÊ
tylko po wyglÈdzie i tak dzieje siÚ najczÚĂciej, jednak tym razem nie
jest to juĝ 99% Twojej oceny.
Masz moĝliwoĂÊ poznania danej osoby równieĝ po jej cechach,
upodobaniach, pasjach, po sposobie wyraĝania siÚ, oczekiwaniach i innych sprawach.
Moĝesz przeczytaÊ najwaĝniejszy element, jakim jest tu opis. Nie
zaniedbuj stworzenia go na swoim profilu, ale takĝe nie zaniedbaj przeczytania go u osoby, którÈ jesteĂ zainteresowany. Znaczna czÚĂÊ uĝytkowników portali twierdzi, ĝe ich opisy nie sÈ czytane w ogóle lub
przynajmniej nie w caïoĂci. Osoba, która wysyïa wiadomoĂci, nie czytajÈc opisów, strzela na oĂlep. Desperacja? Tani podryw? A nuĝ siÚ uda?
Jakikolwiek by to byï powód, nie rób tak. Jest to bardzo ěle odbierane
przez osoby, które otrzymujÈ Twoje wiadomoĂci. Jak napisaÊ dobry
opis, co w nim zawrzeÊ, dowiesz siÚ z kolejnej porady.
¿adna sytuacja w realnym Ăwiecie nie daje Ci moĝliwoĂci poznania
tylu odpowiadajÈcych Ci osób jednoczeĂnie, ile jest to moĝliwe w portalu
randkowym. To jeden z najwiÚkszych atutów.
Moĝesz nieco poznaÊ odpowiadajÈcÈ Ci osobÚ, zanim siÚ z niÈ spotkasz. Wymieñ z niÈ kilka maili, zadzwoñ, porozmawiaj. Nie rób tego
w nieskoñczonoĂÊ, w koñcu nie po to szukasz partnera, by prowadziÊ
z nim wiecznÈ korespondencjÚ. Kilka dni to maksymalny okres, chyba
ĝe inne okolicznoĂci na to nie pozwalajÈ, np. odlegïoĂÊ.
DziÚki portalowi masz szansÚ nie tylko na miïoĂÊ, ale takĝe na zawarcie licznych przyjaěni, które niejednokrotnie, dziÚki odpowiedniemu dopasowaniu czy podejĂciu do ĝycia, sÈ w stanie przetrwaÊ lata.
Z opisów moĝesz wybraÊ grupÚ osób, które tak jak Ty lubiÈ np.
szusowaÊ na nartach — idealny weekend w Dolomitach w doborowym
towarzystwie gotowy!
DziÚki testom psychologicznym proponowanym przez portal jesteĂ
w stanie usystematyzowaÊ informacje o samym sobie.
Portal randkowy to niezwykïa baza kontaktów. Poznajesz dziÚki
niemu osoby przede wszystkim od strony ich usposobienia, charakteru
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i podejĂcia do ĝycia. Moĝe siÚ jednak okazaÊ, ĝe znajdziesz osobÚ, której
szukaïeĂ do swojego biznesu, a wybraïeĂ jÈ przede wszystkim dlatego,
ĝe jej opis daï Ci nadziejÚ na ciekawÈ wspóïpracÚ.
PamiÚtaj, ĝe wiÚkszoĂÊ osób loguje siÚ w portalu randkowym, majÈc
poczucie wspólnego celu, ale i wspólnego problemu, z jakim zmagajÈ
siÚ tysiÈce osób. Chodzi o samotnoĂÊ. W przeciwieñstwie do realnych
znajomoĂci tutaj nikogo nie dziwi, ĝe szukasz, ĝe pytasz od razu o konkrety.
PamiÚtaj jednak, ĝe skutecznoĂÊ Twoich poszukiwañ zaleĝy w duĝej
mierze od wïoĝonej przez Ciebie pracy w odpowiednie przygotowanie
profilu. Zabawne jest, gdy jakaĂ osoba ogranicza siÚ do podania wieku
i miasta, daje jedno zdjÚcie, w dodatku niewyraěne, w opisie umieszcza
sïawetne „Jestem, jaka jestem, chcesz mnie poznaÊ, to napisz”, a potem dziwi siÚ, ĝe nie dostaje ĝadnych wiadomoĂci. Zasiej dobre ziarno,
a zbierzesz obfite plony. ¿yczÚ znalezienia tej prawdziwej miïoĂci.
Adam Jakubiak

Jak stworzyÊ opis w portalu randkowym?
TworzÈc opis w portalu randkowym, nie poprzestawaj tylko na suchych faktach albo na sformuïowaniu w stylu: „Jak mnie poznasz, to
zobaczysz” czy „Nie lubiÚ pisaÊ o sobie, internetowe randki sÈ nie dla
mnie, nic na siïÚ…”. Szczytem niepowagi sÈ sïowa: „Mogïabym napisaÊ duĝo o sobie, ale to bÚdzie subiektywne”. OczywiĂcie, ĝe bÚdzie to
subiektywne! O to tu chodzi. To Ty opisujesz siebie.
Staraj siÚ z kaĝdym zdaniem zwiÚkszaÊ swoje szanse na poznanie
tej wymarzonej osoby, trzymajÈc siÚ prawdy o sobie. W opisie nie
warto kïamaÊ, naciÈgaÊ faktów czy podawaÊ sprzecznych informacji na
swój temat. W koñcu nie wiesz, czy dla osoby, która czyta Twój opis,
bardziej atrakcyjne bÚdzie kïamstwo o Tobie, czy prawda. BÈdě ZAWSZE
autentyczny.
Jasno i rzetelnie uzupeïnij skrócony opis o najwaĝniejsze podstawowe informacje, wedïug kryteriów podyktowanych przez portal, takich jak: miejsce zamieszkania, wiek, stan cywilny, wyksztaïcenie itp.
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PamiÚtaj jednak, ĝe pozostawienie swojego profilu tylko w takiej formie
da Ci znikome szanse na choÊby wymianÚ uĂmiechów czy innych proponowanych przez serwis zaczepek. PoĂwiÚÊ odrobinÚ swojego czasu na
przygotowanie peïniejszego opisu, w którym uzupeïnisz, rozwiniesz
wczeĂniejsze informacje na swój temat. Moĝesz teĝ napisaÊ po prostu
kilka, kilkanaĂcie interesujÈcych i autentycznych zdañ mówiÈcych, jakÈ
jesteĂ osobÈ, kogo i dlaczego szukasz. Pomocne w napisaniu takiej skróconej charakterystyki mogÈ siÚ okazaÊ nastÚpujÈce pytania:
Q

Kim jestem?

Q

Co lubiÚ? Co mnie interesuje?

Q

Co mnie wyróĝnia, sprawia, ĝe jestem interesujÈcy/-a?

Q

Dlaczego szukam?

Q

Kogo szukam?

Q

Jakimi kryteriami siÚ kierujÚ?

Q

Czy wiem, z jakÈ osobÈ byï(a)bym szczÚĂliwy/-a i jakiej osobie
mogÚ daÊ szczÚĂcie?

Q

Czego na pewno nie tolerujÚ, nie jestem w stanie
zaakceptowaÊ?

Q

Jak ma wyglÈdaÊ moje ĝycie przy boku osoby, której szukam?

PamiÚtaj, ĝe wszystko, co powiesz i czego nie powiesz, moĝe odwróciÊ siÚ przeciw Tobie i w najbardziej nieoczekiwanym momencie zepsuÊ
to, co tak pieczoïowicie budowaïeĂ. Warto byÊ w peïni autentycznym,
by nie naraziÊ siÚ na stres i rozczarowanie przy pierwszym spotkaniu
z wybranÈ osobÈ. JeĂli zawsze podawaïeĂ i pisaïeĂ prawdÚ, nie musisz siÚ
stresowaÊ, przypominajÈc sobie, którego akurat kïamstwa uĝyïeĂ w danym momencie.
Twój opis jest jak oferta. Przygotuj jÈ najlepiej, jak potrafisz, bo jesteĂ
tego wart. Kiedy szukasz idealnego partnera i czasem zastanawiasz
siÚ: „Co jest ze mnÈ nie tak?” albo „Czy ktokolwiek mnie zechce?” — to
sygnaï, ĝe moĝesz wpaĂÊ w puïapkÚ swoich poszukiwañ i staÊ siÚ nie
równorzÚdnym partnerem, ale ofiarÈ w zwiÈzku. Poszukiwania partne28
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ra warto zaczÈÊ od wypracowania w sobie wïaĂciwego poczucia wïasnej
wartoĂci.
Jak moĝna zaczÈÊ myĂleÊ, by wyjĂÊ z tego bïÚdnego koïa prowadzÈcego czÚsto do gïÚbokich frustracji, rozczarowañ, depresji?
Moĝna z caïÈ pewnoĂciÈ porównaÊ nasze rozwaĝania z rynkiem
biznesowym. W Ăwiecie biznesu niewÈtpliwie siïÈ napÚdowÈ jest sprzedaĝ. Oferty sÈ najszerszym tematem w kaĝdej branĝy. Kto chce sprzedaÊ
to, co wyprodukowaï, stworzyï, skomponowaï, wymyĂliï, musi nieěle
siÚ natrudziÊ, by zdobyÊ wymarzonego klienta. Wiadomo, ĝe potrzeba
jest matkÈ wynalazku i to z potrzeby rodzi siÚ nie tylko podaĝ, ale i popyt. Przedstawiciele handlowi sÈ jak pszczoïy pracujÈce na rzecz matki
w swoim ulu. SÈ poĂrednikami w kanale sprzedaĝy. Producent czy usïugodawca korzysta z poĂredników sprzedaĝy, ale i z kolejnego potÚĝnego narzÚdzia, jakim jest reklama. Reklamuje on swój pomysï, produkt
z najwyĝszÈ wiarÈ, ĝe jest najlepszy na rynku, wyjÈtkowy i zaspokaja
dotÈd niezaspokojonÈ potrzebÚ klienta lub stanowi lepsze dla niego
rozwiÈzanie. ¥wiat biznesu caïkiem nieěle funkcjonuje, rozgrywajÈc
grÚ win – win.
Dlaczego by nie spróbowaÊ biznesu dla siebie? A moĝe juĝ dziĂ
warto mianowaÊ siÚ biznesmenem lub bizneswoman? Dlaczego nie!
PomiÚdzy poszukiwaniem partnera a poszukiwaniem klienta na rynku
zachodzi pewna analogia.
JeĂli jesteĂ pewien, ĝe chcesz rozpoczÈÊ swoje poszukiwania, nie
zwlekaj i zacznij prowadziÊ swój biznes juĝ dzisiaj. Najpierw zacznij
od wizji, potem sformuïuj misjÚ swojej dziaïalnoĂci, np.: „Dziaïam dla
osiÈgniÚcia harmonijnego zwiÈzku i bycia w nim wolnym, bezpiecznym
partnerem”. Potem ustal swoje dïugookresowe i krótkookresowe cele.
Osadě je w czasie, precyzyjnie zdefiniuj kaĝdy z nich, jak choÊby: „Przynajmniej dwa razy w miesiÈcu odwaĝÚ siÚ zaprosiÊ wybranÈ osobÚ na
randkÚ bÈdě przyjÈÊ zaproszenie”. Teraz pozostaje realizacja.
Nie zapominaj o reklamie. Waĝny jest PR i Twoja inwestycja
w uatrakcyjnienie swojej oferty dla wybranego wedïug Twoich kryteriów
wÈskiego grona docelowych zainteresowanych osób. Zadbaj zarówno
o swój wyglÈd zewnÚtrzny, jak i o to, co jest w Twoim wnÚtrzu. Znajdě
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czas na pobycie z samym sobÈ, okreĂl, jaki jesteĂ i kim chciaïbyĂ byÊ
przy tym idealnym partnerze. Wizualizuj to bardzo czÚsto, bo to dziaïa
tak jak codzienny nawyk wielu milionerów, polegajÈcy na porannym
wzbudzaniu w sobie wiary w to, ĝe wïaĂnie rozpoczÚty dzieñ bÚdzie
dniem podpisania najlepszego kontraktu czy rozpoczÚcia kolejnej intratnej wspóïpracy.
Nie chodzi o to, by traktowaÊ siebie przedmiotowo, jak produkt,
ale z wiarÈ, ĝe zasïugujesz na to, co najlepsze i chcesz daÊ innym poznaÊ siebie. Traktuj siebie z uwagÈ, troskÈ i szacunkiem, bo to, jakÈ jesteĂ „ofertÈ” dla Ăwiata, jest niepowtarzalne i wyjÈtkowe. Nie zamykaj
swojej osobowoĂci przed tymi, którzy chcieliby jÈ poznaÊ. CzÚsto siÚ
sïyszy komentarze niezadowolonych maïĝeñstw z kapeli, która graïa
na ich weselu — te sïowa padajÈ, gdy maïĝonkowie sïyszÈ lepszy zespóï
u przyjacióï na przyjÚciu. MówiÈ wtedy: „Oj, gdybyĂmy tylko wiedzieli
o tym zespole, mieli informacjÚ, jak siÚ z nimi skontaktowaÊ, gdzie ich
znaleěÊ, nasze wesele dostarczyïoby nam i goĂciom niezapomnianych
wraĝeñ…”. UwaĝajÈ, ĝe stracili, bo oferta zespoïu do nich nie dotarïa.
Tymczasem to oni nie mieli siï na szukanie czegoĂ, co odpowiada im
bez dwóch zdañ, wiÚc wybrali to, co im pasowaïo, z braku laku…
O to wïaĂnie chodzi i w Twoim przypadku. Jak ma CiÚ znaleěÊ
idealny partner, skoro Ty nie odrywasz wzroku sprzed ekranu telewizora lub rÈk od rabatki w ogródku? Wieczorami natomiast z wyrzutem
zastanawiasz siÚ nad swojÈ samotnoĂciÈ, która z dnia na dzieñ przeistacza siÚ w marazm, a nierzadko depresjÚ.
Zadbaj o to, aby Twoja oferta byïa starannie przygotowana, okreĂlona, zorientowana na konkretnego odbiorcÚ, atrakcyjna, pomysïowa,
elastyczna, dostÚpna i zgodna z prawdÈ. Dodaj swoje zdjÚcia, uzupeïniaj
profil, nie rezygnuj. Szansa na znalezienie idealnej poïówki wzroĂnie, jeĂli Ty sam weěmiesz sprawy swojego „biznesu” w swoje rÚce,
nie czekajÈc na cud. Przecieĝ to tylko Tobie zaleĝy na Twoim wïasnym
szczÚĂciu jak nikomu innemu. ¿aden poĂrednik nie bÚdzie do koñca
bezinteresowny, choÊby tylko oczekiwaï sïów wdziÚcznoĂci. A satysfakcja? Satysfakcja gwarantowana! Twój los w Twoich rÚkach, niech
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tylko sprzyja Ci to, na co nie masz wpïywu, a wszystko bÚdzie CiÚ zbliĝaïo do wymarzonego celu.
Dziaïaj!
Ewelina Jasik

Jakie zdjÚcia wybraÊ do portalu randkowego?
Kusi CiÚ, by daÊ w portalu randkowym fantastyczne zdjÚcie, po którym
on padnie przed TobÈ na kolana? ChciaïbyĂ umieĂciÊ fotkÚ, po której
zapragnie CiÚ kaĝda kobieta?
No to zaczynamy.
Najlepsze dla niej:
Q

Sweet focia w lusterku ïazienki z nieodïÈcznym buziaczkiem
i trzymanÈ w rÚku komóreczkÈ.

Q

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

EKSTRA!
Najlepsze dla niego:
Q

Goïa klata z charakterystycznym dywanem, okulary à la Tom Cruise
i oczywiĂcie zïoty ïañcuch wkrÚcajÈcy siÚ we wïochy na klacie.

Q

Zimny ïokieÊ wystawiony przez okno sportowego auta sÈsiada.

Daj takie zdjÚcia jak opisane powyĝej, a moĝesz zapomnieÊ o randce
z wartoĂciowÈ osobÈ. To, co Tobie wydaje siÚ cool, wcale nie musi takie
byÊ. Kobiety, w wiÚkszoĂci, choÊ nie wszystkie, nie tolerujÈ na zdjÚciach
goïych klat, aut, motocykli oraz zdjÚÊ z cyklu „Gdzie to ja nie byïem”.
Podobnie mÚĝczyěni nie majÈ ochoty oglÈdaÊ kolekcji Twoich kosmetyków jako tïa zdjÚcia, podobnie jak kilograma makijaĝu, spod którego
ledwo widaÊ TwojÈ twarz.
ZdjÚcia to pierwsze, na co patrzymy w portalu randkowym, zarówno mÚĝczyěni, jak i kobiety, i temu faktowi nie ma co zaprzeczaÊ.
Wiele osób nawet nie przejdzie do opisu, jeĂli nie zobaczy ciekawego
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zdjÚcia. Nie musisz byÊ modelkÈ, nie musisz wyglÈdaÊ jak prezenter
z TV, by mieÊ naprawdÚ dobre i interesujÈce zdjÚcie. TrochÚ chÚci i wyobraěni.

Konkretne porady
Nie dawaj w portalu zupeïnie przypadkowych zdjÚÊ, chyba ĝe sÈ naprawdÚ wyjÈtkowe. Nie wrzucaj tam swojej historii od dzieciñstwa.
OsobÚ, która CiÚ szuka, interesuje jedynie tu i teraz.
Postaraj siÚ zrobiÊ sobie zdjÚcia profesjonalne — moĝna bez problemu znaleěÊ fotografa, który kilkanaĂcie zdjÚÊ w studio czy w plenerze
zrobi Ci nawet za 100 zï. Ewentualnie poproĂ o pomoc kogoĂ, kto ma
lepszy aparat i trochÚ wiedzy o robieniu zdjÚÊ. Warto, byĂ w swoim
portfolio miaï teĝ zdjÚcia na wysokim poziomie, przydadzÈ siÚ nie tylko
w portalu randkowym. W portalach spoïecznoĂciowych, zawodowych,
równieĝ w CV bÚdÈ robiïy zupeïnie inne wraĝenie.
Moĝna zrobiÊ dobre zdjÚcie komórkÈ — dzisiejsze smartfony jakoĂciÈ dorównujÈ profesjonalnym aparatom, ale naleĝy zachowaÊ odpowiednie warunki: dobre oĂwietlenie, stabilny obraz. JeĂli siÚ postarasz, zdjÚcie z telefonu okaĝe siÚ równie dobre jak od zawodowca.
Przygotuj siÚ do zdjÚcia, zadbaj o higienÚ, o wïosy, delikatny makijaĝ (panowie, równieĝ w Waszym przypadku warto uĝyÊ pudru matowego, by nie ĂwieciÊ siÚ na zdjÚciu). Teraz pomyĂl o stroju. Stare
podarte dĝinsy, brudna koszula i porozciÈgany sweter to nie najlepszy wizerunek na Twoim zdjÚciu gïównym.
Zadbaj o miejsce. Nie lustro — poproĂ kogoĂ, by zrobiï Ci zdjÚcie. Nie
kuchnia, nie ïazienka, nie Twój regaï z ksiÈĝkami, chyba ĝe to Twoja
najwiÚksza pasja. Uĝyj wyobraěni. Znajdě ciekawe miejsce — moĝe
park, restauracja, most, ciekawa architektura.
Patrz w obiektyw — to iluzja patrzenia na osobÚ realnie, przez
pryzmat tego bÚdziesz odbierany i oceniany. Wiele osób wierzy, ĝe
w spojrzeniu odczyta wszystko na Twój temat. Panowie czasem mogÈ
popatrzeÊ poza obiektyw, co daje lekki klimat tajemniczoĂci poĝÈdanej
u mÚĝczyzn, ale zdecydowanie nie na kaĝdym zdjÚciu.
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UĂmiechaj siÚ — najczÚĂciej poszukiwane sÈ osoby pozytywne,
optymistyczne. Warto zatem zmieniÊ siÚ w radosnego czïowieka na staïe, jeĂli na co dzieñ jesteĂ marudÈ
.
Najwaĝniejsze jest zdjÚcie gïówne, to od niego zaleĝy, czy ktoĂ
w ogóle wejdzie na Twój profil. ZdjÚcie, na którym ledwo widaÊ TwojÈ
twarz (lub jej nie widaÊ), to prawie stuprocentowa gwarancja, ĝe ĝadnej
wiadomoĂci raczej nie otrzymasz. ZdjÚcie gïówne ma przede wszystkim
przedstawiaÊ TwojÈ szczÚĂliwÈ, promiennÈ, uĂmiechniÚtÈ twarz, która
wprost zaprasza do poznania Ciebie.
Wiele osób niestety nie czyta opisów lub robi to rzadko. Warto zatem
przygotowaÊ takie zdjÚcia, które zachÚcÈ równieĝ do przeczytania
opisu. UmieĂÊ na nich swojÈ historiÚ (aktualnÈ, nie przeszïÈ) — pokaĝ,
co lubisz robiÊ, jakie sÈ Twoje pasje, jak najczÚĂciej spÚdzasz czas. Na
nartach, rowerze, z wÚdkÈ, w czasie górskiej wyprawy — jak najbardziej.
Szczególnie cenne sÈ zdjÚcia pokazujÈce CiÚ w ruchu, a wiÚc sport bÚdzie wskazany.
Nie przesadzaj z liczbÈ zdjÚÊ. Nawet najlepsze mogÈ w koñcu znudziÊ. Lepiej daÊ piÚÊ do dziesiÚciu naprawdÚ dobrych zdjÚÊ niĝ piÚÊdziesiÈt jakichkolwiek. PamiÚtaj teĝ, ĝe to portal randkowy, zatem innych
interesuje Twoja osoba i tylko Twoja osoba. Umieszczanie kolekcji
zdjÚÊ, robionych nawet przez Ciebie, pejzaĝy, zwierzÈt, zachodów sïoñca
jest tu po prostu nie na miejscu. Znajdziesz wiele portali, gdzie wïaĂnie
takie zdjÚcia bÚdÈ budziïy najwiÚksze zainteresowanie.
ZdjÚcia z piwem, papierosami, w stanie wskazujÈcym, pokazujÈce
Twoje lub nie Twoje auto (wyjÈtek: Ty na wystawie motoryzacji) itp.
raczej nie zachÚcajÈ do kontaktu z TobÈ. Nawet jeĂli pijesz czy palisz
— umieĂÊ takÈ informacjÚ w szczegóïach lub w opisie, ale nie na zdjÚciu.
Umieszczaj zdjÚcia siebie, a nie innych osób. ZdjÚcie z rodzinnej
imprezy, zdjÚcie klasowe z liceum czy fotka grupy przyjacióï to nie
najlepszy pomysï. Nawet jeĂli przyjacióïka zgodziïa siÚ, byĂ umieĂciïa
zdjÚcie z niÈ, to zgoda sïowna bÚdzie tylko obowiÈzywaÊ do czasu, aĝ
siÚ pokïócicie. Wtedy moĝe nawet wystÈpiÊ do sÈdu o nielegalne wykorzystanie jej wizerunku. A jeĂli wyszïaĂ na tym akurat zdjÚciu wy-
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jÈtkowo dobrze, to wykadruj je dowolnym programem graficznym tak,
by byïo widaÊ tylko Ciebie.
KaĝdÈ osobÚ, która oglÈda Twoje zdjÚcie, zdecydowanie bardziej
interesuje Twoje wnÚtrze niĝ Twój stan posiadania (poza nielicznymi
wyjÈtkami). UwzglÚdnij to takĝe przy robieniu zdjÚÊ i zastanów siÚ
powaĝnie, zanim zechcesz coĂ, oprócz siebie, zaprezentowaÊ na zdjÚciu.
BÈdě sobÈ. PamiÚtaj, by byÊ autentycznym. JeĂli nie biegasz, nie rób
sobie zdjÚcia na maratonie. Lepiej siÚ nie tïumaczyÊ z takich rzeczy nowo
poznanej osobie, która razem z TobÈ bÚdzie chciaïa pobiegaÊ, a Ty
zïapiesz zadyszkÚ po 100 m.
Powyĝsze zasady nie sÈ wyroczniÈ. Moĝe najlepsze zdjÚcie powstanie, gdy zïamiesz wszystkie te zasady. Próbuj. Te rady dotyczÈ przede
wszystkim szukania wartoĂciowej osoby do staïego zwiÈzku. JeĂli szukasz przygód, kogoĂ na raz, zdecydowanie zdjÚcia z goïym torsem czy
z wypiÚtym biustem bÚdÈ skuteczniejsze.
Wybór naleĝy do Ciebie.
Adam Jakubiak
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